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ELŐSZÓ

„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgá-
latra szervezte meg, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot 
a világnak. Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő 
tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten 
a sötétségből hívta ki csodálatos világosságára, hogy hirdessék nagy 
dicsőségét.” – AT 7.

Isten dicsősége és az Ő jelleme akkor nyilvánult meg a maga teljesség-
ében, amikor elküldte az Ő egyszülött Fiát, hogy megváltson bennünket 
a bűn átkától. Ebben mutatkozott meg Isten irántunk való szeretete. A 
gyülekezet megbízatása az napjainkban, hogy megismertesse a tudat-
lanságban lévő világgal ezt a szeretetet. A gyülekezet tagjain keresztül 
– akik elfogadták a megváltás üzenetét, s átformálódtak ez által – a világ 
megismerheti Isten jellemét, szeretetének kinyilatkoztatását. De ahhoz 
hogy ezt a szeretetet megismertethessük, először mi magunknak is meg 
kell értenünk. Ezen tanulmány sorozat először az egyház korszakokon 
át betöltött szerepével, küldetésével foglalkozik, valamint hogy evangé-
lizációra lett létrehozva, majd áttekinti az evangélium központi témáját 
– Krisztust és keresztre feszítését. 

„A kereszten függő Krisztus maga volt az evangélium. Nekünk most 
ez az üzenetünk: ’Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit’ 
(Jn 1:29). Ne tartsák-e gyülekezeteink tagjai a szemüket a megfeszített és 
feltámadott Krisztusra függesztve, kiben az örök életük reménysége ösz-
szpontosul? Ez a mi üzenetünk, érvünk, hittételünk, tanításunk, figyel-
meztetésünk a megátalkodottaknak, bátorításunk a szomorkodóknak, 
reményünk minden hívő számára. Ha föl tudjuk kelteni az érdeklődést 
az emberekben, hogy Krisztusra függesszék tekintetüket, mi hátrább 
léphetünk, s csak arra kérhetjük őket, hogy tekintetüket rögzítsék to-
vábbra is Isten Bárányára.” – TII 196.

„Üzenetünk mondanivalója Jézus Krisztus missziója és élete legyen. 
Időzzünk Krisztus megalázkodásán, önmegtagadásán, szelídségén és 
alázatosságán, hogy a büszke és önző szívek megláthassák a különbsé-
get önmaguk és a Példakép között, és megszégyenüljenek.” – RH 1888. 
szeptember 11.

Azért imádkozunk, hogy a tanulmányok által oly szeretet ébredjen 
bennetek, amely az egész világgal mega karja osztani ezen üzenetet.

           

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2016. április 2.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház részére az Ukrajnai Kolomijába

Ukrajna egy kelet-európai ország, amely 
keleten és északkeleten Oroszországgal, 
északnyugaton Fehéroroszországgal, nyu-
gaton Lengyelországgal és Szlovákiával, 
délnyugaton Magyarországgal, Romániával 
és Moldovával, délen és délkeleten pedig 
a Fekete-tengerrel és az Azovi-tengerrel 
határos. Kolomija az Ivano-Frankivszk kör-
zetben található, amely egy festői szépségű 
tája Ukrajnának. A szép hegyek, a buja fűvel, 
növényzettel benőtt völgyek, a tiszta vizű folyók, 
és a természetes ásványvizű források vonzzák oda a 
turistákat az egész Ukrajnából, és a szomszédos Európai 
országokból is.    

A Reform Mozgalom itt már az 1940-es években megszerveződött. Az 
itteni körzet több helyiségében a reformos testvérek a szavaik és életük által 
tettek bizonyságot a harmadik angyal üzenetéről. Ilyen volt a munka a kom-
munista rezsim idejében. Az 1990-es években a Kolomijában lakó testvérek 
elkezdték megszervezni a szombati összejöveteleiket egy olyan testvér lakó 
apartmanjában, aki elfogadta a reform üzenetet, és készségesen ajánlotta fel 
ezt az ingatlanát Isten műve részére. Több más városban és községben is 
szerveztünk nyilvános evangélizációs és egészségügyi missziós programo-
kat. Amint az évek teltek, a Kolomijai hívők kicsiny csoportja komolyan 
imádkozott az ébredésért, és választ kaptak az imáikra. Új látogatók kezdtek 
járni az összejövetelekre, és néhány év után két fiatal többgyermekes család 
is csatlakozott a gyülekezetünkhöz ebben a városban. Az összejöveteleinket 
még mindig ebben az egyszobás apartmanban tartjuk.         

Most a testvéreink egy imaházért imádkoznak, ahol megtarthatnák 
a szombati és más összejöveteleket. Az itt lakó testvéreink rendszeresen 
osztogatnak szórólapokat, és végeznek könyvevangélista munkát még a 
szomszédos városokban és községekben is. Mint az Úr szőlőskertjének 
munkásai, tele vannak örömmel és lelkesedéssel, és remélik, hogy Isten hoz 
új megtérőket. Ennek a helyi gyülekezetnek minden tagja imádkozik, és kész 
áldozatot hozni a műért, de ez még nem elég. Ezért kérjük világszerte lévő 
testvéreink segítségét. Imánk és reményünk az, hogy az Úr tegye készségessé 
a szíveteket, adakozzatok bőkezűen erre a tervre, hogy ebben a helyiségben 
is emelhessünk egy emlékművet az élő Istennek. Köszönjük az imáitokat 
és támogatásotokat, s kérünk, hogy ne feledkezzetek el a munkánkról itt 
Kolomijában!

 
Testvéreitek Kolomijából
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551. Tanulmány - ISTEN EGYHÁZA A KORSZAKOKON ÁT

ISTEN EGYHÁZA A KORSZAKOKON ÁT
„Így szól az Úr, Izráelnek Istene… Halljátok meg az én szómat, és 

cselekedjétek [e szövetség szavai szerint] mindazokat, amiket én paran-
csolok néktek, és népemmé lesztek, én pedig Istenetekké leszek néktek” 
(Jer 11:3-4). 

„Krisztusnak minden korszakban volt gyülekezete.” – TII 175.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek 3. kötet, 298-302. (A gyülekezet hatásköre)

Vasárnap  március 27.
1. ISTEN EGYHÁZA – A HŰSÉGES
a. Mije volt Istennek minden korszakban és mire hívta el őket? Apcs 

2:47; Jer 7:23; Rm 9:26. Mi az Isten iránti szeretetünk bizonyítéka? 
Jn 14:15. 

„Krisztusnak minden korszakban van gyülekezete. Az Isten parancsolatai 
iránti engedelmesség ad nekünk jogot, hogy a gyülekezet kiváltságaiban ré-
szesüljünk… Ha eleget teszünk az Isten által szabott feltételeknek, biztosítani 
fogjuk az üdvösségre való kiválasztásunkat. Az Isten iránti szeretetünk bizo-
nyítéka a parancsolatai iránti tökéletes engedelmesség.” – RH 1900. július 17.

„A földön, már az ősidőktől kezdve, hűséges lelkek alkották az egyházat. 
Minden korszakban voltak az Úrnak őrei, akik hűen bizonyságot tettek annak 
a generációnak, amelyben éltek.” – AT 8.
b. Bár az egyház a földön mindig tökéletlennek tűnt, mégis hogyan 

tekint Isten arra? 2Móz 19:5; 1Pt 2:9.  

„Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos érte-
lemben Isten mégis legnagyobb figyelmében részesíti; kegyelmének színhelye, 
ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szíveket átalakító hatalmát.” – AT 8-9.

2016. április 2.
Szombat

Napnyugta: H  19:10
  Ro 19:44

1. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 2:47.  
Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

Jeremiás 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, a melyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok!

Róma 9:26.  
És lészen, hogy azon a helyen, ahol ez mondatott nékik: Ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fognak hívatni.

János 14:15.  
Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.

2Mózes 19:5.  
Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyim az egész föld.

1Péter 2:9.  
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;
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Hétfő  március 28.
2. ISTEN EGYHÁZA A VÍZÖZÖN ELŐTT
a. Kik folytatták Ádám leszármazottjai közül az igaz Isten imádatát? 

1Móz 4:25-26.

„Isten adott Ádámnak egy másik fiút, hogy ő örökölje Isten ígéreteit, a 
lelki elsőszülöttséget. Ez a fiú a Séth nevet kapta, jelezve, hogy ő ’elrendelt’ 
vagy ’kárpótolt’, mert ezt mondta az anya: ’adott… énnékem az Isten más 
magot Ábel helyett, kit megöle Kain’ (1Móz 4:25). Séth még szebb volt, mint 
Kain vagy Ábel, és jobban hasonlított Ádámra, mint a két másik fiú. Szép 
jellemű volt; Ábel nyomdokába lépett, de nem volt több öröklött jó tulaj-
donsága, mint Kainnak… Míg Ádámot Isten bűntelennek teremtette a saját 
képére, Séth, akárcsak Kain, örökölte szülei bukott természetét. Ő is tudott 
a Megváltóról és tanulta azt, hogyan kell igaz életet élni. Isten kegyelme által 
szolgálta és tisztelte Istent; igyekezett, ahogy Ábel is tette volna, ha életben 
marad, hogy a bűnös embereket megtanítsa tiszteletet adni és engedelmes-
kedni Teremtőjüknek… 

A hűségesek már ezt megelőzőleg imádták Istent, de amint az emberek 
szaporodtak, feltűnőbb lett a két osztály közötti különbség. Az egyik osztály 
nyíltan hűséget fogadott Istennek, a másik semmibe vette Őt és engedetlen 
volt.” – PP 52. 
b. Ábel példáját követve, miben reménykedtek Séth utódai? Zsid 11:13,16. 

Mi szükséges ahhoz, hogy Isten gyermekei megőrizzék a hitüket? 
2Kor 6:17-18. 

 

„Ábel a pásztor életét élte, és sátorban lakott. Séth leszármazottai ugyanezt 
tették. Magukat idegennek és vándornak tartották a földön, akik ’jobb után 
vágyódnak, tudniillik a mennyei után’ (Zsid 11:13, 16).

A két osztály egy ideig külön maradt. Kain családja első településüktől 
elszéledve szétszóródott azokon a síkságokon és völgyekben, amelyeket akkor 
már Séth gyermekei laktak. Az utóbbiak, hogy elmeneküljenek Kain utódai 
szennyező befolyásától, a hegyekbe húzódtak, és ott telepedtek le. Amíg ez az 
elkülönültség tartott, istentiszteletük megőrizte tisztaságát.” – PP 53.

1Mózes 4:25-26.  
25 Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szűle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain. 26 Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.

Zsidók 11:13, 16.  
13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön.16 Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

2Korinthus 6:17-18.  
17 Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, 18 És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
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Kedd március 29.
3. ISTEN EGYHÁZA A VÍZÖZÖN UTÁN
a. Ki tartotta fenn Noé három fia közül az igaz Isten imádatát? 1Móz 

9:18-27. Miután a bálványimádás újra elterjedt széles körben, kit 
hívott el Isten Sém utódai közül, hogy megőrizze az igaz vallás alap-
elveit? 1Móz 12:1-3. 

„Miután Bábel tornyának építői szétszéledtek, a bálványimádás újra majd-
nem általános lett. Az Úr végül hagyta, hogy a konok törvényszegők saját 
gonosz útjaikat kövessék. Sém családjából pedig kiválasztotta Ábrahámot, 
hogy megőrizze törvényét a jövő nemzedékek számára. Ábrahám a babo-
naság és a pogányság légkörében nőtt fel. Atyja családjának tagjai is, akik 
még őrizték Isten ismeretét, engedtek a környező befolyás csábjának, és Jahve 
helyett ’idegen isteneket’ szolgáltak. De az igaz hit nem tűnhetett el a földről. 
Isten mindig megőrzött egy maradékot az Ő szolgálatára. Ádám, Séth, Énók, 
Methusélah, Noé, Sém korszakról korszakra töretlenül megőrizte Isten aka-
ratának drága kinyilatkoztatásait. Tháré fia lett e szent megbízatás örököse. 
Hiába csalogatta mindenfelől a bálványimádás. E hívő a hitetlenek között, 
akit nem tudott megrontani az eluralkodó hitehagyás, rendíthetetlenül imád-
ta az egy igaz Istent. ’Közel van az Úr minden Őt hívóhoz; mindenkihez, aki 
hűséggel hívja Őt’ (Zsol 145:18). Isten közölte akaratát Ábrahámmal; vilá-
gosan megismertette törvénye kívánalmaival és a Krisztus által megvalósuló 
megváltással.” – PP 93.
b. Mely nemzet vált Isten egyházává sok évszázadon keresztül Ábra-

hám utódai közül, egészen Jézus Krisztus eljöveteléig? 2Móz 3:10; 
5Móz 7:6-8; 14:2; Apcs 7:38. 

   

„Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az 
emberiségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének 
és akaratának kinyilatkoztatását. Már Izráel történelmének kezdetén ködös 
homályba veszett az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása miatt… 
Azonban Isten, nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek, hanem 
alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által Vele újból megismer-
kedjenek.” – AT 9-10.

18  Valának pedig Noé fiai, kik a bárkából kijöttek vala: Sém és Khám és Jáfet. Khám pedig Kanaánnak atyja.19  Ezek hárman a Noé fiai s ezektől népesedék meg az egész föld.20  Noé pedig földművelő kezde lenni, és szőlőt ültete.21  És ivék a borból, s megrészegedék, és meztelenen vala sátra közepén.22  Khám pedig, Kanaánnak atyja, meglátá az ő atyjának mezítelenségét, és hírül adá künnlevő két testvérének.23  Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadván, azt mindketten vállukra veték, és háttal menve takarák be atyjuk mezítelenségét; s arccal hátra meg sem láták atyjuk mezítelenségét.24  Hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:25  Monda: Átkozott Kanaán! Szolgák szolgája legyen atyjafiai közt.26  Azután monda: Áldott az Úr, Sémnek Istene, neki légyen szolgája Kanaán!27  Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sémnek sátraiban; légyen neki szolgája a Kanaán!

Mózes 1. könyve 12:1-3. 
1  És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked.2  És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.3  És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

Mózes 2. könyve 3:10.
Most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból.

Mózes 5. könyve 7:6-8.
6  Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe [vagy] te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki, minden nép közül e föld színén.7  Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népnél többen volnátok; mert ti minden népnél kevesebben vagytok;8  Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdt volt a ti atyáitoknak; [azért] hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, és szabadított meg téged a szolgaságnak házából, az egyiptombeli fáraó királynak kezéből.

Mózes 5. könyve 14:2.
Mert szent népe vagy te az Úrnak, a te Istenednek, és az Úr választott téged, hogy légy neki tulajdon népe minden nép közül, amelyek a föld színén vannak.

Apostolok cselekedetei 7:38.
Ez az, aki [ott] volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja;
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Szerda  március 30.
4. ISTEN EGYHÁZA AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN
a. Mivel a zsidó egyház hitehagyó lett és elutasította Krisztust, milyen 

ítéletet hozott Isten ellenük? Mt 21:42-45; 23:37-38.  

„Hitetlensége, valamint az érdekében hozott mennyei terv elvetése miatt 
vesztette el Izráel, mint nép, összeköttetését Istennel.” – AT 256.

„Izrael, a nemzet azonban elvált Istentől. Az olajfa természetes ágai kivá-
gattak: Jézus utoljára tekintett a templom belsejébe, s gyászos szánalommal 
mondta: ’Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok’ (Mt 23:38). Eddig Atyja 
házának nevezte a templomot, de most, amikor Isten Fiaként ki kellett vo-
nulnia falai közül, Isten örökre visszavonja jelenlétét az Ő dicsőségére épült 
templomból.” – JÉ 524. 
b. Mi az a fontos igazság, amit megtanulhatunk a zsidó egyház elvette-

téséből? 2Kró 15:2; Jer 18:7-10.

„Nincs olyan dolog Isten Igéjében, mint a feltétel nélküli kiválasztottság – 
azaz egyszer kegyelemben részesülve, mindig kegyelembe maradni.” – FLB 157.  

„Isten ígéretei mindig feltételekhez vannak kötve.” – FW 47.
„Amikor az egyház hűtlenné válik Isten munkájában, bármilyen szerepet 

is tölt be, bármilyen magasztos és szent is a hívatása, az Úr nem tud többé 
együtt munkálkodni vele. Másokat fog választani, hogy hordozzák a fontos 
felelősségeket.” – UL 131. 
c. Milyen gyülekezet lépett a zsidó egyház helyébe? 1Pt 2:5-10; Rm 

11:20-22; Apcs 11:26.   

„A zsidók – mint nép – nem töltötték be Isten szándékát, és a szőlőskertet 
elvette tőlük. A kiváltságokat, amelyekkel visszaéltek, a feladatot, amelyet 
semmibe vettek, mások kapták meg.” – KP 201.

Krónika 2. könyve 15:2.
Aki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is ő vele lesztek; ha őt keresénditek, megtaláljátok; de ha őt elhagyándjátok, ő is elhágy titeket.

Jeremiás próféta könyve 18:7-10.
7  Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem:8  De megtér az a nép az ő gonoszságából, amely ellen szólottam: én is megbánom a gonoszt, amelyet rajta véghezvinni gondoltam.9  És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem;10  De a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra: akkor megbánom a jót, amellyel vele jót tenni akartam.

Máté evangéliuma 21:42-45.
42  Monda nekik Jézus: Sohasem olvastátok-e az írásokban: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt.43  Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét.44  És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.45  És a főpapok és farizeusok hallván az ő példázatait, megértették, hogy róluk szól.

Máté evangéliuma 23:37-38.
37  Jeruzsálem, Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.38  Íme, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.

Apostolok cselekedetei 11:26.
És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Rómabeliekhez írt levél 11:20-22.
20  Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;21  Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez.22  Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét: azok iránt akik elestek, keménységét; irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben; különben te is kivágatol.

Péter apostol 1. levele 2:5-10.
5  Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.6  Azért van meg az Írásban: Íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott, becses; és aki hisz abban, meg nem szégyenül.7  Tisztesség azért néktek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé KJV 2:8 és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává;8  Akik engedetlenek lévén, megütköznek az igében, amire rendeltettek is.9  Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;10  Akik hajdan nem nép [voltatok], most pedig Isten népe [vagytok]; akik nem kegyelmezettek [voltatok], most pedig kegyelmezettek [vagytok].



 

991. Tanulmány - ISTEN EGYHÁZA A KORSZAKOKON ÁT

Csütörtök  március 31. 
5. A POGÁNYSÁG MEGRONTOTTA AZ EGYHÁZAT
a. Az apostolok halála után, milyen tapasztalaton ment át a keresztény 

egyház? 2Thess 2:3-8.

„A pogányság és a kereszténység közötti megegyezésből kelt életre a 
próféciában megjövendölt ’bűn embere’, aki szembefordult Istennel, és fölé 
helyezte magát. Sátán mesterműve a hamis vallás, az a gigászi egyházszerve-
zet, mely ékesen tanúskodik arról, hogy Sátán akarja tetszése szerint uralni a 
földet.” – NK 45-46.
b. Hogyan sikerült Sátánnak elérni azt, hogy az egyház megromoljon? 

Jak 4:4; 1Jn 2:15; Ám 3:3.

„Sátán csellel próbálta elérni azt, ami erőszakkal nem sikerült. Az üldözés 
megszűnt. Helyébe a földi jólét és a földi dicsőség veszélyt rejtő varázsa lépett. 
Számos bálványimádó elfogadta… hogy Jézus az Isten Fia… de nem ismerték 
el bűnös voltukat, és nem érezték, hogy szükségük van megtérésre, szívük 
megváltozására…

A keresztények többsége végül beleegyezett a normák leszállításába, és a 
kereszténység egyezségre lépett a pogánysággal… Egészségtelen tantételek, 
babonás rítusok és bálványimádó ceremóniák keveredtek az egyház hittéte-
leibe és istentiszteletébe. Amikor Krisztus követői a bálványimádókkal szö-
vetkeztek, a keresztény vallás megromlott, és az egyház elvesztette tisztaságát 
és erejét.” – NK 39.

Péntek  április 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Bibliai nézőpont szerint, kikből áll Isten földi egyháza?
2. Bár Séth és Kain is bűnös természettel rendelkezett, mégis mi tette Séthet 

különbözővé? 
3. Hogyan szolgált Ábrahám hite áldásul a körülöttük élők részére?
4. Hogyan lehet Isten egyháza abban a veszélyben, hogy elveszti az Ő vele való 

kapcsolatát?
5. Hogyan kerülheti el az egyház a hitehagyást és a romlást? 

Ámós próféta könyve 3:3.
Akkor egybegyűlének a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők és a tartományok minden igazgatója az [álló]kép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állíttatott, és megállának az [álló]kép előtt, amelyet Nabukodonozor állíttatott.

Thessalonikabeliekhez írt 2. levél 2:3-8.
3  Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem [jön az el addig], mígnem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,4  Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.5  Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még ti nálatok valék?6  És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért [csak] a maga idejében fog az megjelenni.7  Működik ugyan már a törvényszegés titkos [bűne]: csakhogy annak, aki [azt] még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.8  És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

Jakab apostol levele 4:4.
Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.

János apostol 1. levele 2:15.
Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
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2016. április 9.
Szombat

Napnyugta:  H 19:19
Ro 19:53

ISTEN EGYHÁZA AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
„Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hada-

kozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak 
megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele” (Jel 12:17).

„Bár Isten törvényét a világban majdnem teljesen figyelmen kívül hagyják, 
mégis lesz egy igaz maradék, akik hűségesek fognak maradni Isten követel-
ményei iránt.” – ST 1889. április 22.  
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek a Lelkészeknek, 15-62.   

Vasárnap  április 3.
1. A MEGREFORMÁLT EGYHÁZ
a. Hogyan tekint Isten a kereszténység és a pogányság közötti egységre? 

2Móz 20:4-5; Ez 23:37.  

„Isten szoros és szent viszonyát népéhez a házasság kötelékével ábrázolja. 
A bálványimádás nem más, mint lelki házasságtörés. Isten nemtetszését ezzel 
szemben találóan nevezhetjük féltékenységnek.” – PP 262.
b. Miután a hitehagyó egyház vezetősége nem akart megtérni (Jel 2:21), 

milyen elv szerint cselekedtek a hűséges tagok? 2Kor 6:17; Lk 6:22.

„Amikor a reformátorok hirdették Isten igéjét, egyáltalán nem akartak 
elkülönülni a fennálló egyházaktól. Ám a vallási vezetők nem tűrhették a 
világosságot, s annak hordozói kénytelenek voltak más réteget keresni, aki 
vágyik az igazságra.” – JÉ 184.

„Hosszú és kemény küzdelem után az a néhány hűséges elhatározta, hogy 
megszakít a hitehagyó egyházzal minden kapcsolatot, ha az továbbra sem 
hajlandó megtisztítani magát minden hamisságtól és bálványimádástól. Tud-
ták, hogy ha engedelmeskedni akarnak Isten szavának, feltétlen szükség van 
az elkülönülésre.” – NK 41.

2. Tanulmány

Mózes 2. könyve 20:4-5.
4  Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak.5  Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.

Lukács evangéliuma 6:22.
Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 6:17.
Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,

Jelenések könyve 2:21.
Adtam neki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg.

Ezékiel próféta könyve Ez 23:37.
Mert házasságot törtek, és vér van kezeiken, és bálványaikkal törtek házasságot, és fiaikat is, kiket szültek vala nekem, tűzben nekik áldozák azok eledeléül.
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Hétfő április 4.
2. A MEGREFORMÁLT EGYHÁZ (FOLYTATÁS)
a. Hogyan bánt a hitehagyó egyház azokkal a reformátorokkal, akik 

nem támogatták romlottságaikat? Jel 12:13, 15. Meddig folytatódott 
ez a bánásmód? Jel 12:6, 14.   

„A hatodik században a pogányság helyet adott a pápaságnak. Az egész 
egyház fejének Róma püspökét nyilvánították. A pápaság fölöttébb megerő-
södött. Hatalmi székhelyét a császári fővárosba tette. A sárkány a fenevadnak 
’adá az ő erejét… és az ő királyi székét, és nagy hatalmat’ (Jel 13:2). Ekkor 
kezdődött el a Dániel és a Jelenések próféciájában megjövendölt 1260 éves 
pápai elnyomás (Dán 7:25; Jel 13:5-7). A keresztényeknek választaniuk kel-
lett: vagy feladják feddhetetlenségüket, és elfogadják a pápai szertartásokat és 
vallásgyakorlatot, vagy elsorvadnak a földalatti börtönökben, vagy meghal-
nak a kínpadon, a máglyán vagy a hóhér bárdja alatt. Ekkor teljesedtek Jézus 
szavai: ’Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; 
és megölnek némelyeket tiközületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt 
az én nevemért’ (Lk 2l:l6-l7). Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, 
mint bármikor azelőtt, és a világ hatalmas harcmezővé vált. Krisztus egyhá-
za évszázadokig az elszigeteltségben és az ismeretlenség homályában talált 
menedéket.” – NK 51.
b. Hogyan élte túl a sötét középkorban Isten hűséges egyháza ezeket az 

üldöztetéseket? Jel 12:16. Milyen hatással voltak ezek a megpróbál-
tatások a hívőkre? Rm 5:3-4.  

„A katolikusok egyre-másra eretnekséggel vádolták a protestánsokat, és 
azzal, hogy szántszándékkal szakadtak el az igaz egyháztól. De ezek a vádak 
inkább őket illetik. Ők tették le Krisztus zászlaját, és ők távoztak el attól a 
hittől, ’amely egyszer a szenteknek adatott’ (Júd 1:3).” – NK 46-47.

„A sötét és hitehagyó századokon át éltek olyan valdensek, akik nem 
ismerték Róma fennhatóságát, a képek imádásától mint bálványimádástól 
elzárkóztak, és megtartották az igazi szombatot. A támadások legádázabb 
viharában is megőrizték hitüket… 

A hegyek magas védőbástyái mögött, amelyek minden korban menedéket 
adtak az üldözötteknek és elnyomottaknak – a valdensek rejtekhelyet találtak, 
és táplálták az igazság fénylő lángját a középkor sötétsége közepette. Itt az 
igazság tanúbizonyságai az ősi hitet ezer évig őrizték.” – NK 62.

Rómabeliekhez írt levél 5:3-4.
3  Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,4  A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet,

Jelenések könyve 12:13, 15.
13  Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, aki a fiút szülte.15  És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.

Jelenések könyve 12:6, 14.
6  Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.14  De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.

Jelenések könyve 12: 16.
De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott.
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Kedd április 5.
3. A MEGREFORMÁLT EGYHÁZ BABILONNÁ VÁLIK
a. Mit mondott Jézus, mi fog történni az üldözés alatt a megreformált 

egyházzal, és miért? Mt 24:21-22.  

„Az egyház üldöztetése nem tartott az 1260 éves időszak végéig. Isten 
irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás idejét… A 
reformáció hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért.” – NK 243.
b. Milyen prófécia kezdett beteljesedni a sötét középkor vége után, és 

milyen eseményt jelentettek be a mennyben, összekötve azt az evan-
gélium prédikálásával? Jel 14:6-7.  

„A Jelenések 14. fejezetében kinyilatkoztatott első angyali üzenet arról 
ad hírt, hogy a Krisztus közeli eljövetelének hirdetését nagy vallási ébredés 
követi. Egy repülő angyal látható ’az ég közepén’. Nála van ’az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden 
nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek’…

Az angyal ’nagy szóval’ hirdeti ezt az üzenetet: ’Féljétek az Istent, és néki 
adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a vizek forrásait’ (Jel l4:6-7).” 
– NK 317.
c. Hogyan fogadta a megreformált egyház az első angyali üzenetet, és 

hogyan volt ez hatással az Isten előtti állapotára? Jel 14:8. 

„Amikor az egyházak nem fogadták el Isten tanácsát az adventi üzenet el-
vetése által, akkor az Úr is elvetette őket. Az első angyalt követte a második és 
hirdette: ’Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert az ő paráznaságának 
haragborából adott inni minden pogány népnek.’ (Jel 14:8). Az adventisták 
elismerték, hogy az üzenet az egyházak erkölcsi bukásáról szóló kijelentés, 
amely az első angyali üzenet elutasításának a következménye. A Babilon bu-
kásáról szóló üzenet 1844 nyarán hangzott el, aminek következtében mintegy 
ötvenezren hagyták el azokat az egyházakat.” – 4SP 232. 

Máté evangéliuma 24:21-22.
21  Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.22  És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

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.

Jelenések könyve 14:8.
És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
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Szerda április 6.
4. A MARADÉK GYÜLEKEZET
a. Milyen gyülekezetet hozott létre Isten a protestáns egyházak buká-

sa után, hogy az elvégezze a helyreállítás különleges munkáját? Ésa 
58:8-14.

„[Idézve: Ésa 61:4; 58:12.] A próféta itt olyan népet jellemez, amely az 
igazságtól és jogosságtól való általános elhajlás idején igyekszik helyreállítani 
azokat az elveket, amelyek Isten országának alapját képezik. Ez a nép javítja 
ki az Isten törvényén ütött rést azon a falon, amelyet Isten védelemül emelt 
választott népe köré. E törvény jogos, igazságos és tiszta elveinek követése 
állandó védelmet jelent számukra.” – PK 419.

„[Idézve: Ésa 58:12.] A próféta itt az Isten törvényében keletkezett törésre 
utal, a negyedik parancsolat szombatjának az áthágásával. A bűn embere 
rombolta le a parancsolatot és az Úr megszentelt szombatját más nappal he-
lyettesítette, amelyet a keresztény világ elfogadott. Az a nép leszünk-e, akik 
kijavítják az Isten törvényén keletkezett törést? Vagy azok közé fogunk szám-
láltatni, akik magukra veszik a fenevad bélyegét azzal, hogy inkább emberi 
intézményt ünnepelnek az isteni helyett, a pápaság gyermekét nevelgetve?” 
– ST 1878. február 28.    
b. A Jelenések könyvének melyik próféciája párhuzamos az Ésaiás 58:8-14. 

próféciájával? Jel 14:9-12.

„Napjainkban is elhívta Isten az egyházát, mint régen Izraelt, hogy világos-
ságul szolgáljon. Az igazság hatalmas kardjával, az első, második és harmadik 
angyal üzenetével elválasztotta népét az egyházaktól és a világtól, hogy szent 
közelségbe vonja őket magához. Törvényének őrizőivé tette őket, és rájuk 
bízta a jelennek szóló próféciák nagy igazságait. Mint a régi Izraelre bízott 
törvények, ezek is szent megbízatást jelentenek, amelyeket közölnünk kell a 
világgal. A Jelenések könyve 14. fejezetében szereplő angyal azokat jelképezi, 
akik elfogadják Isten üzenetének világosságát, s az ő követeiként fújnak riadót 
az egész világon… Semmi ne hátráltassa ezt a munkát! Ez korunk legfon-
tosabb feladata, és olyan messze ható, mint az örökkévalóság. Az emberek 
iránti szeretet, amelyet Jézus megváltásunkért hozott áldozata nyilvánított ki, 
ösztönözni fogja minden követőjét.” – 5B 333.

Ésaiás próféta könyve 58:8-14.
8  Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.9  Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Íme, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és [megszűnsz] ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;10  Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.11  És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.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!

Jelenések könyve 14:9-12.
9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
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Csütörtök április 7.
5. A MARADÉK GYÜLEKEZET ISMERTETŐJELEI
a. Hogyan nevezi a Biblia azokat, akik hirdetik a hármas angyali üze-

netet és végzik a helyreállítás megjövendölt munkáját? Jel 12:17.(kr)    

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, 
amelyet 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 ért-
hetően meg kell magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának 
engedelmeskedni kell. Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek 
vele a puszta helyek felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyre-
állítóinak kell lenniük, ’hogy ott lakhassanak’ (Ésa 58:12).” – PK 419. 
b. Mi a két legfőbb ismertetője Isten maradék népének az utolsó na-

pokban? Jel 12:17.(ur) 

„[Idézve: Jel 12:17.] Ez a prófécia világosan megmutatja, hogy a maradék 
gyülekezet ismeri Istent és az ő törvényét, valamint rendelkezik a prófétaság 
adományával. Az Isten törvénye és a prófétaság lelke iránti engedelmesség 
mindig is megkülönböztette Isten hűséges népét, és rendszerint a jelenvaló 
kinyilatkoztatások alapján.” – LLM 33.   

Péntek április 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan lehet a keresztény bűnössé, mint lelki házasságtörő? 
2. Mikor helytelen és mikor helyes elkülönülni Isten megszervezett egyhá-

zától?
3. A sötét középkorban kik szakadtak el az igaz egyháztól? Magyarázd el 

válaszodat!
4. Mit jelent az Isten törvényén keletkezett törés kijavítójának lenni?
5. Nevezd meg az Isten utolsó napokban élő maradék egyházának több 

megkülönböztető jegyét!  

Jelenések könyve 12:17. középső része
...hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel,...

Jelenések könyve 12:17. utolsó része
...Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;



15153. Tanulmány - ISTEN CélJA EGYHÁZÁVAl

2016. április 16.
Szombat

Napnyugta:  H 19:29
Ro 20:02

ISTEN CÉLJA EGYHÁZÁVAL
„És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendel-

kezett Isten ama titok felől… Azért, hogy megismertettessék most a 
mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az 
Istennek sokféle bölcsessége. Amaz örök eleve-elvégezés szerint, ame-
lyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Ef 3:9-11).

„Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig 
kinyilatkoztatja… Isten felmérhetetlen szeretetét.” – AT 7.
Javasolt olvasmány: Apostolok Története, 7-11. (Isten terve egyházával) 

Vasárnap április 10.
1. ISTEN KÉPMÁSÁRA TEREMTVE
a. Mit mondott Isten az ember teremtésénél és kinek mondta azt? 1Móz 

1:26-27.  

„Miután az Atya és a Fiú a földet a rajta élő állatokkal együtt megterem-
tette, véghezvitték még a Sátán bukása előtt lefektetett céljukat, hogy embert 
teremtsenek a saját képmásukra. Ők együtt vitték végbe a föld, és a földön élő 
minden élőlény megteremtését. Ezután így szólt Isten az Ő Fiának: ’Teremt-
sünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra’ (1Móz 1:26).” – LHU 47.  
b. Mit jelent az, hogy az ember Isten képmására lett megteremtve? Préd 

7:29.

„Isten az embert igaznak teremtette. Nemes jellemvonásokkal ruházta fel a 
bűnre való hajlam nélkül. Megáldotta kiváló értelmi képességekkel.” – PP 23.

„[Az ember] érzései tiszták voltak; vágyait és indulatait értelme uralta.” – 
PP 19. 

3. Tanulmány

Mózes 1. könyve 1:26-27. 
26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

Prédikátor könyve 7:29.
Hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak; ők pedig kerestek sok kigondolást.
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Hétfő április 11.
2. ISTEN DICSŐSÉGE
a. Milyen céllal teremtette Isten az embert? Ésa 43:7.  

„Isten terve szerint az összes alacsonyabb rendű lények fölött az embernek, 
a teremtés koronájának kellett kifejeznie Isten gondolatát s fölfednie Isten 
dicsőségét. Az embernek mégsem szabad istenként fölmagasztalni magát.” 
– 8B 199.

„Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, fizikai-, szellemi- és lelki al-
katában magán viselte Alkotójának képmását. ’Isten az embert az Ő képére, 
Isten képére teremté’ (1Móz 1:27), és az volt a szándéka, hogy minél tovább 
él az ember, annál tökéletesebben mutassa be az Ő képmását, és sugározza 
vissza dicsőségét.” – EÉ 10.
b. Hogyan határozza meg az ihletés Isten dicsőségét? 2Móz 33:18-19; 

34:5-7.

„Isten dicsősége az Ő jelleme. Mózes a hegyen őszinte szívvel könyörögve 
így imádkozott: ’Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.’ Válaszában Is-
ten kijelentette: ’Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orczád előtt menjen 
el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyel-
mezek, akinek kegyelmezek’ (2Móz 33:18-19).

Isten dicsősége – ami az Ő jelleme – megmutatkozott: [idézve 2Móz 34:6-7].” 
– ST 1902. szeptember 3.
c. Mi formálja a jellemünket? Ésa 55:7-9; Préd 8:5; 2Kor 10:5.  

„Ha helytelenül gondolkodtok, helytelenül is éreztek – pedig ebből a kettő-
ből épül fel erkölcsi jellemetek. Amikor úgy döntötök, hogy a kereszténynek 
nem kell megfékeznie gondolatait és érzéseit, akkor a gonosz angyalok hatása 
alá kerültök. Őket hívjátok meg, hogy uralkodjanak rajtatok.” – 5B 225-226.

„Soha ne felejtsétek el, hogy a gondolatok munkálják ki a cselekedeteket. 
Az ismételt cselekedetek formálják ki a szokásokat, és a szokások formálják 
ki a jellemet.” – UL 89.

Mózes 2. könyve 33:18-19.
18  És mondá [Mózes]: Kérlek, mutasd meg nekem a te dicsőségedet.19  És monda az Úr: Megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét: És könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek.

Mózes 2. könyve 34:5-7.
5  Az Úr pedig leszálla felhőben, és ott álla ő vele, és nevén kiáltá az Urat:6  És az Úr elvonula őelőtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.7  Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt: de nem hagyja a [bűnöst] büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyedíziglen.

Prédikátor könyve 8:5.
Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot, és a bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet;

Ésaiás próféta könyve 43:7.
Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!

Ésaiás próféta könyve 55:7-9.
7  Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.8  Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!9  Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

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;
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Kedd április 12.
3. ISTEN TERVÉNEK MEGAKADÁLYOZÁS
a. Mely pontban kísértette meg a kígyó az ősszüleinket és vonta őket a 

bűn uralma alá? 1Móz 3:3-6.

„A legerősebb kísértések egyike, amivel az ember találkozik, az az étvágy…
Az étvágy előtti első behódolás óta az emberiség egyre jobban növekedett 

vágyai kielégítésében, míg az étvágy oltárán feláldozta egészségét. Az özönvíz 
előtti világ lakosai mértéktelenné váltak az evésben és az ivásban. Fogyasztot-
ták a húsételeket, bár Isten akkor még nem adott engedélyt az állatok húsának 
a fogyasztására. Addig ettek és ittak, míg a megromlott étvágyuk már nem 
ismert határt, és olyan romlottá váltak, hogy Isten már nem viselhette el őket 
többé. Gonoszságuk mértéke betelt, és Isten a vízözön által megtisztította a 
földet gonoszságuk erkölcsi szennyétől.” – CH 108-109. 
b. Mennyire volt sikeres Sátán az emberiség bűnre csábításában? 1Móz 

6:5; Rm 3:10-12, 18. Mi volt az ő célja?  

„Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől.” – JÉ 17.
„Az ember teremtésekor nemes testi és lelki tulajdonságokat és képessége-

ket kapott. Tökéletes, Istennel összhangban élő lény volt. Gondolatai tiszták, 
céljai szentek voltak. De az engedetlenség megrontotta ezeket az erőket és 
tulajdonságokat, s a szeretet helyét az önzés foglalta el. A bűn következtében 
az ember természete annyira legyengült, hogy saját erejéből képtelen volt a 
gonosz hatalmának ellenállni. Sátán foglya lett és az is maradt volna örök-
ké, ha Isten szeretetétől ösztönözve, közbe nem lép. A kísértőnek az volt a 
szándéka, hogy Istennek az emberrel való, már a teremtésnél meglévő tervét 
keresztezze, s ezáltal fájdalmat és romlást hozzon a világra. Nem riadt vissza 
még attól sem, hogy minden rosszat az isteni teremtés következményének 
tűntessen fel.” – JVÚ 15.

„Bűne elrontotta, és majdnem teljesen megsemmisítette isteni hasonló-
ságát. Az ember fizikai ereje meggyengült, szellemi képességei lecsökkentek, 
lelki látása elhomályosult és a halál foglya lett.” – EÉ 11.

Mózes 1. könyve 3:3-6. 
3  De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.4  És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;5  Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.6  És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

Mózes 1. könyve 6:5. 
És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.

Rómabeliekhez írt levél 3:10-12, 18.
10  Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is;11  Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.18  Nincs isteni félelem az ő szemük előtt.
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Szerda április 13.
4. AZ ELVESZETT KÉPMÁS HELYREÁLLÍTÁSA
a. Miután Sátánnak sikerült az emberben elpusztítani Isten képmását, 

milyen terv lépett életbe? 1Móz 3:15.  

„Sátán bűnbe vezette az embereket, és Isten működésbe hozta a megváltás 
tervét. Krisztus négyezer évig munkálkodott az emberek felemeléséért; míg 
Sátán a romlásukért és lealjasodásukért.” – JÉ 667.

„[Idézve: 1Móz 3:15.] Ez volt az első ígéret arról a Megváltóról, aki majd 
a harcmezőre áll, hogy megküzdjön Sátán erejével, és legyőzze őt.” – 2Sz 101.
b. Mit akar Isten megvalósítani a megváltás tervén keresztül? Rm 8:29; 

2Kor 3:18.

„Az emberiség azonban mégsem maradt reménység nélkül. Végtelen sze-
retetében és kegyelmében Isten kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt 
adott az embernek, hogy helyreállítsa benne az Ő képmását, hogy eljusson 
arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa test-, szellemi- és 
lelki fejlődését, hogy felismerje természetének isteni célját. Ez volt a megvál-
tás műve. Ez a nevelés és az élet célja is.” – EÉ 11.
c. Ki jött az Istenség három személye közül a világunkba, hogy helyre-

állítsa az emberben Isten képmását? Jn 1:18; Lk 19:10.

„Sátán ujjongott, hogy sikerült az emberben eltorzítania Isten képmását. 
De eljött Jézus, hogy helyreállítsa az emberben Alkotója képét. Csak egyedül 
Krisztus tudja újjáformálni azt a jellemet, amelyet a bűn megrontott. Eljött, 
hogy kiűzze a démonokat, akik az ember akaratát a hatalmukban tartották. 
Eljött, hogy felemeljen bennünket a porból, hogy eltorzított jellemünket 
átalakítsa az Ő isteni jellemének a hasonlóságára, és saját dicsőségével meg-
szépítse.” – ICsK 11.

„Noha Ádám bűne csaknem eltörölte Isten erkölcsi képmását, Jézus ér-
demei és hatalma által ez visszaállítható bennünk. Az ember jelleme vissza-
tükrözheti Isten erkölcsi képmását, mert Jézus lehetővé teszi ezt számára.” 
– ICsK 246.  

Mózes 1. könyve 3:15. 
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Lukács evangéliuma 19:10.
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

János evangéliuma 1:18.
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya keblében van, az jelentette ki [őt].

Rómabeliekhez írt levél 8:29.
Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között.

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.
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Csütörtök  április 14.
5. ISTEN JELLEMÉNEK VÉGSŐ KINYILATKOZTATÁSA
a. Mi Isten végső célja egyházával? Ef 3:8-11. 

„Isten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét 
és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjai… hirdessék nagy dicső-
ségét.” – AT 7.
b. Milyennek kell lennie Isten egyházának, hogy teljességét és képmá-

sát visszatükrözhesse a világnak? Ef 5:27; Jn 13:34-35. Mi fog történ-
ni akkor, ha az egyház eléri ezt az állapotot? Mk 4:29. 

„Addig kell krisztusi tökéletességre igyekeznünk, amíg nagy Főpapunk 
engesztelést végez értünk. Megváltónk még gondolatban sem engedett a 
kísértés hatalmának. Sátán az emberi szívben talál olyan sarkot, ahol meg 
tudja vetni a lábát – dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel kísértéseit érvényre 
juttathatja. De Krisztus elmondhatta önmagáról: ’Jön a világ fejedelme: és én 
bennem nincsen semmije’ (Jn 14:30)… Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a 
nyomorúság idején.” – NK 554.

„Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. 
Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az Ő jellemét tökéletesen tükrözni 
fogja.” – KP 40.

Péntek  április 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK   
1. Egyedül teremtett-e Isten minden dolgot? Fejtsd ki bővebben!
2. Milyen volt Ádám természete a teremtéskor, és kinek a mintájára volt 

formálva?
3. Hogyan akadályozta meg Sátán Isten tervét az ember megteremtésével? 
4. Mi a fő célja a megváltás tervének?
5. Mi az oka szerinted annak, hogy Jézus még mindig nem tért vissza?

Márk evangéliuma 4:29.
Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

János evangéliuma 13:34-35.
34  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Efézusbeliekhez írt levél 3:8-11.
8  Nekem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát;9  És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;10  Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége,11  Amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban

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.
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2016. április 23.
Szombat

Napnyugta: H 19:38
Ro 20:10

AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE
„És [Jézus] monda [a tanítványainak]: Elmenvén e széles világra, 

hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” (Mk 16:15).
„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra 

hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak.” – AT 7. 
Javasolt olvasmányok: Keresztény Szolgálat, 17-36. (Isten felhívása a szolgálatra)

Vasárnap április 17.
1. AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE
a. Milyen küldetése van az egyháznak, amelynek végrehajtásához ala-

pos szervezettség szükséges? Mt 28:18-20.

„Krisztus egyházának a küldetése az, hogy mentse a veszendő bűnösöket, 
hogy közismertté tegye Istennek az emberek iránti szeretetét, és e szeretet 
erejével megnyerje őket Krisztus számára. Az erre az időre szóló igazságot el 
kell juttatnunk a föld sötét zugaiba, s ezt a munkát már otthon elkezdhetjük.” 
– 3B 264. 
b. Mi volt Krisztus első lépése újszövetségi egyháza megszervezésére? 

Mk 3:13-14. Milyen további lépéseket tettek meg az apostolok az 
egyház megszervezésében, hogy az evangélium terjedhessen? Apcs 
6:1-6.  

„A tizenkettő beiktatása az első lépése volt az egyház megszervezésének, 
melynek Krisztus mennybemenetele után, itt e földön művét tovább kell ve-
zetnie… 

E gyenge eszközök segítségével kívánja Igéje és Lelke által [a menny Fen-
ségese] az egész emberiséget üdvösségre segíteni.” – AT 12-13.

4. Tanulmány

Máté evangéliuma 28:18-20.
18  És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté evangéliuma 3:13-14.
13  Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala; és hozzá menének.14  És választa tizenkettőt, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni,

Apostolok cselekedetei 6:1-6.
1  Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.2  Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.3  Válasszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek [jó] bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.4  Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában.5  És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;6  Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték.
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Hétfő április 18.
2. A MEGBÍZATÁS MINDEN HÍVŐRE VONATKOZIK
a. Mely két alkalomkor adta Jézus az evangéliumi megbízatást? Mk 16:14-15; 

Mt 28:16-20; 1Kor 15:6. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből?

„Krisztus ezt a megbízást akkor adta tanítványainak, mikor a felházban ta-
lálkozott velük. Most azonban tanítványai szélesebb táborának is megadta ezt a 
felhatalmazást. Azon az összejövetelen, amelyet Galileában a hegyen tartottak 
meg Krisztus követői, mindazok a hívők megjelentek, akiket meg tudtak hívni. 
Halála előtt maga Krisztus jelölte ki ennek a gyűlésnek a helyét és idejét…

Jézusnak ez volt az egyetlen találkozása és megbeszélése feltámadása után 
sokakkal a hívők közül. Jézus eljött, és így szólott hozzájuk: ’Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és földön’ (Mt 28:18)…

Határtalan tekintéllyel felruházva átadta megbízását tanítványainak: ’Elmen-
vén azért tegyetek tanítványokká minden népeket’ (Mt 28:19).” – JÉ 723-724.

„Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízása kiterjed minden hívő em-
berre. Magába foglal minden Krisztusban hívő embert az idő végéig. Végzetes 
tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, hogy a lelkek megmentésének a 
munkája egyedül csak a felszentelt lelkészektől függ… Krisztus mindazokat 
felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak embertársaik üdvösségéért, 
akik már megkapták, és magukban hordják életét. Az egyházat ennek a munká-
nak a végzésére alapították, és mindazok, akik ünnepélyes és szent fogadalmat 
tettek az egyháznak, arra kötelezik el magukat, hogy együtt munkálkodnak 
Krisztussal.” – JÉ 726-727.
b. Hogyan oktatta Krisztus a tanítványait, hol kezdjék el igehirdető 

munkájukat? Lk 24:47. Mit gondoltok, hogyan alkalmazható ez ránk? 

„A tanítványoknak ott kellett elkezdeni munkájukat, ahol voltak. A legne-
hezebb és a legkevésbé megfelelő munkát sem kerülhették ki, nem mehettek el 
mellette. Így Krisztus minden egyes munkásának is ott kell elkezdenie szolgá-
latát, ahol él. Lehet, hogy éppen saját családunkban vannak olyan lelkek, akik 
vágyakoznak együttérzésünkre, és éhséget éreznek az élet kenyerére. Lehetnek 
olyan gyermekek a közelünkben, akiket el kell vezetnünk a Krisztusban való 
hitre. Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk előtt. Végezzük hűségesen azt 
a munkát, amely legközelebb van hozzánk. Azután terjesszük ki munkánkat 
olyan messzire, amilyen messze Isten keze elvezethet bennünket. Sok munka 
olyannak látszik, mint amelyet korlátok közé szorítanak bizonyos helyi körül-
mények. Bárhol legyen is azonban a teendőnk, ha hittel és szorgalommal végez-
tük el, akkor akár a föld legvégső részein is eredményünk lesz.” – JÉ 727-728.

Máté evangéliuma 28:16-20.
16  A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket.17  És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.18  És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Máté evangéliuma 16:14-15.
14  Azután, mikor asztalnál ülnek vala megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányá az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták vala, nem hivének,15  És monda nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.

Lukács evangéliuma 24:47.
És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:6.
Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak;
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Kedd április 19.
3. MINDEN TÁRSADALMI OSZTÁLYHOZ ELJUTNI
a. Miből tudhatjuk, hogy Isten nem veszi figyelembe a társadalmi kü-

lönbségeket? Rm 2:11; Mt 5:45; 1Jn 2:2.

„Krisztus nem ismert el semmilyen nemzetiségi, rangbeli vagy vallási 
különbséget. Az írástudók és farizeusok helyhez és néphez akarták kötni a 
menny ajándékait, és ki akarták zárni az áldásokból Isten földi családjának 
többi tagját. Krisztus pedig azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat; 
hogy megmutassa: kegyelmének és szeretetének ajándékait szabadon él-
vezheti mindenki, akárcsak a levegőt, a világosságot, vagy a földet felüdítő 
záporesőt.” – NOL 17. 
b. Milyen példák és szabályok által tanította Jézus, hogy az evangé-

liumot hirdetni kell az alacsony néposztálynak, a szegényeknek, a 
betegeknek és a számkivetetteknek is? Jn 4:5-9; Mt 9:10-13; 10:7-8. 

„Jézus nagyra becsült vendégként ült a vámszedők asztalánál, megértő 
magatartásával és közvetlen kedvességével tanúsítva, hogy elismeri emberi 
méltóságukat. Az emberek vágytak arra, hogy méltók legyenek bizalmára…

Bár Jézus zsidó volt, tartózkodás nélkül vegyült a samáriaiak közé, sem-
mibe véve nemzetének farizeusi szokásait. Előítéleteikkel szemben elfogadta 
e lenézett emberek vendégszeretetét. Betért otthonukba éjszakai szállásra, 
leült asztalukhoz, evett a kezükkel készített ételekből, tanított utcáikon, és a 
legszívélyesebben és legudvariasabban kezelte őket.” – NOL 17-18.
c. Honnan tudjuk, hogy Jézus munkálkodott a közép és felsőbb társa-

dalmi réteghez tartozóakért is? Jn 3:1-3; Mt 8:5-10; Lk 19:1-5.

„Krisztus a szegényeknek hirdette az evangéliumot, de nem csak erre az 
osztályra korlátozta a munkáját. Mindenkiért munkálkodott, aki meghallgatta 
az Ő szavát – nemcsak a vámszedőkért, a számkivetettekért, hanem a gazda-
gokért, a művelt farizeusokért, a zsidó főemberekért, a századosért, és a római 
uralkodóért is. Láttam, hogy ezt a munkát kell végeznünk nekünk is.” – Ev 549.  

Máté evangéliuma 5:45.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Máté evangéliuma 9:10-13.
10  És lőn, amikor ő letelepedék a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz.11  És látva ezt a farizeusok, mondának az ő tanítványainak: Miért eszik ez a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?12  Jézus pedig ezt hallván, monda nekik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.13  Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Máté evangéliuma 10:7-8.
7  Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.8  Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Máté evangéliuma 8:5-10.
5  Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt,6  És ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved.7  És monda neki Jézus: Elmegyek és meggyógyítom őt.8  És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.9  Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: Eredj el, és elmegy; és a másiknak: Jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: Tedd ezt, és megteszi.10  Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.

Lukács evangéliuma 19:1-5.
1  És bemenvén, általméne Jerikhón.2  És íme [vala ott] egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak; és az fővámszedő vala, és gazdag.3  És igyekezék Jézust látni, ki az; de a sokaságtól nem láthatá, mivelhogy termete szerint kis ember volt.4  És előre futván felhága egy eperfüge fára, hogy őt lássa; mert arra vala elmenendő.5  És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus, látá őt, és monda neki: Zákeus, hamar szállj alá; mert ma nekem a te házadnál kell maradnom.

János evangéliuma 4:5-9.
5  Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek szomszédjába, amelyet Jákób adott vala az ő fiának, Józsefnek.6  Ott vala pedig a Jákób forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leüle a forráshoz. Mintegy hat óra vala.

János evangéliuma 3:1-3.
1  Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:2  Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.3  Felele Jézus és monda neki: Bizony, bizony mondom neked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Rómabeliekhez írt levél 2:11.
Mert nincsen Isten előtt személyválogatás.

János apostol 1. levele 2:2.
És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
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Szerda április 20.
4. JÉZUS ELJÖVETELÉNEK AZ ELŐFELTÉTELEI
a. Milyen munkát kell az egyháznak elvégeznie mielőtt a vég eljönne? 

Mt 24:14; Jel 14:6-7. Milyen „vég”-re utal a bibliavers, és milyen di-
cső esemény kapcsolódik ehhez? Mt 24:3.   

„A próféciában [Jel 14:6-7], hogy eljött az ítélet ideje, s a hozzá kapcsolódó 
kinyilatkoztatások szerint a következő esemény, hogy eljön az Emberfia az 
ég felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljöve-
telének hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus második 
eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása tehát az 
evangéliumi üzenet lényeges része.” – KP 152. 
b. Ki kapta meg a világnak szóló utolsó kegyelmi üzenet hírül adásá-

nak a feladatát? Jel 3:14. 

„Isten különös értelemben őrállókul és világosság hordozóiul helyezte a 
világba a hetedik napi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak szóló 
utolsó figyelmeztetést. Isten szavából rájuk ragyog a csodálatos világosság. 
Rájuk bízta a legünnepélyesebb, legfontosabb feladatot, az első, második és 
harmadik angyal üzenetének hirdetését. Nincs más, ami ilyen nagyfontos-
ságú lenne. Nem engedhetik meg, hogy más kösse le figyelmüket.” – 9B 10.
c. Miután kell vágyakozzon Isten maradék gyülekezete az ő szívében, 

hogy elvégezhessék ezt  a munkát? Zsol 119:125-127.   

„Itt azok jellemzését láthatjuk, akik reformátorok lesznek, akik a harma-
dik angyal üzenetének lobogóját akarják hordozni, akik nyíltan elkötelezik 
magukat, hogy Isten parancsolattartó népe lesznek, akik Istent tisztelik, és 
komolyan, buzgón fáradoznak a világegyetem szeme láttára a régi romok fel-
építésén. Ki nevezi őket romlás építőinek, ösvények megújítójának, hogy ott 
lakhassanak? Maga Isten. Neveik reformátorokként, helyreállítókként állnak 
a menny könyveiben, mint akik az emberöltők alapzatait rakták föl.” – TII 90.  

Zsoltárok könyve 119:125-127.
125  Szolgád vagyok, oktass, hogy megismerjem a te 126  Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a te törvényedet.127  Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat.

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.

Máté evangéliuma 24:3.
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

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.

Jelenések könyve 3:14.
A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
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Csütörtök  április 21.
5. A MUNKA BEVÉGEZÉSÉHEZ ERŐ SZÜKSÉGES
a. Mit tudott elvégezni az őskeresztény gyülekezet az első évszázadban, 

és hogyan volt képes erre a munkára?  Rm 10:18; Kol 1:23; Apcs 1:8.

b. Miről ne felejtkezzünk el reformátorokként, miközben az evangéli-
umot hirdetjük a 7 milliárd népességű világnak? Zak 4:6; Lk 18:27; 
1Sám 14:6.

„Eredményeink nem tehetségünktől vagy műveltségünktől függnek, ha-
nem az Istennel fenntartott életerős kapcsolatunktól.” – 5B 117.
c. Mit kell tenniük a gyülekezet tagjainak mielőtt sikeresen hirdet-

hetnék az evangéliumot a világnak? Apcs 3:19-20. Mi után fognak 
könyörögni? Zak 10:1.   

„Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját 
lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az 
evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a 
lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak.” – NK 544.

Péntek április 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Milyen missziós feladatot adott Krisztus megszervezett egyházának a 

földön? 
2. Csak a felszentelt prédikátorok kapták az evangélium hirdetésének 

megbízatását?
3. Milyen munkát fognak végezni napjainkban a hűséges hetednapi ad-

ventisták?
4. Milyen erő és hatalom által lesz ezen a földön Isten munkája sikeresen 

bevégezve?
5. Milyen fontos munkát kell megtenned, hogy előkészülhess a felüdü-

lésre? 

Sámuel 1. könyve 14:6.
És monda Jonathán a szolgának, aki az ő fegyverét hordozá: Jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek előőrséhez, talán tenni fog az Úr értünk [valamit], mert az Úr előtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.

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.

Zakariás próféta könyve 10:1.
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nekik, [és] kinek-kinek füvet a mezőn.

Lukács evangéliuma 18:27.
Ő pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

Apostolok cselekedetei 1:8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok cselekedetei 3:19-20.
19  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.20  És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.

Rómabeliekhez írt levél 10:18.
De mondom: Avagy nem hallották-e? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédük.

Kolossébeliekhez írt levél 1:23.
Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt; amelynek lettem én, Pál, szolgájává.
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2016. április 30.
Szombat

Napnyugta: H  19:47
Ro 20:19

5. Tanulmány

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ CÉLJA
„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megke-

resztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében” 
(Mt 28:19).

„A prédikátorok, akik kisebb és nagyobb városokban hirdetik az igazságot, 
ne nyugodjanak, s kötelességüket se tekintsék teljesíttetnek, amíg az igazság 
elméletét elfogadók át nem ültetik az életükbe az igazság megszentelő hatal-
mának a hatását, s tényleg Istenhez nem térnek.” – 4B 227.  
Javasolt olvasmányok: Evangélizálás, 11-17. (Felhívás evangélizálásra)

Vasárnap április 24.
1. KRISZTUS MISSZIÓJA
a. Mi volt Krisztus missziója azzal, hogy eljött e világra? Lk 19:10.

„A bűnösök voltak Krisztus missziójának a céltáblái – minden fajta bőr-
színből és országból… Mindenki drága Ő előtte.” – HP 329.   
b. Milyen áldozatot hozott Jézus, hogy beteljesíthesse a küldetését? 

Zsid 2:9.   

„Az angyalok hódolattal és csodálattal szemlélik Krisztus földi misszióját. 
Csodálkoznak azon a szereteten, amely Őt arra indította, hogy az emberek 
bűneiért feláldozza magát.” – ESz 306.
c. Krisztus missziójának mely részében vesz részt az Ő egyháza? Lk 4:18.  

„Krisztus missziója volt a betegek gyógyítása, a reménytelenek bátorítása, 
a megtört szívűek bekötözése. Ezt a helyreállítási munkát kell végezni az em-
beriség szűkölködői és szenvedői között.” – WM 71.

Lukács evangéliuma 19:10.
Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Lukács evangéliuma 4:18.
Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

Zsidókhoz írt levél 2:9.
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
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Hétfő április 25.
2. AZ IGEHIRDETÉS CÉLJA
a. Miről szól az evangélium? 1Kor 15:1-4.

„A kereszten függő Jézus maga volt az evangélium. Most nekünk ez az 
üzenetünk: ’Ímé az Istennek ama Báránya, Aki elveszi a világ bűneit’ (Ján 
1:29). Gyülekezetünk tagjai ne tartsák-e szemüket a megfeszített és feltáma-
dott Krisztusra függesztve, Akiben örök életünk reménysége összpontosul? 
Ez a mi üzenetünk, érvünk, hitelvünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a meg-
átalkodottaknak, bátorításunk a szomorkodóknak, reményünk minden hívő 
számára.” – TII 196.

„A harmadik angyal üzenete a negyedik parancsolat szombatjának a 
bemutatására szólít fel… de a vonzóerő nagy középpontját, Jézus Krisztust, 
nem szabad kihagynunk a harmadik angyal üzenetének a hirdetéséből.” – RH 
1894. március 20.  
b. Mi legyen az összes nemzetnek szóló evangélium hirdetésének a va-

lódi tárgya? Lk 1:77; Apcs 2:21.

„Nincs a szívre ható megújító ereje az igehirdetésnek, de mégis ez a célja. 
A szavakat kísérő isteni befolyás az, ami az embert bűnbánatra készteti, és a 
kereszt lábához vonzza.” – RH 1888. szeptember 4.

„Az evangélium hirdetésének és minden hozzákapcsolódó dolognak az 
első és legfőbb célja az, hogy megkeressük és megmentsük ami elveszett. Az 
evangélium munkája… hogy ott nyújtson segítséget ahol szükségben van az 
ember, hogy munkálkodjon a betegekért, szenvedőkért, és a bűntől lesújtot-
takért is.” – RH 1914. október 29.  
c. Mi lett ígérve az evangéliumban hívőknek és mi történik az elutasí-

tókkal? Mk 16:16; Jn 3:18-20.

„Krisztus nem azt mondja, hogy az egész világ megtér majd, hanem csak 
azt, hogy: ’Az Isten Országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész 
világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég’ (Mt 24:14).” – JÉ 537.

Máté evangéliuma 16:16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Lukács evangéliuma 1:77.
És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatában.

János evangéliuma 3:18-20.
18  Aki hiszen ő benne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.19  Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának.20  Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek;

Apostolok cselekedetei 2:21.
És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:1-4.
1  Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,2  Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.3  Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;4  És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;
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Kedd április 26.
3. A KERESZTSÉG JELENTŐSÉGE
a. Mit szükséges megtenniük a Krisztusban hívőknek? Mk 16:16.(er) 

Mi a keresztség jelentősége? Rm 6:3-6. 

„A keresztség a legszentebb és legfontosabb szertartás, ezért alaposan meg 
kell értenünk a jelentését. Azt jelenti, hogy bűnbánatot tartanak, és új életre 
lépnek Jézus Krisztusban.” – Gy 351.

„Krisztus a lelki országába való belépés jelképévé tette a keresztséget. 
Kifejezett feltétellé, melynek mindenkinek eleget kell tennie, ha azt kívánja, 
hogy elismerjék, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek fennhatósága alatt állót…

A keresztség a legünnepélyesebb lemondás a világról. Akik keresztény éle-
tük elején az Atya a Fiú, és a Szentlélek hármas nevében megkeresztelkedtek, 
nyilvánosan kijelentik, hogy elhagyták Sátán szolgálatát, a királyi család tag-
jaivá, a mennyei Király gyermekeivé lettek. Engedelmeskednek a parancsnak: 
’Menjetek ki közülük, szakadjatok el tőlük… és tisztátalant ne illessetek.’ Be-
teljesedett számukra az ígéret: ’Leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, 
és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr’ (2Kor 6:17-18).” – 6B 66.         
b. Milyen nevet adtak Krisztus tanítványainak Antiókhiában, és miért? 

Apcs 11:26.   

„Antiókhiában nevezték a tanítványokat először keresztényeknek (= krisz-
tusiaknak). Azért kapták ezt a nevet, mert prédikációiknak, tanításuknak és 
társalgásuknak központja és lényege Krisztus volt. Mindig és újból elbeszél-
ték azokat az eseményeket, amelyek földi tanítói működése alatt történtek, 
amikor a tanítványok még személyes jelenlétének örvendezhettek. Sohasem 
unták meg, hogy tanairól és csodatevő gyógyításairól beszéljenek. Remegő 
ajakkal, könnyes szemekkel szóltak a Getsemáne-kertben vívott lelki gyöt-
relmeiről, elárultatásáról, kihallgatásáról és keresztre feszítéséről; valamint 
türelméről, és alázatosságáról, amellyel ellenségei által okozott gyalázatot és 
kínszenvedést elviselte; isteni irgalmasságáról, amellyel üldözőiért imádko-
zott. Viszont boldog örömmel beszéltek feltámadásáról és mennybemene-
teléről, valamint mennyei közbenjárói tisztségéről, mint a bukott emberiség 
egyetlen Szószólójáról.” – AT 109.

Márk evangéliuma 16:16. er.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül...

Apostolok cselekedetei 11:26.
És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.

Rómabeliekhez írt levél 6:3-6.
3  Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?4  Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.5  Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is [azok] leszünk.6  Tudván azt, hogy a mi ó emberünk ő vele megfeszíttetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek:
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Szerda április 27.
4. A MEGTÉRT TANÍTVÁNYOK
a. Milyen emberi kapcsolatot használt fel Pál apostol a Krisztus és ta-

nítványai közötti kapcsolat szemléltetésére? 2Kor 11:2; Ef 5:22-25. 

„A Biblia a Krisztus és egyháza közötti szent és állandó viszony jellegét 
a házasság kötelékéhez hasonlítja. Az Úr ünnepélyes szövetséggel kötötte 
népét önmagához. Azt ígérte, hogy Istenük lesz, ők pedig megfogadták, hogy 
Istenéi lesznek, és csakis az övéi.” – NK 340.
b. Hogyan írja le a Biblia Krisztus egy megkeresztelkedett tanítványá-

nak az életét? Miért így jellemzi? 2Kor 5:17; 1Jn 5:1, 4. 

„A régi, vérből és a test akaratából született természet nem örökölheti 
Isten országát. A régi utakat, az örökölt hajlamokat fel kell adnunk, mert a 
kegyesség nem örökölhető. Az újjászületés új indítékokból, új hajlamokból 
áll. Akik a Szentlélek által új életre születtek, azok az isteni természet része-
seivé lettek, ezért minden szokásukkal és cselekedeteikkel a Krisztussal való 
kapcsolatukat fogják bizonyítani. Mikor a magukat keresztényeknek valló 
emberek megtartják régi jellemhibáikat, mennyiben különbözik a helyzetük 
a világiakétól? Nem értékelik az igazságot, mint ami megszentel, megfinomít. 
Nem születtek újjá.” – TII 188.      
c. Mit kell a gyülekezetnek mérlegelnie, mielőtt valakit keresztségre 

ajánlanának? Mt 3:8.   

„A keresztséggel vállalt ígéret sok mindent foglal magába. Eltemettetünk 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében Krisztus halálának hasonlatosságára, 
s feltámadása hasonlatosságában támadunk föl, és új életet kell élnünk… A 
hívő ne feledje, hogy ettől kezdve Istennek, Krisztusnak, s a Szentléleknek 
szentelte magát. Ehhez az új kapcsolathoz mérten tekintse másodlagosnak az 
összes világi tényezőt.” – 6B 71.  

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

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:2.  
Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.

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

Efézusbeliekhez írt levél 5:22-25.
22  Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.23  Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.24  De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is [engedelmesek legyenek] férjüknek mindenben.25  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;

János apostol 1. levele 5:1,4.
1  Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született; és mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született.5  Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?!
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Csütörtök április 28.
5. MINŐSÉG VAGY MENNYISÉG 
a. Hova irányítja Jézus mindazokat, akik tanítványai szeretnének lenni? 

Miért? Jn 10:16; Apcs 2:41, 47. 

„Mindazok, akik csak akarják, megbékülhetnek Istennel és megkaphatják 
az örökkévaló életet. Rátok, tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak 
ezt az üzenetét. Először Izraelnek kell ezt átadnotok, és azután minden nem-
zetnek, nyelvnek és népnek. Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy 
egyházba kell összegyűjtenetek.” – JÉ 725-726.
b. Jóllehet fontos, hogy Krisztus egyházához tartozzunk, de mi az ami 

ennél sokkal többet jelent? Jn 15:4-6; Lk 13:5-9.  

„A prédikátorok, akik… hirdetik az igazságot, ne nyugodjanak… amíg az 
igazság elméletét elfogadók… tényleg Istenhez nem térnek. Isten elégedettebb 
lenne, ha munkájuk nyomán hatan ténylegesen megtérnének, mintsem hatva-
nat tegyenek névleges hitvallókká, akik nem tértek meg alaposan.” – 4B 227.

„A kapcsolat az egyházzal nem helyettesítheti a megtérést. Egy egyház 
hitvallásának vállalása senkinek semmiféle értéket nem jelent, ha a szív való-
jában nem változott meg.” – Ev 198.

„Nem biztosíthatunk egy helyet a mennyben magunknak azzal, ha a ne-
vünk be van írva a gyülekezet névsorába, mialatt a szívünk nincs egységben 
Krisztussal, s az Ő népével.” – RH 1880. február 19.  

Péntek április  29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt Krisztus missziója, amikor Isten Fiaként eljött erre a világra?
2. Mi legyen a célunk, amikor evangélizációs munkát végzünk?
3. Milyen fogadalmat teszünk, amikor megkeresztelkedünk?
4. Mielőtt valaki megkeresztelkedne, milyen kötelessége van a gyülekezetnek? 
5. A gyülekezeti tagságon túl, mi a legfontosabb az üdvösségünkhöz?

Lukács evangéliuma 13:5-9.
5  Nem, mondom néktek: sőt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek.6  És ezt a példázatot mondá: Vala egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve; és elméne, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talála.7  És monda a vincellérnek: Íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán, és nem találok: vágd ki azt; miért foglalja a földet is hiába?8  Az pedig felelvén, monda neki: Uram, hagyj békét neki még ez esztendőben, míg körös-körül megkapálom és megtrágyázom:9  És ha gyümölcsöt terem, [jó]; ha pedig nem, azután vágd ki azt.

János evangéliuma 10:16.
Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol [és] egy pásztor.

János evangéliuma 15:4-6.
4  Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok.5  Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.6  Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Apostolok cselekedetei 2:41,47.
41  Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.47  Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
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2016. május 7.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Világmisszióra

Kedves testvérek és testvérnők szerte a világon!

A föld történelmének utolsó napjaiban 
élünk, és Urunk régóta sóvárogva várja, hogy 
hazavihessen bennünket. A megjövendölt 
események, amelyek pontosan a szemünk elé 
tárják és elmondják azt, hogy Jézus második 
eljövetele közel van, az ajtó előtt. Sajnos az 
evangéliumi üzenet még nem ért el a világ min-
den szegletébe, és nem mindenkinek volt még arra 
lehetősége, hogy meghallja az igazságot. „Az emberek 
nemsokára nagy elhatározásokra kényszerülnek, alkalmat kell kapniuk, hogy hall-
ják és megértsék a Biblia igazságát azért, hogy értelmesen állást foglalhassanak a 
helyes oldalon” – Ev 25.

Nekünk, mint Krisztus teste tagjainak kiváltságunk bemutatni az Ő jellemét, s 
részt venni az evangélium terjesztésében a lakott föld végső határáig azáltal, hogy 
odaáldozzuk erre a különleges munkára az időnket, az erőnket, és a pénzügyi for-
rásainkat.

Köszönjük a gyülekezeti tagjainknak és barátainknak az imáit, s a pénzügyi 
támogatását. Így nyithattunk meg új misszióterületeket, és szervezhettünk misszi-
óiskolákat sok helyen. E misszióknak még mindig szüksége van a támogatásunkra 
egészen addig, amíg azok jól meg nem alapozódnak, és önfenntartóvá nem válnak, 
s így nyithatók meg további új területek. Az imahét alkalmával minden évben ösz-
szegyűjtjük ezt a különleges adakozást, hogy elláthassuk a szükséges eszközökkel az 
üzenet terjesztőit a világ sok részében. De még mindig több szükséges.

„Érthetetlen módon elhanyagoljuk az Úr örökségét. Isten meg fogja ezért ítélni 
népét. A felhalmozott előnyökkel büszkeségünket és kérkedő vágyainkat elégítjük ki, 
ugyanakkor érintetlenül hagyjuk az új területeket. Isten megrovása éri a vezetőket a 
maguk iránti részrehajlásért és önzésért, ahogyan elsajátítják az Úr javait.” – 8B 39.

Készek vagytok-e úgy dönteni, hogy egyesítitek erőfeszítéseiteket a misszioná-
riusokéval, s az ő családjaikkal, s bőkezűen adni a ti forrásaitokból, hogy a földet 
betölthesse Isten dicsősége, hogy Jézus eljöhessen hamar? Reméljük, hogy így gon-
doljátok!

A szükségben lévő világ érdekében

Testvéreitek a Generál Konferencia Misszió Osztályáról
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AZ ÜZENET KÖZPONTJA KRISZTUS
„Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek 

fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott em-
berek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartat-
nunk” (Apcs 4:11-12).

„A Szentírás kutatásánál mindenkor egyetlen központi igazságot kell szem 
előtt tartani: Krisztust, a megfeszítettet. Minden más igazságnak annyi a ha-
tása és ereje, amennyire ehhez a tárgyhoz kapcsolódik.” – TII 178.
Javasolt olvasmány: Evangélizálás, 123-130. (Üzenetünk középpontja Krisztus)

 Vasárnap május 1.
1. ÜZENETÜNK KÖZPONTI TÉMÁJA   
a. Korábbi tanulmányainknak megfelelően, mi az a különleges üzenet, 

amit hetednapi reform adventistákként meg kell osztanunk a világ-
gal? Jel 14:6-12.

b. Hasonlóan az őskeresztény egyházhoz, mi legyen a világnak adandó 
üzenetünk központi témája? Apcs 5:42; 1Kor 2:2.    

„Az összes meggyőződéses keresztény közül az adventisták mutassák be 
legjobban Krisztust a világnak! A harmadik angyal üzenete felszólít a szom-
bat igazságának hirdetésére. Ezt az üzenethez tartozó többi igazsággal együtt 
kell hirdetnünk, azonban Jézus Krisztust, a megváltás központi erejét nem 
szabad kihagynunk. Krisztus keresztjénél a kegyelem és igazság találkoznak, 
’igazság és békesség csókolgatják egymást’ (Zsol 85:11). A bűnös tekintetét a 
Golgotára kell irányítanunk, hogy a kisgyermek egyszerű hitével bízhasson 
Krisztus érdemeiben, hogy elfogadja igazságát és higgyen kegyelmében.” – 
ESz 98.

2016. május 7.
Szombat

Napnyugta: H  19:56
Ro 20:27

6. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 5:42.
És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 2:2.
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.

Jelenések könyve 14:6-12.
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.8  És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.9  És harmadik angyal [is] követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére,10  Az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;11  És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.12  Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!
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Hétfő május 2.
2. KRISZTUS AZ EGYEDÜLI ÜDVÖZÍTŐ
a. Mivel az evangélium Krisztusról szól (Rm 1:1-3), milyen ismeretet 

kell először megszereznünk, s utána menni, és hirdetni ezt a világ-
nak? 2Pt 3:18; Fil 3:7-8. 

„Senki sem szolgálhat eredményesen Istennek, ha nem adja át egész szívét 
ennek a munkának, és nem ítél mindent kárnak a Krisztus ismeretének gaz-
dagságáért.” – JÉ 221.
b. Miért nagyon fontos a valódi Krisztus ismerete? Mt 24:24. Hogyan 

jelennek meg a hamis krisztusok és próféták az emberek előtt? 2Kor 
11:13-15; Mt 7:15.

„A bukott angyalok a földön szövetkeznek a gonosz emberekkel. Ebben 
a korban az antikrisztus valódi Krisztusként fog megjelenni, s akkor teljesen 
mellőzni fogják világunk nemzetei Isten törvényét. Az Isten törvénye elleni 
lázadás teljes mértékben teret fog nyerni. De mindezen lázadásnak a valódi 
vezetője Sátán, aki a világosság angyalának álcázza magát. A becsapott és 
megtévesztett emberek Isten helyébe emelik fel őt, és istenként imádják.” – 
RH 1893. szeptember 12. 
c. Miért fontos az, hogy az apostolok által is hirdetett  Krisztusban 

higgyünk, és Őt hirdessük úgy, ahogyan a régi apostolok is az igaz 
Krisztust hirdették? Jn 14:6; Apcs 4:10-12. 

„A mennybe csak egy út vezet. Haladjunk Jézus nyomdokain, folytassuk 
munkáját, ahogyan Ő is az Atyja cselekedeteit cselekedte. Tanulmányozzuk az 
Ő útjait és ne az emberekét, engedjünk az Ő akaratának és ne a sajátunknak!

…Ő az Út, az Igazság az Élet.” – OFC 264.
„Ha tudatában vagy bűneidnek, ne áldozd minden idődet arra, hogy 

bánkódj felettük, hanem tekints fel és élj! Egyedüli Megváltónk Jézus, és… a 
Benne bízó lelkek közül egyetlen egy sem fog elveszni. Nem szabad elcsüg-
gednünk, miközben felismerjük reménytelen helyzetünket Krisztus nélkül! 
Hagyatkozzunk a megfeszített és feltámadt Megváltóra! Szegény, bűnbeteg, 
csüggeteg lélek: csak tekints fel és élj! Jézus szavát adta, hogy üdvözíti mind-
azokat, akik Hozzá jönnek.” – 1Sz 324.

Máté evangéliuma 24:24.
Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.

Máté evangéliuma 7:15.
Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.

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

Apostolok cselekedetei 4:10-12.
10  Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.11  Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé.12  És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Rómabeliekhez írt levél 1:1-3.
1  Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumá [nak hirdetésére].2  Melyet eleve megígért az ő prófétái által a szentírásokban,3  Az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint,

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 11:13-15.  
13  Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.14  Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává.15  Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá; akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen.

Filippibeliekhez írt levél 3:7-8.
7  De amelyek nekem [egykor] nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem.8  Sőt annak felette [most] is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem,

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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Kedd május 3.
3. A VALÓDI KRISZTUS JELLEMZŐI
a. Hogyan magyarázza az ihletés az isteni és emberi természet egyesü-

lését Jézus Krisztus személyében? Fil 2:5-8.  

„[Üdvösségünk Szerzője] önként vette magára az emberi természetet, sa-
ját elhatározásából, és saját beleegyezésével. Istenségét fedte el az emberivel. 
Egész földi léte alatt Isten volt, de nem Istenként jelent meg. Elfedte az Isten-
ség kinyilatkoztatását, mely tiszteletet és hódolatot követel, s a világegyetem 
Istenének az imádatára s az Iránta való hódolatra szólít fel. Isten volt Ő a 
földi léte alatt, de megfosztotta önmagát isteni formájától, és helyette emberi 
formát öltött. Emberként járt a földön. Miértünk vált szegénnyé, hogy az 
Ő szegénysége által meggazdagodjunk. Félre tette dicsőségét és méltóságát. 
Isten volt, de egy időre lemondott isteni formájáról.” – RH 1887. július 5.    
b. Tekintettel Jézus emberi voltára, hány éves volt Ő, amikor a szülei a 

húsvéti ünnepen elvesztették három napig, s hány éves volt, amikor 
Keresztelő János megkeresztelte Őt? Lk 2:42-43; 3:21-23.

„Amennyire csak lehetséges, meg akarjuk érteni Urunk emberi természe-
tének mibenlétét. Az isteni és az emberi összekapcsolódott Krisztusban, és 
mindkettő teljességgel volt meg benne.” – 3Sz 121. 
c. Tekintettel Jézus istenségére, mióta létezik Ő? Mik 5:2; Jn 17:5, 24. 

„Krisztus egy volt az Atyával még a világ alapjának letétele előtt…
Krisztus örökké létező Fiúisten, önmagában élő.… Örök létezéséről be-

szélve Krisztus elvonultatja előttünk a végtelen korszakokat. Biztosít arról, 
hogy nem volt olyan időszak, amikor Ő ne lett volna szoros közösségben az 
örökké élő Istennel… 

Isteni életét emberi számítással fel sem mérhetik. Krisztus testté válása 
előtti létezése számokkal nem fejezhető ki.” – FLB 46.

Mikeás próféta könyve 5:2.
De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Lukács evangéliuma 2:42-43.
42  És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;43  És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;

Lukács evangéliuma 3:21-23.
21  Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,22  És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!23  Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, mikor [tanítani] kezdett, ki, amint állítják vala, a József fia vala, [ez pedig] a Hélié,

János evangéliuma 17:5,24.
5  És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt.24  Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

Filippibeliekhez írt levél 2:5-8.
5  Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,6  Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,7  Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;8  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.
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Szerda május 4.
4. A VALÓDI KRISZTUS JELLEMZŐI (FOLYTATÁS)
a. Hogyan magyarázta meg Jézus azt a tényt, hogy Ő egy önmagában 

létező Isten volt, Aki megjelent Mózesnek a Hóreb hegyén? Jn 8:58. 
(V.ö. 2Móz 3:14-15.)  

„Jézus ünnepélyes méltósággal válaszolt: ’Bizony, bizony mondom néktek: 
Mielőtt Ábrahám lett, én VAGYOK’ (Jn 8:58)… Ez a galileai Rabbi magának 
igényelte Isten nevét, melyet az Úr Mózesnek kinyilatkoztatott, hogy kifejezze 
örökkévaló jelenlétének gondolatát. Önmagában létezőnek jelentette ki ma-
gát, annak, aki a Megígért Izrael számára, ’akinek származása eleitől fogva, 
öröktől fogva van’ (Mik 5:2).” – JÉ 398.

„Krisztus volt az, aki a Hóreb-hegyi csipkebokorból így szólt Mózeshez: 
’VAGYOK, AKI VAGYOK… Így szólj Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött en-
gem tihozzátok’ (2Móz 3:14). Ez volt Izrael szabadulásának záloga. Amikor 
mint ’emberekhez hasonló" (Fil 2:7) jelent meg, ugyancsak ezt mondta magá-
ról: VAGYOK. A betlehemi gyermek, a szelíd és alázatos Üdvözítő: Isten, aki 
’megjelent testben’ (1Tim 3:16).” – JÉ 16.
b. Hogyan fejtette ki Jézus azt az igazságot, hogy isteni lényként neki 

ugyanolyan isteni természete, léte, és tulajdonságai vannak, mint az 
Atya Istennek? Jn 10:27-30; Kol 1:18-19. 

„Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje azonosult az örökkévaló Atyával – ter-
mészetével, jellemével, szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanács-
kozni tudott Istennel, és osztozni szándékában. ’Hívják nevét: csodálatosnak, 
tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének’ 
(Ésa 9:6).” – PP 8.

„[Idézve: Jn 10:21-30.] A zsidók korábban soha nem hallottak ilyen szava-
kat emberi ajkakról, amelyek ennyire meggyőzően hatottak volna. Látszott, 
hogy az istenség átvillant az emberin, mint ahogyan Jézus kijelentette: ’Én 
és az Atya egy vagyunk’. Krisztus szavai mély jelentőséggel bírtak, amikor 
azt állította, hogy egy az Atyával létükben és tulajdonságokban.” – ST 1893. 
november 27.

Mózes 2. könyve 3:14-15.
14  És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.15  És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izrael fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre.

János evangéliuma 8:58.
Monda nekik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.

János evangéliuma 10:27-30.
27  Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem:28  És én örök életet adok nekik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.29  Az én Atyám, aki [azokat] adta nekem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből.30  Én és az Atya egy vagyunk.

Kolossébeliekhez írt levél 1:18-19.
18  És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;19  Mert tetszett [az Atyának], hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség;
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Csütörtök május 5.
5. AZ ATYÁVAL EGYÜTTMŰKÖDŐ ISTENI TEREMTŐ
a. Ki teremtette a földet? Milyen jelentősége van ennek Krisztus örök-

kévalóságára való tekintettel? Jn 1:2-3; Ef 3:9; Kol 1:15-17.  

„Ha Krisztus teremtett mindent, akkor léteznie kellett a teremtett dolgok 
megléte előtt. Az erre vonatkozó szavak oly határozottak, hogy senkinek sem 
kell kétségben maradnia felőlük. Krisztus Isten volt, a szó legkomolyabb ér-
telmében. Az örökkévalóság óta Istennel volt, mindenek fölötti, örökké áldott 
Isten.” – 1Sz 234.
b. Hogyan ismeri el Isten, az Atya, Krisztus istenségét? Miről biztosít 

bennünket ez a kijelentés? Zsid 1:8-12.    

„’Aki hisz énbennem – mondta Jézus – ha meghal is, él; és aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?’ (Jn 11:25-26.) Krisztus 
itt előretekint második eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak feltá-
madnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a mennybe, 
anélkül, hogy megízlelnék a halált. A csoda, mellyel Krisztus feltámasztotta 
Lázárt a halálból, az összes elhalt igazak feltámasztását jelképezi. Szavai és 
cselekedetei által Jézus a feltámadás Szerzőjének jelenti ki magát. Ő, aki ha-
marosan kereszthalált halt, ott állt a halál kulcsaival a sír legyőzőjeként, s 
kinyilvánította: joga és hatalma van, hogy örök életet adjon.” – JÉ 447. 

Péntek május 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi legyen a világnak adandó üzenetünk középpontja?
2. Hogyan ismerheted fel a hamis Krisztust, mikor azt állítja, hogy ő a valódi 

Krisztus? 
3. Az Istenség mely személye jelent meg Mózesnek a Hóreb hegyén? 
4. Hogyan tudod bizonyítani a Bibliából, hogy Jézus társa volt Atyjának a te-

remtésnél?
5. Ha Jézus volt a Teremtőnk, mit mond nekünk ez a tény Őróla?

János evangéliuma 1:2-3.
2  Ez kezdetben az Istennél vala.3  Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.

Efézusbeliekhez írt levél 3:9.
És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által;

Kolossébeliekhez írt levél 1:15-17.
15  Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;16  Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek;17  És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

Zsidókhoz írt levél 1:8-12.
8  Ámde a Fiúról [így]: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája.9  Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.10  És: Te Uram kezdetben alapítottad a földet és a te kezeidnek művei az egek;11  Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha megavulnak.12  És palástként összehajtod azokat és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy és a te esztendeid el nem fogynak.
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KRISZTUS EMBERRÉ VÁLÁSA
„És monda az angyal [a pásztoroknak]: Ne féljetek, mert ímé hir-

detek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: Mert 
született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában” 
(Lk 2:10-11).

„Isten Fiának emberi formában való megjelenése számunkra maga a min-
denség! Olyan aranylánc ez, mely egybeköti lelkünket Krisztussal, és általa az 
Atyával. Tegyük ezt tanulmányunk tárgyává! Krisztus valóságos ember volt. 
Emberré válásával bebizonyította alázatát. Ugyanakkor testben megjelent 
Isten volt.” – 1Sz 230.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 11-18. (Velünk az Isten); 23-33. (Az időnek teljessége)

Vasárnap május 8.
1. A HÁTTÉRBEN
a. Mit tett az Istenség Ádám és Éva bukására? 1Jn 4:10.

„Az Istenség könyörületre indult az emberi faj iránt, Az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek elhatározta, hogy életbe lépteti a megváltás tervét. A terv teljes 
megvalósítása érdekében eldöntötték, hogy Isten egyszülött Fia saját magát 
adja áldozatul a bűn miatt.” – RH 1912. május 2.  
b. Miért nem halt meg Ádám és Éva még azon a napon, amikor ettek a 

tiltott gyümölcsből? Jób 33:24; Mk 10:45; Jel 13:8.ur. 

„Ádám egy pillanatra engedett Sátán kísértésének, és azt tette, amiről Isten 
megmondta, hogy ne tegye, s ekkor Krisztus, Isten Fia, az élők és holtak közé 
állt, s azt mondta: ’Sújtson engem a büntetés! Kész vagyok az ember helyébe 
állni. Még egy lehetőséget nyújtok neki.’ A törvény áthágása az egész világot 
halálos ítélet alá helyezte. De a mennyben megszólalt egy hang: ’Váltságdíjat 
találtam’.” – ST 1900. június 27. 

2016. május 14.
Szombat

Napnyugta: H  20:05
Ro 20:35

7. Tanulmány

Jób könyve 33:24.
És [az Isten] könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!

Márk evangéliuma 10:45.
Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

János apostol 1. levele 4:10.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.

Jelenések könyve 13:8.ur.
... a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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Hétfő  május 9.
2. A MEGVÁLTÁS TERVE
a. Mi volt az első lépés, amit Krisztus megtett, hogy lehetségessé tegye 

a megváltás tervének minden részletét? Zsid:2:9.

„Majd [Jézus] tudatta az angyalok karával, hogy van mentség az elbukott 
ember számára, hogy Atyjához esedezett és engedélyt kapott, hogy saját életét 
mutassa be engesztelő áldozatul az emberiségért, bűnüket hordja és elszen-
vedje a halálos ítéletet. Így nyitott utat, melyen át az emberiség a múltban 
elkövetett bűneiért az Ő vérének érdemeiért bűnbocsánatot nyerhet, és en-
gedelmessége által újra visszatérhet abba a kertbe, ahonnan kiűzetett. Akkor 
majd újra közeledhetnek az élet fájához és ehetnek annak halhatatlanságot 
adó gyümölcséből.

Az angyalok eleinte nem tudtak örvendeni… Krisztus kijelentette… 
otthagyja a menny minden dicsőségét, emberként jelenik meg a földön, 
megalázza magát, mint ember, hogy személyesen tapasztalhassa mindama 
kísértéseket, melyek az emberre leselkednek, hogy így módjában álljon se-
gítségére lenni azoknak, akik megkísértetnek…

Jézus azt is kijelentette [az angyaloknak], hogy munkájából ők is kive-
szik részüket; időnként vele lehetnek, vigasztalhatják és bátoríthatják. Hisz 
az elbukott ember természetét veszi magára, s így ereje csekélyebb lesz az 
angyalokénál. Az angyalok tanúi lesznek végtelen megaláztatásának és 
kínszenvedésének. Ha tehát majd látják kínjait és az emberek iránta érzett 
gyűlöletét, akkor mélységes nagy szerelmükben meg akarnák szabadítani Őt 
gyilkosainak kezéből. De ne avatkozzanak semmibe, hogy bármit is megaka-
dályozzanak, miknek szemtanúi lesznek…

Sátán ismét ujjongott, gonosz angyalaival együtt, hogy az embert elbuk-
tathatta, s ezáltal Istennek Fiát a menny dicsőségének elhagyására kény-
szeríthette. Angyalainak mondta, hogy midőn Jézus testet ölt, legyőzi őt és 
megakadályozza a megváltás tervének véghezvitelében.” – TL 119-121.   
b. Krisztus mely tulajdonsága tette azt lehetetlenné, hogy a testet öltése 

előtt meghalhasson? 1Tim 6:14-16.

„Amikor Krisztust keresztre feszítették, az Ő emberi természete volt az, 
ami meghalt. Az Istensége nem szűnt és nem halt meg, ez lehetetlen lett vol-
na.” – LHU 76.

Timótheushoz írt 1. levél 6:14-16.
14  Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,15  Amit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura,16  Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

Zsidókhoz írt levél 2:9.
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.
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Kedd május 10.
3. ISTEN FIA EMBERNEK FIÁVÁ LETT
a. Mit jelent az „Ige testté lett” (Jn 1:14.) kifejezés? Zsid 2:14.er. 

„Az emberi és az isteni titokzatosan egyesült, s az ember és az Isten eggyé 
vált. Bukott fajunk reménysége ebben az egységben rejlik.” – TII 144.  

b. Hogyan erősíti meg Pál apostol azt, hogy Krisztus magára vette a 
bukott ember természetét, amikor erre a földre jött? Rm 1:3; 8:3. 

„Krisztus nem színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem való-
ságosan felvette azt. Valóban emberi természete volt.” – 1Sz 233.

„Krisztus felvette magára a bukott, szenvedő ember természetét, amelyet 
lealacsonyított és beszennyezett a bűn. Magára vette a bánatainkat, viselte a 
fájdalmat és a szégyent. Minden kísértést elviselt, amit az embernek is el kell 
viselnie. Egyesítette az emberit az istenivel: isteni lelkület lakozott testének 
templomában. Egyesítette saját magát testének templomával. ’És az Íge testté 
lett és lakozék mi közöttünk’ (Jn 1:14.), ugyanis ezt cselekedve tudott társulni 
Ádám bűnös, bánattól lesújtott gyermekeivel.” – YI 1900. december 20. 
c. Miért kellett Jézusnak a bűnbeesett ember természetét magára venni 

a bűnbeesés előtti emberi természet helyett? Zsid 2:16-18.

„Krisztus azért jött el erre a világra, hogy feltárja Isten dicsőségét, és így 
mi, emberek ennek az isteni dicsőségnek a helyreállítható erejével felemel-
kedhessünk és jobbak lehessünk. Krisztusban Isten nyilvánította ki magát, 
hogy azután Krisztus is nyilvánvalóan megmutathassa magát tanítványaiban. 
Jézus nem tárt fel semmiféle olyan tulajdonságokat és nem gyakorolt semmi-
féle olyan hatalmat, hogy az emberek hit által ne lehessenek őbenne. Krisztus 
tökéletes embervolta az, amelyet összes követői megszerezhetnek, ha éppen 
úgy alárendelik magukat Istennek, ahogy azt Krisztus tette.” – JÉ 572.

„Isten Fia emberi testbe öltözötten leereszkedett azokhoz, akiket meg-
menteni akart. Benne nem volt sem csalárdság, sem bűn. Mindig tiszta és 
szennytelen maradt, mégis felvette magára bűnös természetünket. Istenségét 
emberivel fedte el, hogy társulhasson a bukott emberiséggel. Igyekezett visz-
szanyerni az emberiség részére azt, amit Ádám elvesztett az engedetlensége 
miatt önmaga és a világ számára.” – RH 1896. december 15.

Rómabeliekhez írt levél 1:3.
Az ő Fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint,

Rómabeliekhez írt levél 8:3.
Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.

Zsidókhoz írt levél 2:14.er.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak,

Zsidókhoz írt levél 2:16-18.
16  Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel.17  Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.18  Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.
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Szerda május 11.
4. KRISZTUS EMBERRÉ VÁLÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
a. Mi tette lehetővé Krisztusnak azt, hogy elvégezze közbenjárói mun-

káját? 1Tim 2:5.   

„Jézus volt az egyedül, Aki kezességet tudott vállalni Isten előtt; mert Ő 
egyenlő volt Istennel. Csak Ő lehetett közbenjáró Isten és ember között; mert 
Ő birtokolhatta egyszerre az istenségét, s az emberi természetét is. Így tudott 
biztosítékot adni mind a két fél felé az előírt feltételek beteljesítéséért. Isten 
Fiaként kezességet vállal Isten előtt a mi érdekünkben, s örökkévaló Igeként, 
mint Aki egy az Atyával, biztosít bennünket az Atya szeretetéről, akik hi-
szünk szavainak ígéretében. Mialatt Isten biztosít bennünket változhatatlan 
béketervéről, eközben odaadja egyszülött Fiát, hogy eggyé váljon az emberi 
családdal, Fia örökké megtartja emberi természetét is zálogként, hogy Isten 
kész beteljesíteni szavát.” – RH 1894. április 3.   
b. Mi történt a bűn következményeként az ember Istenhez való viszo-

nyával, és hogyan áll majd helyre ez a kötelék? Ésa 59:2; Gal 4:4-5.

„Isten Fiának emberi volta mindent jelent részünkre. Ez egy aranylánc, 
mely lelkünket Krisztushoz köti, s Krisztuson keresztül Istenhez.” – YI 1898. 
október 13.

„Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de Krisz-
tusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna 
el. Az Üdvözítő felvette emberi természetünket, s ezzel olyan kötelékkel 
fűzte magát az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet… Fiának sze-
mélyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra, a 
mennybe helyezte. Az ’embernek Fia’ az, akivel megosztja a világmindenség 
trónját. Az ’embernek Fia’ az, akit ’csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének’ (Ésa 9:6) hívnak… Ő, Aki 
’szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott’ (Zsid 7:26), nem szé-
gyell minket testvéreinek nevezni (Lásd: Zsid 2:11).” – JÉ 17.

„A megváltás munkája abban állt, hogy emberi létet adjon Krisztusnak, 
hogy az elbukott emberiség eggyé válhasson az Istenséggel. Krisztus egyrészt 
azért vette fel az emberi természetet, hogy az emberek eggyé lehessenek Vele, 
miként Ő is egy az Atyával, hogy Isten úgy szerethesse őket, mint Egyszülött 
Fiát; másrészt pedig azért, hogy az emberek isteni természet részeseivé lehes-
senek, és életük teljessé váljon Őbenne.” – 1Sz 237.

Ésaiás próféta könyve 59:2.
Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott.

Galátziabeliekhez írt levél 4:4-5.
4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Timótheushoz írt 1. levél 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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Csütörtök  május 12.
5. KRISZTUS EMBERRÉ VÁLÁSÁNAK JELENTŐSÉGE (FOLYTATÁS)
a. Milyen isteni szándék teljesedett be az emberiség teremtésében 

Krisztus emberré válásán keresztül? 1Kor 6:19.    

„Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó, szent szeráftól az 
emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő lakozik. 
A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma lenni. A bűnnel szennyezett, 
világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az isteni dicsőséget. Isten Fiá-
nak testet öltésével azonban megvalósult a menny terve. Isten az emberben 
lakozik, és megmentő kegyelme által az emberi szív újra templomává lesz.” 
– JÉ 125.
b. Hogyan nevezték a mennyei angyalok Jézus megtestesülését? Miért? 

Lk 2:6-11.

„Örvendjenek a szegények, mert Krisztus azért jött, hogy őket az orszá-
gának örököseivé tegye! Örvendjenek a gazdagok, mert Jézus megtanítja 
őket, hogyan használják fel a földi kincseiket, hogy ez örök kincseket bizto-
síthasson nekik a mennyben! Örvendjenek a tanulatlanok, mert Ő azért jött, 
hogy bölcsességet adjon nekik az üdvösségre! Örvendjenek a tanultak, mert 
Krisztus meg fogja nyitni az értelmüket mélyebb titkok megértésére, amiket 
azelőtt soha nem fejthettek meg!” – 2SP 191.

„Krisztus emberek iránti leereszkedése csodálatra, s ámulatra késztette az 
angyalokat. A megváltás Krisztuson keresztül részükre a szeretet és bölcses-
ség titka lett.” – RH 1909. július 15.  

Péntek május 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért engedte meg Isten, hogy több száz évig éljen még Ádám és Éva, miután 

vétkeztek?
2. Mit ajánlott fel Krisztus Istennek, hogy az emberiség második lehetőséget 

kaphasson?
3.  Miért vette Krisztus magára Ádám bukott természetét?     
4. Miért volt lehetetlen Krisztus számára, hogy emberré válás nélkül váltsa 

meg a világot?
5. Jó hír-e számodra Jézus születése? Miért?  

Lukács evangéliuma 2:6-11.
6  És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.7  És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nekik helyük a vendégfogadó háznál.8  Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett.9  És íme az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.10  És monda az angyal nekik: Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:11  Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 6:19.
Avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté.
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KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGA
„Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus 

Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: akiért mindent… szemétnek íté-
lek, hogy a Krisztust megnyerjem, És találtassam Ő benne, mint akinek 
nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztus-
ban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján” (Fil 3:8-9).

„Az ember számára lehetetlen, hogy megváltsa magát. Becsaphatja magát 
ezt illetően, de akkor sem tudja megváltani saját lelkét. Egyedül Krisztus 
igazságossága szolgálhat üdvösségére – az pedig Isten ajándéka.” – 1Sz 305. 
Javasolt olvasmány: Faith and Works, 15-27. 

Vasárnap május 15.
1. AZ ÖRÖK ÉLET FELTÉTELE
a. Milyen feladatot kapott Ádám az Édenben? 1Móz 1:28. 

„Ádám királlyá lett koronázva az Édenben. Őneki adta Isten az uralmat 
az általa teremtett összes élőlény felett. Az Úr olyan értelemmel áldotta meg 
Ádámot és Évát, amilyet egyetlen más teremtménynek sem adott. Ő tette 
Ádámot törvényes uralkodóvá kezének minden alkotása között.” – TII 3.   
b. Milyen próbát kapott Ádám? 1Móz 2:16-17. Mi tette képessé az em-

bert, hogy átmenjen ezen a vizsgán? 1Móz 1:26-27.

„Az embert kezdetben Isten nemes képességekkel és jól kiegyensúlyozott 
értelemmel ruházta fel. Tökéletes volt lényében, összhangban Istennel. Gon-
dolatai tiszták, céljai szentek voltak.” – ST 1905. október 25.   

2016. május 21.
Szombat

Napnyugta: H  20:13 
Ro 20:43 

8. Tanulmány

Mózes 1. könyve 1:28. 
És megáldá Isten őket, és monda nekik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

Mózes 1. könyve 2:16-17. 
16  És parancsola az Úr Isten az embernek, mondván: A kert minden fájáról bátran egyél.17  De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

Mózes 1. könyve 1:26-27. 
26  És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.27  Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.
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Hétfő május 16.
2. ÁDÁM ELSZALASZTOTTA AZ ÖRÖK ÉLETET
a. Mi volt Ádám engedetlenségének következménye? 1Móz 2:17; 

Ez 18:4.ur. Mi volt erre Isten válasza? Jn 3:16.
 

„Ádám Isten parancsolatai iránti engedetlensége az emberi családra halál-
büntetést mért. ’Ádámban mindnyájan meghalnak’, s örök halál, és nem örök 
élet lesz mindazok végső büntetése, akik folytatják a törvényszegést.” – ST 
1897. június 17.   

„Abban a percben, amint Isten kezének teremtése visszautasította az Isten 
országa törvényei iránti engedelmességet, hűtlenné vált Isten kormányzata 
iránt, s teljesen méltatlanná tette magát mindazon áldásokra, melyekben 
Isten részesíthette volna őt…

Az ember azért nem lett megsemmisítve, mert Isten annyira szerette őt, 
hogy ajándékul adta drága Fiát, hogy az ember helyett elszenvedje az ember 
engedetlensége miatti büntetést. Krisztus felajánlotta, hogy az ember keze-
sévé és helyettesévé válik, hogy az ember, Isten páratlan kegyelme által kap-
jon egy másik esélyt – egy második próbaidőt – s Ádám és Éva tapasztalata 
szolgáljon neki figyelmeztetésül, hogy ne hágja át Isten törvényét, amint ők 
tették.” – FW 21.      
b. Hogyan mutatta be Jézus, hogy a törvény iránti engedelmesség a 

bűnbeesés után is feltétele az örök életnek? Lk 10:25-28; Mt 19:16-17.

„Az örök élet feltételei ma is ugyanazok, mint mindig voltak; mint ame-
lyek ősszüleink paradicsomi bukása előtt voltak: tökéletes engedelmesség 
Isten törvényei iránt, tökéletes igazságosság, életszentség. Ha e nélkül, más 
feltételek ellenében is elnyerhetnénk az örök életet, akkor az egész világegye-
tem boldogsága veszélyeztetve volna.” – JVÚ 64.

„Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthe-
tetlenül kijelentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt 
szabta meg Ádámnak a bukás előtt is… A kegyelem kínálta szövetség ugyan-
azt igényli az embertől, mint az Édenben felállított követelmény: összhangot 
Isten törvényével, amely szent, igaz és jó.” – KP 271-272.  

 

Mózes 1. könyve 2:17. 
De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.

Máté evangéliuma 19:16-17.
16  És íme hozzá jövén egy ember, monda neki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?17  Ő pedig monda neki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

Lukács evangéliuma 10:25-28.
25  És íme egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?26  Ő pedig monda annak: A törvényben mi van megírva? mint olvasod?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.28  Monda pedig annak: Jól felelél; ezt cselekedd, és élsz.

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
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Kedd május 17.
3. NINCS ÜDVÖSSÉG AZ EMBERI CSELEKEDETEKBEN
a. Jóllehet nem változott meg az örök élet feltétele a bűnbeesés után, 

de milyen változás következet be az emberi természetben? Mi lett az 
eredménye ennek? Ef 2:3; Rm 3:11-12.

„Azonban Isten kijelentette Ádámnak és Évának, hogy természetüket meg-
rontotta a bűn; megfogyott erejükkel kevésbé tudnak ellenállni a gonosznak. 
Utat nyitottak Sátánnak, hogy könnyebben hozzájuk férkőzhessék.” – PP 35-36. 
b. Ádám utódai az ő bűntelen vagy bűnös természetét örökölték? Zsol 

51:7. Mit nem tehettek meg Ádám utódai a saját erejükből, és miért? 
Rm 3:23; Rm 8:7. 

„Ádám, a bűnbeesés előtt, az Isten törvénye iránti engedelmesség által igaz 
jellemmel bírhatott volna. Ámde ezt elmulasztotta és bűne által mi is elestünk; 
természetünk megromlott és önmagunktól többé igazakká nem lehetünk. 
Mióta a bűn alatt vagyunk, és a szentséget nélkülözzük, azóta nem vagyunk 
képesek a törvénynek teljesen engedelmeskedni. Nincs saját igazságosságunk, 
amellyel eleget tehetnénk Isten törvénye követelményeinek.” –JVÚ 64.
c. Mi van írva azokról, akik azért hogy igazságosnak tartsák őket 

inkább a saját cselekedeteikre támaszkodnak, mint Krisztus érde-
meire? Gal 3:10; Rm 9:31-33.

„Aki saját cselekedetei által a törvény megtartásával próbálja elérni a 
mennyet, lehetetlent kísérel meg… Kain áldozata szemlélteti azt az embert, 
aki a saját erőfeszítése által próbálja megszerezni az üdvösséget. Krisztus nél-
kül bármit tesz is az ember, az csak önzéssel és bűnnel szennyezett.” – FW 94.

„A rabbik saját igazságukat útlevélnek tekintették a mennybe – ám ezt 
Jézus elégtelennek és értéktelennek nyilvánította. A farizeusi jogosság külső 
ceremóniákból és az igazság elméleti ismeretéből állt. A rabbik azt állították, 
hogy saját erőfeszítésükkel tartják meg a törvényt, és ezáltal szentekké váltak, 
ámde cselekedeteik elválasztották az igazságot a vallástól. Kínos pontossággal 
tartották meg a rituális szolgálatokat, de életük erkölcstelen és kiábrándító volt. 
Úgynevezett igazságuk sohasem jogosíthatta őket belépni a mennybe.” – JÉ 253.   

Zsoltárok könyve 51:7.
Íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám.

Rómabeliekhez írt levél 3:11-12.
11  Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent.12  Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.

Rómabeliekhez írt levél 3:23.
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Rómabeliekhez írt levél 8:7.
Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

Rómabeliekhez írt levél 9:31-33.
31  Izrael ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére.32  Miért? Azért, mert nem hitből [keresték], hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,33  Amint meg van írva: Íme beleütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és aki hisz benne, nem szégyenül meg.

Galátziabeliekhez írt levél 3:10.
Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

Efézusbeliekhez írt levél 2:3.
Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is:
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Szerda május 18.
4. KRISZTUS A MI IGAZSÁGUNK
a. Amint az emberiség eljátszotta az örök élethez való jogát, mit dön-

tött el az Atya, mit tesz? Gal 4:4-5; Milyen pozíciót foglalt el Krisz-
tus, mint második Ádám, amikor Ő emberré lett? 1Kor 15:47.  

„A bűnbeesés után Krisztus vált Ádám tanítójává… Az időnek teljesség-
ében Ő emberi formát vett fel. Az emberi természettel felvette az emberi 
személyiséget, de nem az ember bűnösségét.” – ST 1901. május 29.  
b. Mit kellett Krisztusnak tenni, hogy biztosítsa részünkre az örök éle-

tet? Mt 5:17-18. Hogyan teljesítette be Jézus a törvényt? 1Pt 2:22. 

„A törvény megköveteli az igazságosságot – az igazságos életet, a tökéletes 
jellemet. Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az embe-
rek nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus 
azonban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet 
fejlesztett ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg 
akarják kapni.” – JÉ 670.

„Krisztus földi életében tökéletes jellemet fejlesztett ki, tökéletesen enge-
delmeskedett Atyja parancsolatainak. Emberi formában jött el erre a világra, 
alárendelte magát az emberi lét törvényeinek, kinyilatkoztatta az embereknek, 
hogy Ő viseli a betegségeiket, bánatukat, bűneiket, de Ő nem vált bűnössé… 
A bűn semmi foltja sem volt található Őbenne. Úgy állt a világ előtt, mint 
Isten szeplőtelen Báránya.” – YI 1898. december 29.
c. Miután az emberiség érdekében eleget tett az örök élet feltételeinek, 

milyen ajándékot ajánl fel Krisztus az Atyától minden embernek? 
Rm 6:23; 1Jn 5:11.

„A világ Üdvözítője felajánlja a vétkezőknek az örök élet ajándékát. Ő 
válaszra vár, amint szeretetét és bocsánatát még gyengédebb könyörülettel 
ajánlja fel, mint ahogy a földi szülő szíve megbocsát az önfejű, bűnét megbá-
nó szenvedő fiúnak.” – ST 1876. április 20.  

Máté evangéliuma 5:17-18.
17  Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.18  Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik.

Rómabeliekhez írt levél 6:23.
Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:47.
Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.

Galátziabeliekhez írt levél 4:4-5.
4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Péter apostol 1. levele 2:22.
Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:

János apostol 1. levele 5:11.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.



45458. Tanulmány - KRISZTUS IGAZSÁGOSSÁGA

Csütörtök május 19.
5. EGYEDÜL HIT ÁLTAL TEKINTHETŐ IGAZSÁGOSNAK
a. Mivel Ádám engedetlensége bennünket is bűnösökké tett, kinek az 

engedelmessége fog bennünket igazakká tenni? Rm 5:17-19. Ami-
kor hit által felvesszük Krisztus igazságosságát, hogyan lát akkor 
bennünket Isten? Rm 3:28. 

„Nekünk nincs saját igazságosságunk, s ezért nem vagyunk képesek a 
törvénynek teljesen engedelmeskedni. Krisztus azonban segítségünkre jött. 
Ugyanazon megpróbáltatások és kísértések között élt a földön, mint amelyek 
mireánk is jönnek; de bűnt nem követett el. Meghalt érettünk, és íme felajánlja, 
hogy bűneinket elveszi, és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átad-
juk magunkat neki, és üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármily bűnös volt 
is, érdemeiért igaznak számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten 
kegyelmébe fogad bennünket, mintha sohasem vétkeztünk volna.” – JVÚ 64.
b. Milyen reménysége van egy megigazult bűnbánó hívőnek, még halála 

után is? Jn 3:16.ur; Tit 3:7; 1Kor 15:21-22.

„[A bűnös] hit által Istenhez hozhatja Krisztus érdemeit, és az Úr a bűnös-
nek tulajdonítja Fiának engedelmességét. Isten elfogadja Krisztus igazságos-
ságát az ember elégtelensége helyett. Elfogadja és megigazítja a bűnbánó, hívő 
lelket. Megbocsátja bűneit, és úgy bánik vele, mintha igaz volna. Úgy szereti, 
mint saját Fiát.” – 1Sz 337.

Péntek május 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt az örök élet feltétele a bűnbeesés előtt és után?
2. Milyen változás ment végbe az emberi természetben a bűn miatt? 
3. Miért fognak azok átkozottak lenni, akik a törvény megtartása által akarnak 

igazakká válni?
4. Mit értesz azon kifejezés alatt, hogy: ”Krisztus a mi igazságunk”?
5. Milyen reménysége van a Krisztus igazságossága által megigazult hívőnek, 

még halála után is?
 

János evangéliuma 3:16.
... valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Rómabeliekhez írt levél 5:17-19.
17  Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.18  Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre [elhatott] a kárhozat: azonképpen egynek igazsága által minden emberre [elhatott] az életnek megigazulása.19  Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.

Rómabeliekhez írt levél 3:28.
Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:21-22.
21  Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.22  Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.

Titushoz írt levél 3:7.
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
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„Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet 

hirdettem néktek… Amely által üdvözültök is… hogy a Krisztus meg-
halt a mi bűneinkért az írások szerint” (1Kor 15:1-3).

„A kereszten függő Krisztus maga volt az evangélium. Nekünk most ez 
az üzenetünk: ’Ímé az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit’ (Jn 
1:29)… Ez a mi üzenetünk, érvünk, hittételünk, tanításunk, figyelmezteté-
sünk a megátalkodottaknak, bátorításunk a szomorkodóknak, reményünk 
minden hívő számára.” – TII 196.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 649-673. (Golgota; Elvégeztetett)

Vasárnap május 22. 
1. VÁLTSÁGDÍJAT TALÁLTAM
a. Hogyan gondoskodott Isten Izsák feláldozásánál az áldozatról, és 

milyen jelentősége van ennek az emberiség tapasztalatában? 1Móz 
22:7-13; Jób 33:24.

„Az Izsák helyett feláldozott kos jelképezte Isten Fiát, aki később meg-
halt helyettünk. Amikor Isten az embert a törvény áthágása miatt halálra 
ítélte, az Atya Fiára tekintett, és ezt mondta a bűnösnek: ’Élj: találtam vált-
ságdíjat!’ ” – PP 120.
b. Mikor gondoskodott Isten az emberi faj üdvösségéről? Mt 25:34; Jel 

13:8.ur.

„Abban a percben, amikor az ember… elkövette azt, amiről Isten meg-
mondta, hogy nem szabad megtennie, Krisztus állt az élők és holtak közé, s 
azt mondta: ’Sújtson engem a büntetés! Én állok az ember helyébe. Még egy 
lehetőséget nyújtok neki.’ ” – TII 5.   

2016. május 28.
Szombat

Napnyugta: H  20:20
Ro 20:50

9. Tanulmány

Mózes 1. könyve 22:7-13. 
7  És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda [Izsák]: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?8  És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.9  Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten neki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.10  És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.11  Akkor kiálta neki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.12  És monda: Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt: mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek én értem.13  És felemelé Ábrahám az ő szemeit, és látá hogy íme háta mögött egy kos akadt meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fia helyett.

Jób könyve 33:24.
És [az Isten] könyörül rajta, és azt mondja: Szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba; váltságdíjat találtam!

Máté evangéliuma 25:34.
Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

Jelenések könyve 13:8.ur.
 ...a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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Hétfő május 23.
2. AZ ELJÖVENDŐ MEGVÁLTÓBA VETETT REMÉNYSÉG
a. Milyen magasról ereszkedett le Jézus, hogy meghaljon a bűnös em-

beriségért? 1Tim 6:14,16; Fil 2:6.

„[Jézus] felajánlotta életét váltságdíjként, és kész volt elszenvedni a halálos 
ítéletet azért, hogy Rajta keresztül az ember bűnbocsánatot kaphasson. Így az 
Ő vérének érdemeiért s az Isten törvény iránti engedelmességéért az ember 
bűnbocsánatot nyerhet, s engedelmessége által újra visszatérhet a gyönyörű 
kertbe, és ehet az élet fájának gyümölcséből…

De Ő otthagyja a menny minden dicsőségét, emberként jelenik meg a 
földön, megalázza magát, mint ember… Végül a legkegyetlenebb halállal fog 
meghalni. Ég és föld között fog függeni, mint aljas bűnös.” – TL 118-119. 
b. Milyen ígéretet adott Isten Ádámnak, miután vétkezett? Milyen je-

lentősége van ennek az ígéretnek? 1Móz 3:15. 

„[Idézve: 1Móz 3:15.] Ez az ősszüleink hallatára elhangzott ítélet nekik 
ígéret volt… 

A mennyei angyalok részletesebben feltárták ősszüleinknek a megváltásuk 
érdekében kigondolt tervet… Isten Fia saját életét ajánlotta fel engesztelésül 
törvényszegésükért. Próbaidőt kapnak, és ha megtérnek és hisznek Krisztus-
ban, újra Isten gyermekei lehetnek.” – PP 40. 
c. Miután a bűn belépett a világba, milyen rendszert vezetett be Isten 

Ádámnak, s az utódainak és mi volt ennek a célja? 1Móz 4:3-5; Zsid 
9:13-14, 28.  

„A bukott embernek Isten kinyilatkoztatta azt a végtelen értékű áldoza-
tot, amelyen keresztül biztosítani fogja az üdvösséget. Semmi más, csak Isten 
drága Fiának halála teheti jóvá az ember bűnét. Ádám csodálta Isten jóságát, 
hogy ilyen váltságdíjat biztosított a bűnösért… Az áldozati rendtartások jel-
képes rendszerének intézményén keresztül Krisztus halála mindig szeme előtt 
lebegett a bűnös embernek, hogy jobban megérthesse a bűn természetét, a 
bűn áthágásának következményeit, s az isteni áldozat érdemeit.” – ST 1893. 
február 20.   

Mózes 1. könyve 3:15. 
És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.

Mózes 1. könyve 4:3-5. 
3  Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.4  És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára.5  Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

Filippibeliekhez írt levél 2:6.
Aki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [ő] az Istennel egyenlő,

Timótheushoz írt 1. levél 6:14,16.
14  Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig,16  Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen.

Zsidókhoz írt levél 9:13-14, 28.
13  Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:14  Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.28  Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre.



4848 AZ EGYHÁZ éS ANNAK KüldETéSE  – 2016. április - június 

Kedd május 24.
3. AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÜDVÖZÍTŐJE
a. Amikor eljött a megfelelő idő, milyen döntést hozott az Atya, hogy 

megszabadítsa az emberiséget a bűn megkötözöttségéből? Gal 4:4-5. 
Kiket akart megmenteni Krisztus, amikor erre a világra jött? 1Tim 
4:10; 1Jn 4:14.

„[Krisztus] minden emberért szenvedett, és meghalt, ezért minden ember 
ügyét kimondhatatlanul és mélységesen a szívén viseli.” – 9B 150.

„A szamaritánusok hitték, hogy az eljövendő Messiás nemcsak a zsidók, 
hanem a világ Üdvözítője is. A Szentlélek Mózes által jövendölt Róla, mint Is-
tentől küldött prófétáról. Jákób által kijelentette, hogy hozzá gyűlnek a népek, 
Ábrahámon keresztül pedig, hogy benne áldatnak meg a földnek minden 
nemzetségei. Ezekre a szövegekre alapozta Samária népe a Messiásba vetett 
hitét…

Jézus kezdte lerombolni a zsidók és a pogányok közötti válaszfalat, s az 
üdvösséget hirdetni az egész világnak.” – JÉ 151-152.
b. Milyen formában jött el Jézus erre a földre azért, hogy a világ Üdvö-

zítője lehessen? Fil 2:7-8. 

c. Krisztus mely szavai jelzik részünkre, hogy az Ő emberi volta halt 
meg, és nem az istensége, amikor meghalt az egész emberiségért? Jn 
10:17-18. 

„Jézus, aki azt mondta: ’leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt’ 
(Jn 10:17) – arra az életre támadt fel a sírból, amellyel önmagában rendelke-
zett. Az emberi meghalt, az isteni viszont nem. Krisztus isteni természetének 
volt hatalma a halál bilincseinek megtörésére. Krisztus kijelenti, hogy Önma-
gában van élete, amellyel bárkit megeleveníthet, akit akar.” – 1Sz 280.

„’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:2). Ezt a nyelvet csakis az Is-
tenség használhatja. Minden teremtett lény Isten akarata és hatalma által él. 
Valamennyien Isten Fia életének függőségben való elfogadói, részesei… Éle-
tüket a minden élet forrása, Krisztus tartja fenn. Egyedül Ő, Aki halhatatlan, 
Aki világosságban és életben lakozik, mondhatta el: ’Van hatalmam letenni 
azt, és van hatalmam ismét felvenni.’ ” – TII 134. 

János evangéliuma 10:17-18.
17  Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.18  Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

Galátziabeliekhez írt levél 4:4-5.
4  Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,5  Hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.

Filippibeliekhez írt levél 2:7-8.
7  Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;8  És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

Timótheushoz írt 1. levél 4:10.
Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, aki minden embernek megtartója, kiváltképpen a hívőknek.

János apostol 1. levele 4:14.
És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.
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Szerda május 25.
4. A HÍVŐK AKIK NEM SZENVEDNEK MÁSODIK HALÁLT 
a. Hogyan nevezi a Biblia, és miért így nevezi azt, amikor az örök ha-

lál büntetése fogja sújtani azokat, akik elutasítják Krisztust, mint 
Üdvözítőjüket? Jel 20:14; 21:8.

„’A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi 
Urunk Krisztus Jézusban’ (Rm 6:23). Mialatt az élet az igazak öröksége, a 
halál a gonoszok osztályrésze. Mózes ezt mondta Izraelnek: ’Elődbe adtam 
ma néked az életet és a jót; a halált és gonoszt’ (5Móz 30:15). E bibliaversben 
említett halál… ’a második halált’ ez áll szembe az örök élettel.” – NK 484. 
b. Hogyan élte meg Jézus azok kétségbeesett érzését, aki a második 

halált fogják elszenvedni? Mt 27:46; Zsid 2:9.      

„Krisztus azt érezte, amit a bűnösök éreznek majd, mikor Isten kitölti 
rájuk haragjának kelyheit. A kilátástalan kétségbeesés halotti szemfedélként 
fojtogatja majd bűnös lelküket. Akkor majd teljesen megértik, hogy mily go-
nosz dolog a bűn… Ha visszautasítják a menny ajándékát… akkor azt kapják, 
amit maguk választottak, végül pedig elnyerik a fizetségüket, ami az Isten 
haragja, és az örök halál. Örökre kiközösítik őket Jézus jelenlétéből, mert 
megvetették áldozatát.” – 2B 150.  
c. Krisztus az Ő halála által mit törölt el, és mit tett lehetővé részünkre? 

2Tim 1:10; Jn 5:24; Jel 2:11. 

„A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a tör-
vényszegő ember eljátszotta… Az elbukott ember számára semmi remény 
nem lett volna, ha Isten – Fia odaáldozásával – nem tette volna elérhetővé a 
halhatatlanságot… Mindenki részesülhet ebben a felbecsülhetetlen áldásban, 
ha teljesíti a feltételeket. Mindazok, ’akik a jó cselekedetekben való állhatatos-
sággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek’, elnyerik az ’örök 
élet’-et (Róm 2:7).” – NK 475.

Máté evangéliuma 27:46.
Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?

János evangéliuma 5:24.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Timótheushoz írt 2. levél 1:10.
Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által,

Zsidókhoz írt levél 2:9.
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megízlelje a halált.

Jelenések könyve 20:14; 21:8.
20:14  A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.21:8  A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban [lesz], ami a második halál.

Jelenések könyve 2:11.
Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál.
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Csütörtök május 26.
5. EGY CSODÁLATOS VÁLTOZÁS
a. Miért szenvedte el Krisztus a bűn teljes büntetését, amikor Ő soha-

sem követett el semmiféle bűnt? 2Kor 5:21; Tit 2:14.   

„Jézus magára vette az emberi formát, és ez a tette mily tiszteletreméltó, 
hogy az ember helyébe lépett! Emberként szenvedett, emberként lett megkí-
sérte, de nem követett el bűnt. Bűnné lett értünk, bár nem ismert bűnt, hogy 
mi Isten igazságosságává lehessünk Ő benne!” – RH 1890. november 18.   
b. Mit ajánl fel nekünk Krisztus a bűneinkért cserébe? Rm 5:17. 

„Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bá-
násmódban részesüljünk, amilyet Ő érdemel. Elítélték Őt a mi bűneinkért, 
amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazsá-
gáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, 
hogy mi elnyerhessük az Ő életét.” – JÉ 16-17.

„Mi nem vagyunk méltók Isten szeretetére, azonban a mi kezesünk Krisz-
tus, méltó erre, és teljesen üdvözítheti is mindazokat, akik hozzá közelednek. 
Lehet bár a múltunk rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még 
csüggesztőbb, de ha úgy közeledünk Krisztushoz, ahogy vagyunk – gyen-
gén, elhagyottan és nyomorult állapotban – a mi részvétteljes Megváltónk 
elénk jön, átölel bennünket szerető karjaival, igazságának fehér öltönyét adja 
ránk… Így könyörög érettünk Istennél: ’Kérlek, ne tekints erre a tévelygő 
gyermekre, hanem énrám. Íme, én állok e bűnös helyébe!’ Bárhogy is harcol 
Sátán lelkünk ellen, és ha bűneinkre mutatva igényt tart is ránk, mint zsák-
mányra, Krisztus vére nagyobb hatalommal érvel és véd.” – GH 15. 

Péntek május 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt Isten célja az embernek adott második lehetőséggel? 
2. Amikor Ádám meghalt 930 éves korában, kifizette-e a bűne büntetését, amit 

az 1Móz 2:17-ben olvashatunk?
3. Kikért adta Jézus a kereszten az Ő életét?
4. Mi a bizonyítéka annak, hogy Jézus nem törölte el az első halált?
5. Ha a bűneinket kicseréljük Krisztus igazságosságára, mit kell Neki adnunk, 

és mit kell elfogadnunk Tőle?

Rómabeliekhez írt levél 5:17.
Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Korinthusbeliekhez írt 2. levél 5:21.  
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.

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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Montenegró egy európai, hegyekkel tarkí-
tott ország, a Balkáni-félsziget déli részén. 
Az ország fővárosa és legnagyobb városa is 
Podgorica, amíg Cetinje város Prijestonoca 
néven az ország előző királyi fővárosa volt. 
A montenegróiak történelmileg a szerb 
ortodox egyház része, és a szerb ortodox 
kereszténység még mindig a legnépszerűbb 
vallás ezen a területen. Vannak kevés számban 
római katolikusok is, főleg az itt élő albánok és a 
horvátok között. Minden ötödik ember viszont az iszlám 
vallást követi.

Montenegró úgy ismert, mint egy nagyon szép ország, viharos történelem-
mel, ami az Ottomán Birodalom uralmára vezethető vissza. A szabadságszerető 
montenegrói nép sohasem békült ki a háború és a leigázottság nehézségeivel. 
Sok évszázadon keresztül hosszú háborúk szörnyűségeit viselték el. Monteneg-
ró északi részében szigorú időjárási körülmények vannak, ahol az év minden 
hónapjában hullhat a hó, de ugyanakkor az ország déli részén enyhe mediter-
rán éghajlat van az Adriai tenger partján, egy és ugyanazon országban, s ez 
elősegítette azt, hogy az embereknek az ország különböző tájain teljesen más a 
viselkedése, erős érzelmi vonásokkal, és vonakodnak feladni a több évszázados 
hagyományos értékeiket. 

Ilyen körülmények között kezdte meg a Hetednap Adventista Reformmoz-
galom az 1990-es években a működését, amikor néhány tengeren túli testvér 
segítségével vásároltunk egy földterületet, és építettünk arra egy imaházat 
Podgorica egyik külvárosában. 1992-ben kezdte meg ott a működését a helyi 
gyülekezeti közösségünk.     

Mivel innen Podgorica központja nagy távolságra van ide és nincsenek 
kiépítve a tömegközlekedési vonalak, ezért elhatároztuk, hogy áthelyezzük az 
imaházunkat és vásárolunk ott egy másik ingatlant, közelebb a központhoz és 
az emberekhez, akiknek hallani kell az üdvösség üzenetéről. Azért van szüksé-
günk több pénzre, hogy előbbre vigyük  az Úr művét a világ ezen részén. 

Arra buzdítjuk a hittestvéreinket és a szombatiskolai tanulókat az egész 
világon, hogy emlékezzetek meg az itteni szükségletünkről Montenegróban. 
Köszönjük mindnyájatoknak a nagylelkű adományaitokat, s az imádságaitokat. 

Testvéreitek a Krisztusban Montenegróból

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Imaház részére Podgoricában, 
Montenegróban 

2016. június 4.
szombat

MONTENEGRÓ
Podgorica

Dubrovnik KOSZOVÓ

SZERBIA

Novi Pazar

ALBÁNIA

BOSZNIA
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KRISZTUS ENGESZTELŐ HALÁLA (II)
„Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak 

ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; Ámde maguk-
nak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, 
Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét” (1Kor 1:23-24).

„Krisztus ajándéka fölfedi az Atya szívét. Bebizonyítja, hogy miután ma-
gára vállalta megváltásunkat, semmit sem sajnál, ami e munka befejezéséhez 
szükséges, bármilyen értékes legyen is az.” – 9B 173.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 357-361. (Hit általi megigazulás) 

Vasárnap május 29.   
1. ISTEN ÚGY SZERETTE A VILÁGOT
a. Mutasd be Isten szeretetének mélységét! Jn 3:16; Rm 5:6-8.

„Krisztus halála: Isten nagy szeretetének bizonyítéka, Üdvösségünk zálo-
ga… A kereszt által tudjuk, hogy az Atya végtelen szeretettel szeret bennün-
ket.” – AT 147. 
b. Mi az az új parancsolat, amelynek engedelmeskedve legyünk meg-

különböztethetőek a hitetlenektől? Jn 13:34-35. 
 

„A tanítványoknak is úgy kellett szeretniük egymást, ahogyan Krisztus is 
szerette őket. Azzal kellett kimutatni szívük szeretetét úgy férfiak, nők, mint 
a gyermekek iránt, hogy mindent elkövetnek az ő üdvösségükért. A velük egy 
hiten lévők iránt még gyengédebb szeretetet kell kimutatniuk…

Legsúlyosabb, legvégzetesebb tévedés azt feltételeznünk, hogy az ember-
nek örök életre szóló hite lehet anélkül, hogy krisztusi szeretettel viseltetne 
testvérei iránt.” – TII 150-151.   

2016. június 4.
Szombat

Napnyugta: H 20:26
Ro 20:56

10. Tanulmány

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János evangéliuma 13:34-35.
34  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.35  Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Rómabeliekhez írt levél 5:6-8.
6  Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.7  Bizonyára igazért [is] alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki.8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.
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Hétfő május 30.
2. KRISZTUS MINDENKIÉRT MEGHALT
a. Milyen leckét tanított meg Jézus a pusztában felemelt rézkígyóval? 

Jn 3:14-15. 

„Amikor Izrael népe közül sokan elpusztultak a tüzes kígyók marásától, 
Isten utasította Mózest, hogy készítsen egy rézkígyót… Azután hírül adták a 
táborban, hogy aki feltekint a kígyóra, életben marad.” – JÉ 136-137.

„Tekintetünket a Golgota keresztjére kell irányítanunk, amely a haldokló 
Megváltót tartotta és emelte a magasba. Örökkévaló érdekünk azt követeli 
meg tőlünk, hogy mutassuk meg Krisztusban való hitünket.” – JÉ 566.
b. Mik azok a naponkénti áldások, amiket Isten megad minden ember-

nek a jelen próbaidőben Krisztus halála által? Mt 5:45.

„Krisztus halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a ke-
nyér, amelyet megeszünk, az ő megtört testének a hozama. Azt a vizet, amit 
megiszunk, kiontott vérével vásároltuk meg. Egyetlen ember: sem szent, sem 
bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi ételét, hogy ne Krisztus testével és 
vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden falat kenyérre, amit meg-
eszünk, rányomták. Ez a kereszt tükröződik vissza minden csepp vízben, 
amelyet megiszunk.” – JÉ 567.
c. Jóllehet a hívők és hitetlenek ugyanúgy élvezik Krisztus halála által 

mindazt, ami a földi múló életük része, azonban csak kik fognak 
örök életet kapni? Mt 7:21; Jn 3:16; Rm 2:7; Jel 22:14.

„[Idézve: Mt 7:21.] Az őszinteséget nem a szavak, hanem a tettek próbálják 
meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál 
többet, hanem hogy ’mit cselekesztek másoknál többet’ (Mt 5:47). E kije-
lentésének: ’Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket’ (Jn 
13:17) – nagy súlya van. A beszéd nem ér semmit, ha nem párosul megfelelő 
cselekedetekkel.” – KP 183. 

„Isten szava világosan kijelenti, hogy csak kevesen üdvözülnek, hogy 
az elhívottak közül is sokan bizonyulnak méltatlannak az örök életre. Nem 
kapnak osztályrészt a mennyben, hanem Sátán sorsában részesülnek, el kell 
szenvedniük a második halált.” – 2B 210.  

Máté evangéliuma 5:45.
Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Máté evangéliuma 7:21.
Nem minden, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

János evangéliuma 3:14-15.
14  És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.15  Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János evangéliuma 3:16.
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Rómabeliekhez írt levél 2:7.
Azoknak, akik a jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel;

Jelenések könyve 22:14.
Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba
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Kedd május 31.
3. TELJES BŰNBOCSÁNATOT KAPHATUNK
a. Mit követelt meg az áldozati rendszerben a törvény a bűn bocsánatá-

ra? Zsid 9:22. Mit tett Krisztus azért, hogy mindenki bűnbocsánatot 
kaphasson? Rm 5:8-9.

„Sokan csodálkoznak azért, hogy miként követelhette meg Isten a zsidó 
áldozati rendszerben, hogy olyan sok állatot öljenek le áldozatként, de a 
gondolkozásukba bele kellett vésődjön az, hogy vérontás nélkül nincs bűn-
bocsánat. Minden áldozatban, minden szertartásban egy lecke testesült meg, 
ezt hirdette a pap ünnepélyesen az ő szent tisztségében, ezt maga Isten kötötte 
mindenki lelkére – hogy Krisztus vére által van egyedül bűnbocsánat. Mint 
nép mennyire kevéssé érzékeljük e nagyszerű igazság mély értelmét! Milyen 
ritkán hozzuk be életünkbe élő, cselekvő hit által ezt a nagyszerű igazságot, 
hogy van bűnbocsánat a legkisebb és a legnagyobb bűnre is!” – RH 1886. 
szeptembert 21.   
b. Hogyan köti össze Krisztus áldozata az egész emberiséget? Milyen 

kötelezettség nyugszik rajtunk? 2Kor 5:14-15. 

„Krisztus Jeruzsálem kapuin kívül szenvedett, mert a Golgota a város fa-
lain kívül volt. Ez azt bizonyítja, hogy Ő nem csupán a zsidókért, hanem az 
egész emberiségért halt meg.” – TII 220.
c. Mi a feltétele a bűn bocsánatának? Mire buzdít ez minket? 1Jn 1:9; 

Kol 3:1-3.

„Milyen csodálatos a megváltás terve annak egyszerűségében és teljesség-
ében! Ez nemcsak teljes bűnbocsánatot biztosít a bűnösnek, hanem helyre is 
állítja a törvényszegőt, utat készít, mely által a bűnöst Isten a fiává fogadja. 
Engedelmesség által elnyerheti a békét, szeretetet, és örömet. Hite egyesítheti 
őt gyengeségében Krisztussal, az isteni erő forrásával; és Krisztus érdemein 
keresztül elnyerheti Isten jóváhagyását, mert Krisztus kielégítette a törvény 
követelését, és igazságosságát betudja a bűnbánó hívő léleknek.” – RH 1891. 
március 10.   

Rómabeliekhez írt levél 5:8-9.
8  Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt.9  Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa.

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.

Kolossébeliekhez írt levél 3:1-3.
1  Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,2  Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.3  Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

Zsidókhoz írt levél 9:22.
És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

János apostol 1. levele 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Szerda június 1.
4. MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL
a. Amikor Krisztus saját kiontott vérével írta alá az emberi faj felsza-

badító okiratát, ki vált az egész emberiség törvényes tulajdonosává, 
amely eddig „a bűn alá volt rekesztve” (Rm 7:14)? 1Pt 1:18-20.

„Isten a menny tárházának minden kincsét a földre árasztotta. Krisztus 
odaáldozásával az egész mennyet nekünk adta, és megvásárolta rajta az em-
ber akaratát, érzéseit, értelmét, lelkét, az egész emberi lényt. Hívők és nem 
hívők mind egyaránt az Úr tulajdonai.

Övéi vagyunk a teremtés és a megváltás jogán. Testünk sem a saját tulaj-
donunk… Életünk és minden képességünk Istené.” – ICsK 173.  
b. Mivel Krisztus megszerezte a tulajdonjogot, mit vár el mindenkitől, 

hogy megvalósulhasson az örökbefogadás, hogy fiaivá és leányaivá 
lehessenek? Gal 3:26-29.

„Sokan… nincsenek tudatában annak, hogy milyen munkát kell elvégezni 
a Szentléleknek az emberben, mielőtt Sátán alattvalóiból Isten gyermekeivé 
válnának… ’Ha valaki újonnan nem születik – ha nem kap új szívet, új vá-
gyakat, új célokat és szándékokat, nem lesz új élete – nem láthatja az Isten 
országát’ (Jn 3:3)… Tovább már nem hajlandó alávetni magát Krisztus el-
lenségének. Hit által Isten örökösévé válik, Isten saját gyermekévé fogadja 
őt.” – ST 1882. március 9.

„Amikor a bűnbánó bűnös Isten előtt megvallja bűneit, felismeri Krisztus 
érte hozott áldozatát és elfogadja közbenjárását egyedüli reménységként, 
mind a földi úgy az eljövendő életre, akkor a bűnei bocsánatot nyernek… 

A bűnbocsánat és a megigazulás egy és ugyanazon dolog. A hívő hit által 
a lázadó, a bűn és Sátán gyermeke állapotából Krisztus Jézus királyi alatt-
valójává válik, de nem a vele született és örökölt jóság miatt, hanem azért, 
mert Krisztus örökbe fogadja őt saját gyermekéül. A bűnös bűnbocsánatban 
részesül, mert bűneit az ő Helyettese és Kezese viseli. Azt mondja mennyei 
Atyjának: ’Ő az én gyermekem. Felfüggesztem a halálbüntetését, és életemet 
adom neki életbiztosítási kötvényként – örök életet – mert én léptem az ő 
helyébe és én szenvedtem a bűneiért. Ő az én szeretett gyermekem.’ Így áll az 
ember Isten előtt bűnbocsánatban részesülve Krisztus igazságosságának fehér 
ruhájába öltözötten.” – FW 103.     

Rómabeliekhez írt levél 7:14.
Mert tudjuk, hogy a törvény lelki; de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve.

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.

Péter apostol 1. levele 1:18-20.
18  Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;19  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:20  Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek,
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Csütörtök június 2.
5. ISTEN TÖRVÉNYE IGAZOLVA
a. Dárius király szerette volna ugyan megmenteni Dánielt az oroszlánok 

vermétől, mégis miért nem tudta megakadályozni? Dán 6:7-9, 15-16.

b. Az előbbi példához hasonlóan, mit igazolt Krisztus kereszthalála 
Isten szent törvényének jellegére vonatkozóan? Zsol 111:7-8. Kitől 
ered az a gondolat, hogy Krisztus halála eltörölte Isten törvényét?

„Sátán célja mindig az volt, hogy érvénytelenítse Isten törvényét, és meg-
rontsa a megváltás tervének valódi értelmét. Ezért találta ki azt a hazugságot, 
hogy Krisztus azért áldozata fel magát a Kálvária keresztén, hogy felmentse az 
embert Isten parancsolatainak kötelező megtartásától… Ha a törvényt el lehe-
tett volna törölni, és folytatni a menny, a föld és a számtalan világ fenntartását, 
akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalni. Krisztus halála örökre választ 
adott arra a kérdésre, hogy érvényes-e Jahve törvénye. Mivel Jézus elszenvedte 
a teljes büntetést a bűnös világért, ezért Ő vált Közbenjáróvá Isten és ember kö-
zött, hogy visszaállítsa Isten kegyébe a bűnbánó bűnöst az által, hogy kegyelmet 
ad neki a Magasságos törvénye megtartásához. Krisztus nem azért jött, hogy 
elpusztítsa a törvényt vagy a prófétákat, hanem hogy eleget tegyen azoknak az 
utolsó betűig. A Kálvárián végbement engesztelés igazolta Isten törvényét, mint 
szentet és igazságost, de nemcsak az elbukott világ előtt, hanem a menny és az 
el nem bukott világok előtt is. Krisztus azért jött, hogy a törvényt naggyá és 
dicsőségessé tegye, és tiszteletet szerezzen annak.” – FW 118-119.    

Péntek június 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan fejezhetjük ki Krisztus iránti szeretetünket?   
2. Csak mikor fognak a szavaink mások javára válni?
3. Mi mást biztosít még a megváltás teve azon kívül, hogy bűnbocsánatban 

részesíti a vétkezőt?
4. Mit kell nekünk tenni azért, hogy Isten a fiaivá és a leányaivá fogadjon 

bennünket?    
5. Mi a legerősebb bizonyítéka annak, hogy Isten törvénye változhatatlan? 

Miért?

Zsoltárok könyve 111:7-8.
7  Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.8  Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

Dániel próféta könyve 6:7-9,15-16.
7  Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói: a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogy ha valaki harminc napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, tekívüled, oh király, vettessék az oroszlánok vermébe.8  Most [azért], oh király, erősítsd meg e tilalmat és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.9  Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat.15  Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak: Tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék.16  Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!
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KRISZTUS FELTÁMADÁSA
„Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet 

hirdettem néktek… hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások 
szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az 
írások szerint” (1Kor 15:1, 3-4).

„Jézus feltámadása előképe mindazok végső feltámadásának, akik Őbenne 
aludtak el. A halálból megszabadult Üdvözítő arckifejezése, modora, beszéde, 
mind ismerős volt tanítványai számára. Amiként Jézus Krisztus feltámadt a 
halálból, úgy azok is fel fognak támadni, akik Őbenne aludtak el.” – UNE 197.    
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 688-700. (Feltámadott az Úr; Mit sírsz?)

Vasárnap június 5.
1. KRISZTUS ELŐRE BESZÉLT FELTÁMADÁSÁRÓL
a. Hogyan beszélt Jézus már előre a haláláról és feltámadásáról? Mt 

20:18-19.

b. Mit tettek a zsidó vezetők szombaton, hogy megakadályozzák Krisz-
tus szavainak a beteljesedését az Ő feltámadásával kapcsolatban? Mt 
27:62-66. Mit tanulhatunk az asszonyoktól, akik előkészítették Jézus 
halotti kenetét? Lk 23:55-56. 

„A papok utasításokat adtak a sír biztonságba helyezésére. Egy nagy követ 
helyeztek a sírbolt nyílása elé. Ezt a követ átkötözték kötelekkel, végeit egy 
szilárd sziklához erősítették, és a római pecséttel lepecsételték. A követ nem 
lehetett elmozdítani a pecsét letörése nélkül. Katonákból álló őrség állta az-
után körül a sírhelyet, hogy megakadályozzák felnyitását: A papok mindent 
elkövettek annak érdekében, hogy Krisztus holttestét ott tartsák, ahová azt 
tették. A sírboltot olyan biztonságosan pecsételték be, mintha Krisztusnak az 
örökkévalóságig ott kellett volna nyugodnia.” – JÉ 687.

2016. június 11.
Szombat

Napnyugta: H 20:31
Ro 21:00

11. Tanulmány

Máté evangéliuma 20:18-19.
18  Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a főpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják őt,19  És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.

Máté evangéliuma 27:62-66.
62  Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz,63  Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok.64  Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél.65  Pilátus pedig monda nekik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, amint tudjátok.66  Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel.

Lukács evangéliuma 23:55-56.
55  Az [őt] követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképpen helyeztetett el az ő teste.56  Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.57  És szombaton nyugovának a parancsolat szerint.
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Hétfő június 6.
2. KRISZTUS FELTÁMADÁSA
a. Ki támasztotta fel Jézust az apostolok szerint? Apcs 2:32; 13:32-33. 

Kit küldött el az Atya, hogy ténylegesen visszahívja Jézust az életbe? 
Mt 28:1-3.

„Ő volt az a mennyei hírnök, aki azt a helyet töltötte be a mennyben, 
amelyből Sátán kibukott… A katonák csak azt látták, hogy úgy mozdította 
el a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett volna. Azután hallották, 
mikor szólt: ’Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.’ Látták, hogy Jézus kijött 
a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír fölött: ’Én 
vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a sírboltból 
fenséggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a Megváltó 
előtt.” – JÉ 688-689.
b. Isten Fiának mely része cselekedett az Ő halott emberi testében a 

feltámadásakor? Jn 2:19-22; 10:17-18.   

„Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mondván: 
’Atyád hív téged’, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, amely 
önmagában volt… Most teljesedett be a prófécia is, amelyet a papoknak és a 
főembereknek mondott: ’Rontsátok le a templomot és három nap alatt meg-
építem azt’ (Jn 2:19).” – JÉ 692.
c. Hogyan reagáltak a sírt őrző római katonák és a gonosz angyalok, 

amikor látták Krisztus feltámadását? Mt 28:4. Mit erősített meg Sá-
tán gondolataiban Krisztus feltámadása? 

„A római őrség megrémült. Hova lett hatalmuk és erejük, hogy Jézus sírját 
őrizzék? Most megfeledkeztek kötelességükről s arról is, hogy a tanítványok 
ellophatják a holttestet. Midőn az angyalok szétáradó fényessége napnál ra-
gyogóbban sugárzott, a római őrség élettelenül rogyott le a földre…

Sátán angyalai kénytelenek voltak menekülni a mennyei angyalok ragyogó 
fényessége elöl… Sátán tudta, hogy végül neki el kell pusztulnia, és birodalma 
arra száll, akit jogosan megillet. Végtelenül bosszankodott, hogy Jézus le-
győzésére irányuló minden erőfeszítése hiábavaló volt, ellenben sikerült utat 
nyitni az emberiség számára, amelyen haladva mindenki elnyerheti az örök 
üdvösséget.” – TL 149-150.

Máté evangéliuma 28:1-3.
1  A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.2  És íme nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.3  A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.

Máté evangéliuma 28:4.
Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.

János evangéliuma 2:19-22.
19  Felele Jézus és monda nekik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.20  Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt?21  Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.22  Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta; és hivének az írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott vala.

János evangéliuma 10:17-18.
17  Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.18  Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

Apostolok cselekedetei 2:32.
Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.

Apostolok cselekedetei 13:32-33.
32  És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust:33  Mint a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek én téged.
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Kedd június 7.
3. FELTÁMASZTVA AZ ÖRÖK ÉLETRE
a. Hogyan magyarázta el Jézus a tanítványainak, hogy Ő emberként 

emberi testben támadt fel a halálból, és nem az angyalokhoz hasonló 
lelki lényként? Lk 24:36-40. Mit tett, hogy eloszlassa kétségeiket? Lk 
24:41-43. 

b. Hogyan mutatja be a Biblia az emberi testben feltámadott Krisztust? 
Fil 3:21. Miben különbözött a feltámadott Jézus teste a mi jelenlegi 
halandó testünktől? Rm 6:9-10; Zsid 7:16.

c. Milyen tervet készített Sátán, hogy hatástalanná tegye Krisztus feltá-
madását? Hogyan valósult meg ez a terv? Mt 28:11-15. 

„Sátán megparancsolta szolgáinak, hogy a papokhoz és fejedelmekhez 
menjenek. Így szólt: ’Idáig sikerült ezeket az embereket félrevezetni, meg-
vakítani és szívüket megkeményíteni Jézus ellen. Azt elértük, hogy ezek az 
emberek közönséges csalónak tartsák Őt. A római őrség azonban mindenfelé 
elterjeszti Jézus feltámadásának hírét. Nekünk sikerült félrevezetni a papokat 
és elöljárókat, hogy Jézust gyűlöljék és gyilkolják meg. Értessétek meg velük, 
hogyha Jézus feltámadása közhírré válik, akkor a nép megkövezi őket, amiért 
egy ártatlan embert megölettek’…

A papi fejedelmek elhatározták tehát, hogy megvesztegetik a római őrsé-
get, hogy az eltitkolja a dolgot. A papok és fejedelmek nagy összeget ajánlot-
tak az őrségnek… Mikor pedig az őrség aggódva kérdezte, hogy mi történik 
velük, mert elaludtak az őrségen, a papok biztosították őket, hogy beszélnek 
a helytartóval és megvédelmezik őket minden bántalomtól. A római katonák 
a pénzért eladták a becsületüket, és mindenben követték a papok és vének 
tanácsát.” – TL 150-151.

„Azután egy hazug jelentést adtak a katonák szájába… Itt a papok abba 
a verembe estek bele, amelyet másnak ástak. Miként mondhatták a katonák 
azt, hogy a tanítványok lopták el Jézus holttestét, mikor elaludtak? Ha alud-
tak, akkor hogyan tudhatták? Ha pedig a katonák vétkeseknek bizonyultak 
Krisztus holttestének az ellopásában, akkor vajon nem a papok lettek volna-e 
az elsők, hogy elítéljék őket? Vagy, ha az őrszemek elaludtak a sírnál, akkor 
elsőként nem a papok vádolták volna-e be őket Pilátusnál?” – JÉ 690.

Máté evangéliuma 28:11-15.
11  Amialatt pedig ők mennek vala, íme az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent ami történt.12  És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adtak a vitézeknek,13  Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.14  És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.15  Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, amint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.

Lukács evangéliuma 24:36-40.
36  És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttük, és monda nekik: Békesség néktek!37  Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak.38  És monda nekik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások?39  Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van!40  És ezeket mondván, megmutatá nekik kezeit és lábait.

Lukács evangéliuma 24:41-43.
41  Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nekik: Van-e itt valami enni valótok?42  Ők pedig adtak neki egy darab sült halat, és valami lépesmézet,43  Melyeket elvőn, és előttük evék.

Rómabeliekhez írt levél 6:9-10.
9  Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik,10  Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.

Filippibeliekhez írt levél 3:21.
Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

Zsidókhoz írt levél 7:16.
Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
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Szerda június 8.
4. KRISZTUS GYŐZELMÉNEK EMLÉKEI
a. Miről gondoskodott Isten már előzetesen, hogy meghiúsítsa Sátán 

tervét? Mt 27:50-53.

„Midőn Jézus felkiáltott a kereszten: ’Elvégeztetett!’, szétrepedeztek a 
sziklák, a föld remegett s több sír megnyílt. Midőn Jézus diadalmasan lépett 
elő sírjából… felszólításának engedve, több elhalt igaz előjött sírjából, hogy 
tanúbizonysága legyen Jézus feltámadásának. Ezek a szentek nagy dicsőségtől 
övezve léptek elő sírjaikból. A feltámadt, kiválasztott igazak között képviselve 
voltak minden korszak szentjei, a világ teremtésétől fogva egészen Krisztus 
haláláig. Így, mialatt a papi fejedelmek és elöljárók arra törekedtek, hogy a 
nép előtt eltitkolják Jézus feltámadását, Istennek úgy tetszett, hogy szenteket 
támasszon fel, kik bizonyságot tegyenek Krisztus feltámadásáról és hirdessék 
dicsőségét.

Azok, akik Jézus feltámadása alkalmával életre keltek, sokaknak megje-
lentek és elbeszélték nekik, hogy az emberiség megváltásáért, íme megtörtént 
az elégséges áldozat s hogy Jézus, akit a zsidók megfeszítettek, feltámadt a 
halálból; szavaik bizonyítására hozzáfűzték: ’Mi is feltámadtunk Vele együtt.’ 
Bizonyságot tettek róla, hogy az Úr végtelen ereje által támadtak fel a halál-
ból.” – TL 151-152. 
b. Milyen ószövetségi prófécia teljesedett be azok által, akiket Krisz-

tus föltámasztott a saját feltámadásának napján? Ésa 26:19. Miben 
különböztek ezek a feltámasztott szentek azoktól, akiket Krisztus a 
halála előtt támasztott fel? Jn 11:43-44; Lk 7:11-15. 

„Földi szolgálata alatt Jézus életre hívott néhány halottat. Feltámasztotta a 
naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, név szerint Jairusnak a leányát 
és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halhatatlansággal. Feltámadásuk 
után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok azonban, akik Krisztus 
feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök életre támadtak fel. Vele 
együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzelmének bizonyságaiként, di-
adalemlékeiként. Ezek – mondotta Krisztus – többé nem foglyai a Sátánnak, 
mert megváltottam őket. Hatalmam első gyümölcseiként kihoztam őket 
sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol én vagyok, és hogy soha többé ne 
lássanak halált, és ne tapasztaljanak szomorúságot.” – JÉ 693.

Ésaiás próféta könyve 26:19.
Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek: serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!

Máté evangéliuma 27:50-53.
50  Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá lelkét.51  És íme a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;52  És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada.53  És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

Lukács evangéliuma 7:11-15.
11  És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság.12  Mikor pedig a város kapujához közelített, íme egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból nagy sokaság volt ő vele.13  És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda neki: Ne sírj.14  És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, neked mondom, kelj föl!15  És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt anyjának.

János evangéliuma 11:43-44.
43  És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki!44  És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel vala leborítva. Monda nekik Jézus: Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni.
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Csütörtök  június 9.
5. KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
a. A hívő mely reménye vált bizonyossá Krisztus feltámadása által? 

1Kor 15: 20-23; Jn 6:40; 1Thess 4:14-17. 

b. Milyen testben fognak feltámadni a keresztények, és miért szükséges 
a halhatatlanságra ez az elváltozás? 1Kor 15:50-53.

„Követői mind felismerték a feltámasztott Üdvözítő alakját, magatartását, 
hanghordozását. Hasonló módon fognak feltámadni azok is, akik Jézusban 
elaludtak. Ahogy a tanítványok felismerték a feltámadt Jézust, mi is fel fogjuk 
ismerni a feltámadt barátainkat. Lehet hogy a halandó életükben eltorzultak, 
nyomorékok, vagy betegek voltak, de a feltámadt és megdicsőült testükben 
tökéletesen megőrzik az egyéni személyazonosságukat. S azokat, akiket e 
földön szerettünk, fel fogjuk ismerni a Jézus arcáról sugárzó fénnyel az arcu-
kon.” – FLB 180.   
c. Melyik jelképes ószövetségi szertartás jelezte előre Krisztus feltáma-

dását? 3Móz 23:10-12; 1Kor 15:20.  

„Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik 
elaludtak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a napon 
következett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt… Krisztus 
feltámadása az előképe és a záloga az igazak feltámadásának.” – JÉ 692-693.

Péntek június 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Miért mentek a zsidó vezetők oly messzire, hogy őriztessék Jézus halott 

testét?
2. Ki támasztotta fel valójában Jézus testét?
3. Mit erősített meg Jézus feltámadása Sátán sorsával kapcsolatban?
4. Mi volt a különös azokban, akik Krisztussal együtt támadtak fel?
5. Mi az a „test és vér”, ami nem örökölheti Isten országát? 

Mózes 3. könyve 23:10-12.
10  Szólj Izrael fiainak és mondd meg nekik: Mikor bementek a földre, amelyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének [első] kévéjét vigyétek a papnak.11  Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék értetek; a szombat után való napon lóbálja azt meg a pap.12  Amely napon pedig meglóbáltatjátok a kévét, áldozzatok az Úrnak egy ép, esztendős bárányt egészen égőáldozatul.

János evangéliuma 6:40.
Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz ő benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt azt utolsó napon.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15: 20-23.
20  Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak.21  Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is.22  Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.23  Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:50-53.
50  Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.51  Íme titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.52  Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.53  Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

Korinthusbeliekhez írt 1. levél 15:20.
Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lőn azoknak, kik elaludtak.

Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 4:14-17.
14  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt.15  Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak.16  Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;17  Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.
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KRISZTUS MENNYBEMENETELE
„Kivivé pedig [Jézus a tanítványait] Bethániáig; és felemelvén az ő 

kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, 
felviteték a mennybe.” (Lk 24:50-51).

„Ugyanaz a Jézus, akit a követői láttak felmenni a mennybe, újra el fog jönni 
ugyanúgy, ahogyan Ő oda elment. Ez az ígéret volt, és lesz az idők végéig, min-
dig minden hívő reménye és öröme, akik igazán szeretik Krisztust.” – 3SP 254.   
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 735-741. (Az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz)

Vasárnap június 12.
1. EGY RÖVID LÁTOGATÁS AZ ATYÁNÁL
a. Mit mondott Jézus Mária Magdalénának, amikor elsőként ismerte 

fel Jézust a feltámadása után? Jn 20:14-17.

b. A Máriának adott válasz alapján, mire utalhat az, hogy a beszélgetés 
után Jézus még ezen a vasárnap reggelen felment az Atyához, és visz-
sza is jött a földre? Jn 20:19-27; Mt 28:18.    

„Jézus nem akarta elfogadni övéinek hódolatát mindaddig, amíg meg 
nem bizonyosodott arról, hogy az Atya elfogadta áldozatát. Felemelkedett a 
mennyei udvarokba és ott maga bizonyosodott meg arról, hogy az emberek 
bűneiért hozott áldozata elégséges az egész emberiség számára, és így vére 
által mindenki elnyerheti az örök életet. Az Atya jóváhagyta és törvénybe 
iktatta azt az új szövetséget, amelyet Krisztussal kötött, aminek értelmében 
Isten bűnbánó és engedelmes embereket kapna, akiket éppen úgy szeretne, 
mint ahogy Fiát szereti… A mennyben és a földön Isten minden hatalmat 
az élet Fejedelmének adott, és Ő visszatért követőihez, akik a bűn világában 
élnek, hogy részesíthesse őket hatalmából és dicsőségéből.” – JÉ 697-698.

2016. június 18.
Szombat

Napnyugta: H  20:34 
Ro 21:03

12. Tanulmány

Máté evangéliuma 28:18.
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nekik, mondván: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.

János evangéliuma 20:14-17.
14  És mikor ezeket mondotta, hátra fordula, és látá Jézust [ott] állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az.15  Monda neki Jézus: Asszony, mit sírsz? kit keresel? Az pedig azt gondolván, hogy a kertész az, monda neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted őt, és én elviszem őt.16  Monda neki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda neki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!17  Monda neki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

János evangéliuma 20:19-27.
19  Mikor azért este vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nekik: Békesség néktek!20  És ezt mondván, megmutatá nekik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.
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Hétfő   június 13.
2.  KRISZTUS UTOLSÓ FÖLDI NAPJAI
a. Mennyi időt töltött még feltámadása után Jézus a földön? Milyen 

dolgok történtek ez idő alatt Jézussal és a tanítványokkal? Apcs 1:1-3; 
Lk 24:45-46.

„Még negyven napig időzött Krisztus a földön. Ezalatt előkészítette a ta-
nítványokat a reájuk bízott feladatra és megmagyarázta nekik mindazt, amit 
addig fel nem foghattak. Beszélt a jövendölésekről, melyek eljövetelét hirdet-
ték; majd arról, hogy a zsidók elvetik Őt; továbbá haláláról. Kimutatta, hogy 
ezen jövendölések minden egyes részlete beteljesedett. Felhívta figyelmüket, 
hogy ezen jövendölések teljesedésében lássák biztosítékát annak az erőnek, 
mely további működésüket kíséri…

A tanítványok ama napok alatt, melyeken Krisztus közöttük tartózkodott, 
sok új tapasztalatot szereztek. Amikor szeretett Mesterük a történteket az Írás 
fényénél megmagyarázta nekik, hitük teljesen megszilárdult Benne.” – AT 18-19.
b. Milyen megbízatást adott tanítványainak Krisztus, mennybemene-

tele előtt? Mit foglal magába ez a munka? Mk 16:15; Mt 28:19-20. 
Hol kellett kezdeniük munkájukat? Miért? Apcs 1:8.  

„Krisztus, mennybemenetele előtt, kiosztotta tanítványainak megbíza-
tásukat… Ti voltatok tanúim – így mondotta – hogy életemet feláldoztam 
a világért. Láttátok fáradozásomat Izráelért, noha népem… elvetett engem, 
mégis még egyszer alkalmat kell nyújtani nekik, hogy elfogadják Isten Fiát. 
Láttátok, hogy mindazokat, kik bűneiket megvallották, szívesen fogadtam. 
Aki hozzám tér, azt el nem taszítom. Reátok ruházom e kegyelmi üzenet to-
vábbítását. Zsidónak, valamint pogánynak tovább kell azt adnotok. Izráelnek 
először, azután minden népnek és nyelvnek.” – AT 19.

„Jeruzsálemben voltak sokan, kik titokban hitték, hogy a názáreti Jézus a 
Messiás; de voltak sokan, kiket a papok és főemberek megtévesztettek. Ezek-
nek kellett hirdetni az evangéliumot. Ezeknek még hallaniuk kellett a bűnbá-
natra szóló felhívást. Figyelmeztetni kellett őket arra a csodálatos igazságra, 
hogy csak egyedül Krisztus által nyerhetnek bűnbocsánatot. És éppen azon 
idő alatt prédikáltak a tanítványok a legeredményesebben, amíg Jeruzsálem 
az utolsó hetek megrázó eseményeinek hatása alatt állott.” – AT 21-22.

Máté evangéliuma 28:19-20.
19  Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,20  Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Márk evangéliuma 16:15.
És monda nekik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.

Lukács evangéliuma 24:45-46.
45  Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.46  És monda nekik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

Apostolok cselekedetei 1:1-3.
1  Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,2  Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának.3  Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nekik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

Apostolok cselekedetei 1:8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
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Kedd június 14.
3. KRISZTUS MÁSODSZOR IS FELMEGY A MENNYBE
a. Milyen helyszínt választott ki Jézus Bethániában mennybemene-

teléhez? Lk 24:50-51. Milyen más tapasztalatok tették Krisztusnak 
emlékezetessé ezt a helyet?  

„A mennybemenetel színteréül Jézus azt a helyet választotta ki, amelyet 
gyakran megszentelt jelenlétével, miközben az emberek között lakozott… 
A ligeteket és a hegy keskeny völgyeit megszentelték imádságai és könnyei. 
A hegy meredek lejtői visszhangozták a sokaság diadalkiáltásait, mikor ki-
rálynak hirdették ki Krisztust. A hegy lejtőjén ereszkedett le, hogy otthonra 
találjon Lázár házában, Bethániában. A hegy lábánál elterülő Gecsemáné 
kertjében imádkozott és tusakodott egyedül. Erről a hegyről kellett Krisztus-
nak felmennie a mennybe.” – JÉ 735-736.
b. Hogyan vigasztalták az angyalok Jézus mennybemenetelénél a tanít-

ványokat? Apcs 1:9-11.
 

„Jézus mennybemenetelénél a tanítványok részére az volt a legáldásosabb, 
hogy isteni tanítójuk igazi alakjában ment a mennybe. Ugyanaz a Jézus, aki 
velük járt, beszélgetett és imádkozott, aki velük törte meg a kenyeret, velük 
volt a hajóban a tavon, velük együtt pihent egy-egy ligetben, és azon a bizo-
nyos napon velük együtt lépdelt nehezen felfelé az Olajfák hegyének meredek 
lejtőjén – emberi formában ment fel a mennybe.” – 3SP 254.
c. Miért volt célszerű, hogy Jézus visszatérjen a mennybe? Jn 16:7; 

14:16, 26.

„A Szentlélek Krisztus képviselője, jóllehet teljesen független az embe-
ri természettől. Az emberi test kötöttsége miatt Krisztus nem tudott egy 
és ugyanazon időben mindenütt jelen lenni. Azért éppen a követői érdeke 
volt az, hogy Krisztus elmenjen az Atyához és elküldje a Lelket utódjaként 
a földre. Ezután senkinek sem lehetett semmi előnye tartózkodási helyéből 
vagy Krisztussal való személyes kapcsolatából eredően. A Szentlélek által 
ettől kezdve az Üdvözítő minden ember számára elérhetővé lett. Ebben az 
értelemben Krisztus közelebb lehetett követőihez, mintha nem ment volna 
fel a mennyekbe.” – JÉ 575.

Lukács evangéliuma 24:50-51.
50  Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.51  És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.

János evangéliuma 16:7.
De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

János evangéliuma 14:16, 26.
16  És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.26  Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Apostolok cselekedetei 1:9-11.
9  És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.10  És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,11  Kik szóltak is: galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.
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Szerda június 15.
4. JÉZUS DICSŐSÉGES BELÉPÉSE ISTEN VÁROSÁBA
a. Kik mentek fel még Jézussal a mennybe? Milyen fogadtatásban ré-

szesültek, mielőtt beléptek volna Isten városába? Mt 27:52-53; Ef 4:8, 
Zsol 24:7-10.

„Amikor [a Megváltó] felemelkedett, követték azok, akiket a sír fogságá-
ból feltámasztott saját feltámadásakor. A mennyei sereg az öröm és diadal 
énekeivel követte Őt a menny felé vivő útján.” – ST 1895. október 31.  

„Azután az Isten városának díszes kapui szélesen feltárultak és az angya-
lok sokasága vonult be azokon elragadtatott ének és zene hangzása közben…

Az angyali seregek parancsnokai, az Isten fiai, az el nem bukott világok 
képviselői mind összegyűltek. A mennyei tanács, amely előtt Lucifer megvá-
dolta Istent és az Ő Fiát, annak az ártatlan birodalomnak a képviselői, akik 
felett Sátán úgy gondolta, hogy megalapítja uralmát – mind ott vannak, hogy 
üdvözöljék a Megváltót. Buzgón meg akarják ünnepelni diadalát és meg akar-
ják dicsőíteni Királyukat.” – JÉ 739-740. 
b. Mit kért Jézus a tanítványai részére? Mit jelentett ki az Atya velük 

kapcsolatban? Jn 17:24; Ef 1:6.  

„Mielőtt a világ alapjait lerakták, az Atya és a Fiú… ünnepélyesen elkö-
telezték magukat az emberi nemzetség megváltására és arra, hogy Krisztus 
legyen lekötelezésük kezese. Ezt a fogadalmat Krisztus teljesítette… Megál-
lapodásuknak teljesen eleget tett. Most kijelenti: Atyám, elvégeztetett. Meg-
cselekedtem akaratodat, ó én Istenem! Befejeztem a megváltás munkáját. Ha 
életemmel és cselekedeteimmel eleget tettem igazságodnak, akkor ’Atyám, 
akiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én velem legyenek’ 
(Jn 17:24).

Isten hangja hallatszik és ez a hang kihirdeti, hogy igazságának eleget 
tettek. Sátánt legyőzték. Krisztus földön fáradozó és küzdő társait az Atya el-
fogadta ’ama Szerelmesben’ (Ef 1:6). A mennyei angyalok és az el nem bukott 
világok képviselői előtt Isten igazaknak nyilvánítja őket… Az Atya karjaival 
átöleli Fiát, és azt mondja: ’Imádják őt az Istennek minden angyalai’ (Zsid 
1:6).” – JÉ 740.

Zsoltárok könyve 24:7-10.
7  Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya.8  Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr.9  Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya!10  Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya. Szela.

Máté evangéliuma 27:52-53.
52  És a sírok megnyílának, és sok elhunyt szentnek teste föltámada.53  És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.

János evangéliuma 17:24.
Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál: mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt.

Efézusbeliekhez írt levél 4:8.
Ef 4:8,

Efézusbeliekhez írt levél 1:6.
Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
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Csütörtök június 16.
5. KRISZTUS MEGKORONÁZÁSA
a. Milyen szavakkal dicsőítették az angyalok a mennyben Jézust? 

Jel 5:12.

„Kibeszélhetetlen örömmel a fejedelemségek és hatalmasságok elismerik 
az élet Fejedelmének a felsőbbségét. Az angyalok serege arcra borul Krisztus 
előtt, miközben boldog kiáltás tölti meg a menny összes udvarát. ’Méltó a 
megöletett Bárány’ (Jel 5:12).” – JÉ 740-741.
b. Milyen ünnepélyes szertartást végeztek Krisztusért? Milyen ígéret 

teljesedett be a tanítványokon a szertartás végén? Jn 16:7-13; Apcs 
1:8; 2:1-4.  

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a 
megígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Mi-
után Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta 
trónját. Midőn a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a 
tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, melyet 
Atyjától öröktől fogva bírt. A Lélek kiárasztása pünkösd napján, a menny 
üzenete volt arról, hogy a Megváltó ünnepélyes felkenetése megtörtént. 
Ígérete szerint elküldte a Szentlelket a mennyből, annak jeléül, hogy immár 
mint Pap és Király, övé minden hatalom mennyen és földön; és Ő népének 
Felkentje.” – AT 26.

Péntek június 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Hogyan bizonyosodott meg Jézus arról, hogy a bűnért való áldozatát az 

Atya elfogadta?
2. Hogyan tettek a tanítványok, és tehetünk mi is bizonyságot Krisztusról 

az evangélium hirdetésekor?
3. Milyen áldásokat biztosít a Vígasztaló minden ember részére?
4. Ki volt jelen Krisztus koronázási szertartásán? 
5. Milyen szolgálatra iktatták be Krisztust a mennyben a koronázási szer-

tartásán? 

János evangéliuma 16:7-13.
7  De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.8  És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:9  Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem;10  És igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem;11  Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.12  Még sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.13  De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

Apostolok cselekedetei 1:8.
Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Apostolok cselekedetei 2:1-4.
1  És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.2  És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.3  És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.4  És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniok.

Jelenések könyve 5:12.
Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
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KRISZTUS PAPSÁGA
„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan Fő-

papunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle. Mint 
a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr, és nem 
ember épített” (Zsid 8:1-2).

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lénye-
ges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten.” – NK 435.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 366-385. (Mi a szentély; A szentek szentjében)

Vasárnap június 19.
1. A MELKISÉDEK RENDJE SZERINT VALÓ PAPSÁG
a. Mely rendtartás szerint szentelték fel Krisztust, mint papot és királyt? 

Zsid 6:20. Mi van megírva Melkisédekről? Zsid 7:1-4; 1Móz 14:18-20.

„Melkisédeken, a magasságos Isten papján keresztül Krisztus szólt. Melki-
sédek nem volt Krisztus, de ő volt Isten szava a világban, az Atya képviselője.” 
– 1Sz 376.
b. Miután Krisztust beiktatták a Melkisédek rendje szerint való pap-

ként, melyik szentélybe kezdte meg szolgálatát? Zsid 8:1-2. Mi tör-
tént a földi szentéllyel és annak szolgálatával? Mt 27:50-51. 

„A templom kárpitjának kettéhasadása azt jelezte, hogy Isten nem fo-
gadja el többé a zsidó ceremóniákat és áldozatokat. A nagy Áldozat immár 
megtörtént és elfogadtatott s Isten Szentlelke, amely pünkösd napján áradt 
ki a tanítványokra gondolataikat a földi szentélyről a mennyeire irányította, 
ahova Jézus saját vérével lépett be, hogy kiárassza tanítványaira megváltása 
áldásait… A földi szentély helyébe a mennyei szentély lépett.” – TL 223.

Napnyugta: H 20:35
Ro 21:04

2016. június 25.
Szombat

13. Tanulmány

Mózes 1. könyve 14:18-20. 
18  Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.19  És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.20  Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada neki mindenből.

Máté evangéliuma 27:50-51.
50  Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltván, kiadá lelkét.51  És íme a templom kárpitja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;

Zsidókhoz írt levél 6:20. 
Ahová útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Zsidókhoz írt levél 7:1-4.
1  Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,2  Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,3  Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.4  Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka;

Zsidókhoz írt levél 8:1-2.
1  Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,2  Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített.
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Hétfő június 20.
2. ISTEN JELENLÉTÉBEN
a. Mint Főpapunknak, mi Krisztus tisztségeinek egyike? 1Tim 2:5. Hol 

tartózkodik most Jézus a közbenjárói munkájának végzéséhez? Zsid 
8:1; Kol 3:1.

b. Hol volt Isten királyiszéke, amikor János apostol egyik látomásában 
látta Krisztust szolgálni népe érdekében röviddel a mennybemene-
tele után? Jel 4:2, 5; 8:3-4.

„A mennyei templom szent helyeit a földi templom két helyisége szemlél-
teti. Amikor János apostol látomásban bepillanthatott Isten mennyei templo-
mába, látta, hogy ’hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt’ (Jel 4:5). Látott egy 
angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, ’és adaték annak sok tömjén, hogy tegye 
minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt 
vala’ (Jel 8:3). A próféta bepillanthatott a mennyei templom első helyiségébe, 
és látta a hét égő ’tűzlámpás’-t és ’az arany oltárt’-t, amelyeket a földi templom 
arany gyertyatartója és füstölő oltára jelképezett.” – NK 370-371.
c. Hogyan erősítette meg Pál apostol János bizonyságtételét, hogy 

Jézus a mennyei szentély első helyiségébe lépett be? Zsid 9:8,11,12.

d. Miből tudhatjuk, hogy Isten trónja nem a szentek szentjében volt, 
hanem ekkor lett áthelyezve oda? Ez 1:15-17, 24-26.

„Láttam, amint az Atya felemelkedett a királyiszékről s tüzes szekéren a 
szentek szentjébe ment, a kárpit mögé és ott helyet foglalt. Jézus felemelkedett 
a királyiszékről és azok legtöbben, akik előtte leborultak, vele együtt felemel-
kedtek.” – TL 42.

Ezékiel próféta könyve 1:15-17, 24-26.
15  És mikor ránéztem a lelkes állatokra, íme egy-egy kerék vala a földön az állatok mellett mind az ő négy orcájuk felől.16  A kerekek mintha tarsiskőből készültek volna, és mind a négyüknek ugyanazon egy formája vala, és úgy látszának egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna;17  Jártukban négy oldaluk felé mentek vala; meg nem fordulnak vala jártukban;24  És hallám szárnyaik zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy mint a Mindenhatónak hangját, mikor járnak vala, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását; mikor állának, leeresztik vala szárnyaikat.25  És lőn kiáltás a mennyezeten felül, amely vala fejük felett, [és] ők megállván, leeresztik vala szárnyaikat.26  És a mennyezeten felül, amely fejük felett vala, [látszék] mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján [látszék] mint egy ember formája azon felül;

Kolossébeliekhez írt levél 3:1.
Annak okáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,

Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,

Zsidókhoz írt levél 8:1.
Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,

Zsidókhoz írt levél 9:8,11,12.
8  Mert dorgálván őket, így szól: Íme napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.11  És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.12  Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.

Jelenések könyve 4:2, 5.
2  És azonnal elragadtatám lélekben: és íme egy királyi szék vala letéve a mennyben, és üle [valaki] a királyi székben;5  A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek [vala] ki. És hét tűzlámpás ég [vala] a királyi szék előtt, amely az Istennek hét lelke;

Jelenések könyve 8:3-4.
3  És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala.4  És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.
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Kedd június 21.
3. A KÁRPITON BELÜL
a. Milyen kifejezést használ még a Szentírás, amikor a szentély első 

helyiségére utal, ahova Krisztus belépett a mennybemenetele után? 
Zsid 6:18-20; 4Móz 4:25-26. 

„A pap szolgálata, amit a templom első helyiségében, a szenthelyet a külső 
udvartól ajtóként elválasztó ’kárpiton belül’ egész évben végzett, jelképezi 
azt a szolgálatot, amelyet Krisztus a mennybemenetelekor megkezdett… Így 
viszi Krisztus is a saját vérét az Atya elé a bűnösökért, és bemutatja – saját igaz 
voltának jóillatával együtt – a bűnbánó hívők imáit is. Ez a szolgálat folyt a 
mennyei templom első helyiségében.” – NK 376.

b. Melyik függönyre és melyik helyiségre utal „a kárpiton belül” kife-
jezés, ahová a főpap belépett a szentélyből? Zsid 9:3; 2Móz 26:31-33; 
3Móz 16:2, 15.

„A paphoz egyszer egy évben… az engesztelési napon két fiatal kecske-
bakot vittek a templom ajtajához, és sorsot vetettek rájuk: (3Móz 16:8). Azt a 
kecskét, amelyre az Úrért való sors esett, megölték bűnáldozatként a népért. 
Vérét a pap bevitte a függöny mögé, majd a fedélre és a fedél elé hintette.” – 
NK 374-375. 
c. Hogyan használja az ihletett írás „a függönyön belül” kifejezést az 

egész szentélyre is anélkül, hogy pontosan utalna az első vagy a máso-
dik helyiségre? 4Móz 18:5, 7. [Megjegyzés: oltár és szentély (5. vers) pár-
huzamban van az „oltár”-ral és „a függönyön belül” kifejezéssel (7. vers)]

„Akik azonban Isten teljes fegyverzetét öltik magukra, s naponta szentel-
nek időt az elmélyedésre, az imára és a Szentírás tanulmányozására, azok a 
mennyel állnak kapcsolatban, és megmentő, átalakító hatást gyakorolnak a 
körülöttük élőkre… Komoly imájuk behatol a függöny mögé.” – 5B 85-86.

Mózes 2. könyve 26:31-33.
31  És csinálj függönyt, kék, és bíborpiros, és karmazsinszínű, és sodrott lenből; kerubokkal, mestermunkával készítsék azt.32  És tedd azt sittim-fából való, arannyal borított négy oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek, négy ezüst talpon.33  És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját és az a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől.

Mózes 3. könyve 16:2, 15.
2  És monda az Úr Mózesnek: Szólj a te atyádfiának, Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szenthelyre a függönyön belül a fedél elé, amely a láda felett van, hogy meg ne haljon, mert felhőben jelenek meg a fedél felett.15  És ölje meg a bűnért való áldozati bakot, amely a népé, és vigye be annak vérét a függönyön belül, és úgy cselekedjék annak vérével, amint a tuloknak vérével cselekedett: hintse ugyanis azt a fedélre és a fedél elé.

Mózes 4. könyve 4:25-26.
25  Hordozzák a hajlék kárpitjait és a gyülekezet sátorát, annak takaróját és a borzbőrből csinált takarót, amely rajta van felül, és a gyülekezet sátora nyílásának leplét.26  És a pitvar szőnyegeit, és a pitvar kapunyílásának leplét, amelyek a hajlékon és az oltáron körös-körül vannak, azoknak köteleit, és az ő szolgálatukhoz való minden edényt; és mindazt, ami tenni való azokkal, ők teljesítsék.

Mózes 4. könyve 18:5, 7.
5  Ügyeljetek azért a szenthajléknak ügyére, és az oltárnak ügyére, hogy ne legyen ezután harag Izrael fiai ellen.7  Te pedig és a te fiaid te veled, ügyeljetek a ti papságotokra mindenben, amik az oltárhoz tartoznak, és a függönyön belül vannak, hogy azokban szolgáljatok; a ti papságotoknak tisztét adtam néktek ajándékul, azért az idegen, aki oda járul, haljon meg.

Zsidókhoz írt levél 6:18-20.
18  Hogy két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen minékünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,19  Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpitnál,20  Ahová útnyitóul bement értünk Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.

Zsidókhoz írt levél 9:3.
A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének,
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Szerda június 22.
4. A SZÍVBE ÍROTT TÖRVÉNY 
a. Melyik szövetség által munkálkodik Krisztus a mi közbenjárónk-

ként, mint a mennyei szentély szolgája? Zsid 8:6; 9:11. 

„[Idézve: Zsid 8:1-2.] Itt utalást találunk az újszövetség szenthelyére. Az 
első szövetség szenthelyét ember építette: Mózes. Ezt azonban az Úr építette, 
nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték szolgálatukat; ebben 
pedig Krisztus, a mi nagy Főpapunk szolgál Isten jobbján. Az első templom a 
földön volt, a második pedig a mennyben van.” – NK 369. 
b. Milyen isteni szándékot kell beteljesíteni Krisztus szolgálatának 

azok szívében, akik az újszövetség alatt vannak? Zsid 8:8-11. Mit 
jelent a szívbe írt törvény? Rm 2:14-15; Tit 2:14.

„Akinek szívében írva áll Isten törvénye, inkább Istennek, mint emberek-
nek engedelmeskedik, s inkább engedetlen minden ember iránt, mintsem a 
legkisebb mértékben eltérjen Isten parancsolatától.” – 1B 218.

„Ha Isten törvénye a szívbe íródott, akkor az egy tiszta és szent életben 
mutatkozik meg… Akik szeretik Jézust és megtartják parancsolatait, azok 
törekednek arra, hogy elkerüljék a gonosz minden látszatát… Nem önhittek, 
hanem bizalmukat Istenbe vetik, hiszen csak Ő képes megtartani az embert a 
bűntől és tisztátalanságtól.” – RH 1887. május 17. 8338360
c. Milyen állapotba kell Krisztusnak hozni a gyülekezetet, ha a közötte 

és a Sátán között folyó nagy küzdelem az Ő kegyelme szerint véget ér? 
Ef 4:11-14; 5:25-27. 

„Megváltónk még gondolatban sem engedett a kísértés hatalmának… 
Sátán nem talált semmi olyat Isten Fiában, ami által legyőzhette volna. Jézus 
megtartotta Atyja parancsolatait, és nem volt benne semmi bűn, amit Sátán 
ki tudott volna aknázni. Csak ilyen lelkülettel lehet megállni a nyomorúság 
idején.” – NK 554.

Rómabeliekhez írt levél 2:14-15.
14  Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük:15  Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)

Efézusbeliekhez írt levél 4:11-14.
11  És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:12  A szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére:13  Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:14  Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által;

Efézusbeliekhez írt levél 5:25-27.
25  Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;26  Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által,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.

Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.

Zsidókhoz írt levél 8:6; 9:11.
8:6  Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.9:11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,

Zsidókhoz írt levél 8:8-11.
8  Mert dorgálván őket, így szól: Íme napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök.9  Nem azon szövetség szerint, amelyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, mondja az Úr.10  Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával, ama napok múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.11  És nem tanítja ki-ki az ő felebarátját és ki-ki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
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Csütörtök június 23
5. BOCSÁNATÉRT MUNKÁLKODIK NÉPE SZÁMÁRA
a. Ki könyörög érettünk Istenhez, és mivel érvel az érdekünkben, hogy 

bűnbocsánatot kaphassunk a bűneinkre? Zsid 9:11-15, 22; 7:25.

„Nekünk van egy feltámadt Üdvözítőnk, Aki felment a magasságba, s 
örökké él, hogy közbenjárhasson értünk… az Atya jelenlétében vére által 
esedezik bűneink bocsánatáért.” – RH 1886. szeptembert 21. 
b. Milyen bátorítást kapnak azok, akik elcsüggednek jellemük tökélet-

lensége és bűneik miatt? 1Jn 1:9; 2:1-2; Zsid 12:2-3. 

„Bízzatok Jézus szeretetében, s ha megbotlotok, miközben engedelmes-
kedni akartok az igazságnak, akkor ne gondoljátok, hogy aggódni kellene, 
ne adjátok fel Istenbe vetett bizalmatokat, úgy gondolva, hogy Isten az ellen-
ségetek… Magatokat nem tisztíthatjátok meg a szennytől! Tegyétek összes 
terheteket Jézusra! Ő segít nektek. Azt szeretné, ha nem saját jótetteidtől 
remélnéd az elégtételt bűneidre, vagy hogy önmagad megigazíthatnád. Bíz-
zatok a megfeszített és feltámadt Üdvözítő érdemeiben!” – UL 376.

„Gyakran le kell térdeljünk és sírnunk Jézus lábainál hiányosságaink és 
hibáink miatt, de ne csüggedjünk el! Még ha legyőz is az ellenség, de Isten 
akkor sem vet el, nem hagy el és nem utasít el. Nem; mert Krisztus ott van 
Isten jobbján, aki közbenjár értünk.” – RC 123.     

Péntek június 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK     
1. Mi volt a templom kárpitja kettéhasadásának a jelentősége Jézus keresztha-

lálakor? 
2. Miből tudhatjuk, hogy a mennyei szentély két helyisége megegyezik a földi 

szentély két helyiségével? 
3. Milyen három jelentése van az ihletett írásban használt „függönyön belül” 

kifejezésnek? 
4. Mit jelent az, hogy Isten törvénye a szívbe van írva?       
5. Milyen bátorítást kaptak Krisztus egyházának tévelygő tagjai? 

Zsidókhoz írt levél 9:11-15, 22.
11  Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,12  És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.13  Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára:14  Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.15  És ezért új szövetségnek a közbenjárója ő, hogy meghalván az első szövetségbeli bűnök váltságáért, a hivatottak elnyerjék az örökkévaló örökségnek ígéretét.22  És csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.

Zsidókhoz írt levél 7:25.
Ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék értük.

Zsidókhoz írt levél 12:2-3.
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.3  Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

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

János apostol 1. levele 2:1-2.
1  Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.2  És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK 3. KÖTET (428-434.) A GYÜLEKEZET HATÁSKÖRE 
A világ Megváltója messzemenő hatalmat ruházott gyülekezetére. Az Úr meg-

állapította a szabályokat, melyeket akkor kell alkalmazni, ha fegyelmi eljárásra 
kerül sor tagjaival. Miután részletesen utasított, hogy milyen utat kövessünk, 
azt mondja: „Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben 
is kötve les, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.” Így még a 
menny tekintélye is jóváhagyja a gyülekezet döntését, amikor megfegyelmezi a 
tagjait, ha a gyülekezet követi a Biblia szabályát. 

Isten szava nem ad engedélyt, hogy egyetlen ember szembeszegüljön a gyü-
lekezet döntésével, sem, hogy a gyülekezet nézeteivel szemben is hangoztassa a 
véleményét. Ha nem lenne gyülekezeti fegyelem és kormányzás, a közösség ré-
szekre forgácsolódna, képtelen lenne megmaradni egységes testületnek. Akad-
nak függetlenkedő egyének, akik állítják, hogy nekik van igazuk, s hogy Isten 
különleges módon tanítja, s vezeti őket. Mindnek megvan a maga elmélete, a 
rá jellemző nézetei, s mind azt állítja, hogy ezek egyeznek meg Isten szavával. 
Mindnek más-más az elmélete és hite, mégis azt állítják, hogy Istentől nyertek 
rendkívüli világosságot. Ezek mind a közösségekből szakítanak ki híveket, mind 
külön gyülekezet a maguk elképzelése szerint. Lehetetlen, hogy mindnek igaza 
lenne. Ennek ellenére is hangoztatják, hogy az Úr vezeti őket. Az ihletés Igéje 
nem igen és nem, hanem igen és úgy legyen a Jézus Krisztusban. 

Üdvözítőnk azzal az ígérettel fejezi be utasításait, hogy ha ketten vagy hár-
man egy szívvel kérnek valamit, az Úr megadja kérésüket. Krisztus arra mutat. 
hogy az adott cél elérésénél is egységet kell alkotniuk a többiekkel. Az Úr nagy 
hangsúlyt fektet a közös imára, az egységes célkitűzésre. Isten meghallgatja az 
egyének könyörgéseit, ez alkalommal Jézus mégis fontos tanításokat nyújtott, 
ami majd messzemenőn kihat újonnan alapított földi gyülekezetére. Előbb meg 
kell egyezniük, hogy mit kérnek, s miért imádkoznak. Nem egyetlen ember gon-
dolatai és működése ez, mert egyetlen embert könnyű megcsalni. Hanem le-
gyen a könyörgés több ember őszinte kívánsága. 

Pál csodálatos megtérésénél Isten csodatevő hatalmát látjuk. Hirtelen a déli 
verőfénynél ragyogóbb dicsőség vette őt körül. Jézus, akinek nevét mindenek-
felett gyűlölte és megvetette, kinyilatkoztatta magát Pál előtt, hogy megállítsa 
eszeveszett, mégis becsületes útján, hogy e legkevésbé kecsegtető eszközből 
olyan választott edényt készítsen, aki eljuttatja az örömhírt a pogányokhoz. Pál, 
lelkiismeretére hallgatva sok mindent elkövetett a názáreti Jézus ellen. Buzgó-
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sága arra hajszolta, hogy Krisztus egyházának szívós és lelkes üldözője legyen. 
Mély és erős volt benne a meggyőződés, hogy kötelessége kiirtani e mindenfelé 
virágzásnak indult, nyugtalanító tanítást, mely szerint Jézus az élet fejedelme. 
Pálnak minden kétséget kizáróan meggyőződése volt, hogy Jézus hite hatásta-
lanná teszi Isten törvényét, az áldozatok bemutatásának istentiszteletét, a kö-
rülmetélkedés szertartását, noha ezek az összes elmúlt korokban Isten teljes 
jóváhagyását élvezték. Krisztus csodálatos megjelenése azonban világosságot 
gyújtott értelme sötét kamráiban. Az a názáreti Jézus, aki ellen harcolt, valóban 
a világ Megváltója. 

Pál felismeri, hogy eddig rossz ügyért harcolt, ezért felkiált: „Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem?” 

Jézus nem mondta meg ott és akkor, mint tehette volna, hogy milyen felada-
tot szánt neki. Pálnak először tanítást kell kapnia a keresztény hit felől, majd an-
nak megfelelően cselekednie. Krisztus azokhoz a tanítványokhoz irányította őt, 
akiket olyan keserűen üldözött, hogy ezek tanítsák. A ragyogó mennyei fény el-
vette szeme világát, s Jézus, a vakok mindenható gyógyítója mégsem adja most 
vissza látását, hanem így felel Pál kérdésére: „Kelj fel, menj be a városba, és 
majd megmondják néked, mit kell cselekedned.” Jézus nemcsak a szeme világát 
adhatta volna vissza Pálnak, hanem megmondhatta volna neki kötelességét is. 
Ecsetelhette volna előtte jövő útját. 

A Pálra ragyogó csodálatos fény megdöbbentette és elhallgattatta öt, tel-
jesen lecsillapodott. Az elvégzésre váró belső lelki változásnak e részét ember 
nem tudta volna elvégezni Pálért. További lelki igazgatásra volt szüksége, s azt 
Krisztus szolgái végezték. Jézus az eszközéhez küldi, gyülekezetéhez, hogy azok 
közöljék vele további kötelességét. Ezzel az Úr tekintélyt ruház szervezett gyüle-
kezetére. A kinyilatkoztatást és meggyőzést Krisztus végezte el, s most már Pál 
olyan lelki állapotban volt, hogy tanulhatott azoktól, akiket Isten rendelt, hogy 
az igazságra tanítsák. Krisztus választott szolgáihoz küldi Pált, s így a gyülekeze-
téhez irányítja őt. 

Azok lesznek a tanítói, akiket eddig el akart pusztítani, és abban a vallásban, 
amelyet eddig megvetett és üldözött. Három napig volt étlen szomjan, vakon, 
keresve az utat azokhoz, akiket vak elfogultságában ki akart irtani. Jézus ekkor 
megismerteti őt földi képviselőivel. Az Úr látomásban szólt Ananiásnak, hogy 
menjen el valahova Damaszkuszban és kérdezősködjék a tárzusi Saul után, aki 
„mert íme imádkozik”. 

Miután az Úr utasította Pált, hogy menjen Damaszkuszba, kezénél fogva ve-
zették őt be a városba, akik azért kísérték el, hogy segítsenek neki megkettőzve 
Jeruzsálembe vinni a tanítványokat, hogy ott majd törvényszék elé állítsák és 
kivégezzék őket. Saul ekkor Júdásnál lakott Damaszkuszban, böjtnek és imának 
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szentelve idejét. Az Úr így tette próbára hitét. Három napig fogalma sem volt, 
mit vár el tőle az Úr, azonfelül vak is volt. Bizonytalanság közt hánykolódott, és 
őszinte szívből Istenhez kiáltott. Az Úr angyalt küldött Ananiáshoz, hogy menjen 
el a házba, ahol Pál éppen imádkozik, s mondja meg neki, mit kell tennie ezután. 
Pálnak ekkorra már elpárolgott a büszkesége. Nemrégen még önhitten azt kép-
zelte, hogy jó ügyért harcol, amiért majd jutalmat kap. Mostanra azonban mind-
ez megváltozott. A bűnbánat és szégyen megtörte és porig alázta őt, ezért oda-
adón könyörög bűnbocsánatért. Az Úr így szólt angyala által Ananiáshoz: „Íme 
imádkozik.” Az angyal közölte Isten szolgájával, hogy látomásban kijelentette 
Pálnak, hogy Ananiás nevű férfi jön hozzá és veti rá kezét, hogy visszanyerje a 
szeme világát. Ananiás alig hisz az angyal szavának, és elmondta, mit hallott ar-
ról, hogy Pál milyen keserűen üldözi a szenteket Jeruzsálemben. Az Ananiáshoz 
szóló parancs azonban határozott: „Eredj el, mert ő nékem választott edényem, 
hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt.” 

Ananiás engedelmeskedett az angyal parancsának. Arra tette kezét, akit 
nemrég keserű gyűlölet fűtött, aki fenyegetéseket fújt a Krisztus nevében hívők 
ellen. Ananiás így szólt Saulhoz: „Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki 
megjelent neked az úton, melyen jöttél, hogy szemed megnyíljon, és beteljesed-
jél Szentlélekkel. És azonnal mintegy pikkelyek estek le szeméről, és mindnyárt 
visszanyerte látását, és felkelvén, megkeresztelkedett.” 

Jézus mindezt közvetlenül megtehette volna Pálért, de nem ez volt a terve. 
Pálra kötelesség várt, hogy bevallja bűnét azoknak, akiknek a pusztulását tervez-
te, s Isten azokra is felelősségteljes feladatot bízott, akiket arra rendelt, hogy az 
ő helyében cselekedjenek. Pálnak sorra meg kellett tennie a megtéréshez szük-
séges lépéseket. Az Úr elvárta tőle, hogy csatlakozzék a néphez, melyet nem-
rég vallása miatt üldözött. Krisztus itt nyújt szemléltető példát, miként végzi az 
emberek megmentését. Isten Fia azonosította magát szervezett gyülekezetének 
rendeltetésével és tekintélyével. Áldásainak e célra rendelt eszközein át kellett 
áramlania, így kapcsolva össze az embereket az eszközökkel, melyeken át áldá-
sai érkeznek. Noha Pál a lelkiismeretét követte, mikor a szenteket üldözte, nem 
veszi el bűntudatát, amikor a Szentlélek meggyőzi őt, hogy milyen kegyetlensé-
get követett el. Pálnak a tanítványok tanítványává kell válnia. 

Ezek után megtanulja, hogy Jézus, akit elvakultságában csalónak tartott, 
Ádám napjaitól kezdve ő volt Isten népe vallásának szerzője és alapítója. Sőt 
ama hit bevégzője is, mely most tárul áttekinthetőn megvilágosodott lelki látása 
elé. Most már úgy ismerte Krisztust, mint az igazság igazolóját, az összes jö-
vendölések beteljesedését. Azelőtt azt tartotta, hogy Krisztus hatástalanná teszi 
Isten törvényét, de mikor Isten ujja érintette lelki látását, megtanulta a tanítvá-
nyoktól, hogy Krisztus volt az egész zsidó áldozati rendszer szerzője és alapítója, 
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hogy Krisztus halálával beteljesedett a jelkép, s hogy Krisztus azzal a szándékkal 
jött a világba, hogy igazolja, megvédje Atyja törvényét, hogy érvényt szerezzen 
annak. 

A törvény fényénél Pál most bűnösnek ismeri magát. Most látja, hogyan 
szegte meg azt, amiről úgy vélte, hogy szigorúan megtartotta. Bűnbánatot tart, 
meghal a bűn számára, engedelmessé válik Isten törvénye követelései iránt, 
hisz Krisztusban, mint Üdvözítőjében és megkeresztelkedik. S ettől kezdve oly 
buzgón s lelkesen hirdeti Jézust, mint előzőleg elítélte őt. Pál megtérése fontos 
elveket nyújt, melyeket sose szabad elfelejtenünk. A világ Megváltója ott, ahol 
elismert gyülekezetünk van, nem hagyja jóvá a vallásos élményt s istentisztele-
tet szervezett és elismert gyülekezetétől függetlenül. 

Sokan azt vették fejükbe, hogy egyedül Krisztusnak felelősek világosságukért 
és lelki életükért, függetlenül evilági elismert követőitől. Jézus azonban elítéli 
ezt mind tanításaival, mind példamutatásával, mind a mi okulásunkra nyújtott 
tényekkel. Itt volt Pál, akit Krisztus később a legfontosabb hivatásra tett alkal-
massá, aki választott edénye lett, s az Úr közvetlenül Jézus jelenlétébe hozott, 
mégsem maga tanítja őt. S mikor Pál megkérdezi tőle: „Mit akarsz tőlem, mit 
tegyek?”, az Üdvözítő nem tudatja vele közvetlenül akaratát, hanem gyülekeze-
téhez küldi. Azok majd megmondják, mit kell tenned. Jézus a bűnösök barátja, 
szíve mindig nyitva áll, az ember nyomorúsága mindig megérinti őt. Övé minden 
hatalom mennyen és földön, mégis tiszteletben tartja az eszközöket, melyeket 
az emberek felvilágosítására és megmentésére rendelt. A gyülekezethez küldi 
Pált, s ezzel elismeri a hatalmat, melyet a gyülekezetre ruházott, mint a világ-
nak szánt világosság közvetítőjére. A gyülekezet Krisztus szervezett testülete a 
földön, ezért elvárja, hogy mi is tiszteletben tartsuk, amit elrendelt. Saulnál Ana-
niás képviseli Krisztust, de ő képviseli Krisztus földi szolgáit is, akiket megbízott, 
hogy helyette cselekedjenek. 

Saul híres tanító volt Izráelben, de amíg elvakult tévedés és előítélet ígézete 
alatt állt, Krisztus megjelenik neki, gyülekezetéhez küldi öt, mely a világ világos-
sága. Nekik kell oktatniuk e művelt, közismert szónokot a keresztény vallásra. 
Krisztus helyében Ananiás érinti meg szemét, hogy visszanyerje látását, Krisztus 
helyett ő teszi rá a kezét, Krisztus nevében imádkozik, s Pál elnyeri a Szentlelket. 
Minden Krisztus nevében és tekintélyével történik. Krisztus a forrás. A gyüle-
kezet a közvetítő eszköz. Az egyéni függetlenséggel hivalkodóknak úgy kell kö-
zelebbi kapcsolatra lépniük Krisztussal, hogy csatlakoznak földi gyülekezetéhez. 

A. testvér, Isten szeret, meg akar menteni, és tettre kész állapotba akar hozni. 
Ha alázatos és tanítható leszel, ha engeded, hogy Lelke alakítson, akkor ő lesz 
erőd, igaz életed, s szerfelett nagy jutalmad. Ha elrejtőzöl Istenben, ha hagyod, 
hogy Lelke meglágyítson, akkor sokat tehetsz testvéreidért. Kemény emberek-
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kel kell szembeszállnod. Ezek keserű előítélettel telítettek, de nem keserűbbel, 
mint Saul. Isten hatalmasan tud munkálkodni testvéreiért, ha nem hagyod ma-
gadnak, hogy elálld az utat, s a magad ösvényét is elzárd. Amikor fáradozol, éljen 
szívedben túláradó szeretet, szánalom, és gyöngédség. Ha Krisztusra figyelsz, ha 
hagyod, hogy tapasztaltabb testvéreid tanácsoljanak, akkor letörheted az elő-
ítélet vasfalait. 

Nem szabad könnyen elcsüggedned a nehézségek vagy a tüzes ellenállás mi-
att, hisz Isten szolgája vagy. Törj előre – nem a magad nevében, hanem Izráel 
Istenének hatalmával és erejével. Mint Krisztus keresztjének jó katonája, viseld 
el a nehézségeket, hiszen Jézus is elviselte, hogy a bűnösök ellene szóljanak. 
Gondolj Krisztus életére, meríts belőle bátorítást, majd haladj előre hittel, bát-
ran, reménykedve. 

  <<<vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK A LELKÉSZEKNEK (15-23.)

ÉLŐ EGYHÁZ
Van-e Istennek élő egyháza? Igen, Istennek van egyháza, de küzdő, harcoló 

egyháza még nem a diadalmas egyháza. Fájlaljuk, hogy vannak fogyatékos tagja-
ink, hogy konkoly is nő a búza között. Jézus mondotta: „Hasonlatos a mennyek-
nek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett, de amikor az embe-
rek aludtak, eljöve az ő ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne. ... A 
gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot 
vetettél-e a te földedbe? Honnan van ezért benne a konkoly? Ő pedig mondá ne-
kik: Valamely ellenség cselekedte ezt. A szolgák pedig mondának neki: Akarod-é 
tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert amikor 
összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagy-
játok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig, és az aratás idején azt mon-
dom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt és kössétek kévékbe, 
hogy megégettessék, a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.”A búzáról és 
a konkolyról szóló példázatból látjuk annak okát, hogy a konkolyt miért nem 
gyomlálták ki. Azért, hogy vele együtt nehogy a búzát is kiszakítsák. Emberi vé-
lemény és megítélés súlyos hibákra vezetne. Ám nehogy ilyen hibát elkövethes-
senek, nehogy egyetlen búzakalászt kitépjenek. A Mester mondja: „Hagyjátok, 
hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig”: akkor majd az angyalok összegyűj-
tik a konkolyt, hogy megégettessék. Noha gyülekezeteinkben bár állítjuk, hogy 
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magasabb rendű, haladottabb igazságokban hiszünk, mégis vannak fogyatéko-
sak, tévelygők, mint konkoly a búza között, ám Istenünk hosszan tűrő, türelmes 
Isten. Megfeddi és figyelmezteti a tévelygőket, ám nem pusztítja el azokat, akik 
nehezen tanulják meg a szükséges leckéket. Nem szakítja ki a konkolyt a búza 
közül. A konkoly és a búza együtt növekszik az aratásig. Amikor pedig a búza eléri 
a teljes nagyságát, fejlettségét, éppen érettségének jellegzetessége következté-
ben megkülönböztethető a konkolytól. Krisztus egyháza e földön nem tökéletes, 
de Isten nem pusztítja el egyházát tökéletlenségei miatt. Voltak és lesznek, akik 
buzgólkodnak, ámbár nem ismeret szerint. Akik megtisztítanák az egyházat, akik 
kiszaggatnák a konkolyt a búza közül. Ám Krisztus részletesen felvilágosított arra 
nézve, hogy hogyan bánjunk a tévelygőkkel s a megtéretlen tagokkal. Hirtelenül, 
elhamarkodottan sosem szabad eljárnunk, hogy kizárjuk azokat, akiket jellem-
teleneknek tartunk. Konkoly mindaddig mutatkozik a búza között, ám több bajt 
okozna, ha kigyomlálnók a konkolyt, ezt csakis Isten által elrendelt úton-módon 
tehetjük meg. Az Úr szaporítja népének számát őszintén megtért tagokkal, ám 
Sátán ugyanakkor behoz a gyülekezetbe megtéretlen elemeket is. Míg Krisztus a 
jó magot veti, Sátán konkolyt vet. A gyülekezet tagjaira állandóan két egymással 
ellenkező befolyás árad. Az egyik a gyülekezet megtisztítását célozza, a másik 
pedig Isten népének megrontására törekszik. 

JÚDÁSNAK VOLTAK ALKALMAI 
Jézus tudta, hogy Júdás jelleme fogyatékos, ám ennek ellenére tanítványai 

sorába fogadta. Ugyanazokban a kiváltságokban, alkalmakban részesítette, mint 
a többit, a választottakat. Júdásnak semmi mentsége sem volt utóbb követett 
útjára, eljárására. Júdásból is az igének cselekvője válhatott volna, ahogyan Pé-
terből, Jakabból és Jánosból és a többiekből. Jézus értékes tanításokat adott 
munkatársainak, amelyek teljes megtérésükre vezethettek. Megszabadulhattak, 
mentesülhettek jellemük foltjaitól, fogyatékosságaitól. 

AZ EGYHÁZ SEM TÖKÉLETES 
Sokan, amikor a gyülekezethez csatlakoznak, azt hiszik, hogy várakozásaik tel-

jesülnek, mert tiszta és tökéletes testvériséghez csatlakoztak. Hitükben buzgók, 
de ha látják a gyülekezeti tagok hibáit, felkiáltanak: „Elhagytuk a világot, azért, 
hogy szabaduljunk a jellemtelenektől, ám a gonosz itt is dolgozik.” Ők is felteszik 
a kérdést, ahogyan a szolgák a példázatban: „Honnan van azért benne a kon-
koly?” Ne érezzünk csalódást, hiszen az Úr nem ígérte nekünk, hogy a gyüleke-
zet tökéletes, összes igyekezetünk sem elegendő arra, hogy a harcoló egyházat 
olyan tisztává tegyük, mint amilyen a diadalmas egyház lesz majd. Az Úr meg-
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tiltja, hogy erőszakos úton-módon járjunk velük szemben, akiket tévelygőknek 
tartunk, s a hibásakat, a fogyatékosokat sem közösíthetjük ki, zárhatjuk ki vagy 
bélyegezhetjük meg. Halandó ember könnyen tévedhet a jellem megítélésében, 
ám Isten e tekintetben nem bízza az ítélkezést alkalmatlan egyénekre. Nem mi 
döntjük el, hogy miből áll a búza s miből a konkoly. Az aratás ideje mutatja meg, 
határozza meg a két osztály jellemét, amelyet az Úr a búza és a konkoly jelképé-
vel ábrázol, tár elénk. A szétválasztást Isten angyalai végzik, Isten nem bízta em-
berekre. Az egyházban mutatkozó sátáni befolyások egyik jelensége a tévtan, s a 
megtéretlen lelkek elfogadják. Emberek nem engedelmeskednek Jézus Krisztus 
szavainak, mégis így akarnak a hit, lélek és tantétel egységére jutni. Nem mun-
kálkodnak a lélek egységéért, amiért Krisztus imádkozott, s ami hatásossá tenné 
Krisztus tanítványainak bizonyságtételét, mert meggyőzné a világot, hogy Isten 
elküldte Fiát a világra., „valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” Ha az, az egység élne Isten népe között, amelyért Krisztus imádkozott, 
akkor élő tanúságtevők lennének, akikből világosság, fény árad szét a világ er-
kölcsi sötétségének közepette. 

SÁTÁN KÍSÉRTÉSEI 
Ahelyett, hogy a hívők között egység uralkodna, széthúzást látunk, mert meg-

engedik, hogy Sátán közéjük férkőzzék. Akik nem tanulnak Krisztustól szelídsé-
get és alázatosságot, azokat tetszetős csalásaival és megtévesztéseivel ráveszi, 
hogy a gyülekezettől eltérő vonalat válasszanak, s ha lehetséges bontsák meg 
az egyház egységét. Férfiak lépnek fel fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanít-
ványokat magukhoz vonják. Állítják, hogy Istentől nagy világosságot kaptak, 
ám hatása alatt hogyan cselekszenek? Vajon azt az utat járják-e, amelyen a két 
emmausi tanítvány járt? Akik, amikor világosság áradt lelkükbe, visszatértek, 
s elmondották társaiknak, akiket Isten vezetett és vezet, hogy látták Jézust és 
beszéltek Vele. Vajon azok a férfiak, akik állították, hogy az egyházat illetőleg vi-
lágosságot kaptak, ezt az utat járták-e? Vajon felkeresték-e azokat, akiket Isten, 
élő bizonyságtevőkként kiválasztott? Igazolták-e, hogy ez a világosság fejlesz-
ti, növeli képességüket, hogy egy népet készítsenek elő az Úr Isten nagy nap-
jára? Vajon kértek-e tanácsot tőlük, akik hordozták és hordozói az igazságnak 
és eljuttatják a világhoz az utolsó intő üzenetet? Vajon tanácskoztak-e velük, 
akiknek Isten dolgaiban mélységes tapasztalatai vannak? Ezek az emberek, akik 
annyira buzgólkodnak az ügy érdekében, miért nem voltak a Battle Creekben 
tartott nagygyűlésen, mint azok az odaszentelt életű férfiak Jeruzsálemben, a 
Szent Lélek kiárasztása alkalmával? A mű központjában, szívében ezek az em-
berek feltárták világosságot árasztó kincseiket, s mialatt az Úr Szentlelkét árasz-
totta a népre, vajon kaptak-e azok a férfiak a mennyei kenetből? Mialatt Isten 
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Lelkének indítása, késztetése nyilvánvalóan mutatkozott a nép között, s lelkek 
tértek meg, s szíveket indított töredelemre, voltak, akik Sátán sugalmazására 
hallgattak, alulról jövő erő hatotta át őket, hogy felkeljenek és hirdessék, hogy 
éppen a Szentlélek áldásában részesült nép, majdan a kései eső és az egész vilá-
got megvilágító dicsőség részese jelenti Babilont. Ezek a hírnökök vajon az Úrtól 
kapták-e üzenetüket? Nem, mert nem az igazság üzenete. 

AZ EGYHÁZ: A VILÁG VILÁGOSSÁGA 
Noha az egyház bajokkal küzd, s küzdeni fog egészen a világ végéig, mégis 

ezekben az utolsó napokban az egyház a világ világossága, mert a világot be-
szennyezte, és erkölcsében megrontotta a bűn. Az egyház, erőtlenségében és 
fogyatékosságában, noha feddésre intésre és tanácsra szorul, mégis az egyedü-
li célpont a földön. Krisztus legfőbb gondviselésének részese. A világ műhely, 
amelyben emberek és mennyei lények együttműködnek, ahol Jézus kegyelme 
és isteni irgalma által emberek szívén kísérletezik. Angyalok csodálkozva szem-
lélik emberek jellemének átalakulását, akik életüket Istennek szentelik. Örömü-
ket énekekben fejezik ki, s elragadtatottan dicsőítik Istent és a Bárányt. Látják, 
hogy akik természet szerint a harag gyermekei, megtérnek, Krisztus munkatár-
saivá válnak, s Lelkeket nyernek meg Istennek. Látják, hogy akik a sötétségben 
senyvedtek, a világ világosságává válnak, hogy világítsanak e gonosz és romlott 
nemzetség erkölcsi éjszakája közepette. Látják, hogy előkészülnek Urukkal való 
együttszenvedésre, hogy azután Vele együtt részesei lehessenek dicsőségének 
a mennyei országában. Istennek van egyháza e földön. Az, az egyház felmagasz-
talja, fennen lobogtatja a sárba tiprott törvényt, s a világ elé tárja Istennek Bárá-
nyát, aki elveszi a világ bűneit. Isten egyháza a letéteményesek Krisztus kegyel-
me gazdagságának, s az egyház által szemlélteti végül is és teljesen szeretetét 
e világ iránt, amelyet bevilágít dicsőségével. Végül pedig megvalósul Krisztus 
imája, nevezetesen, hogy egyháza olyan egységes legyen, mint amiképpen ő 
egy az Atyával. Az egyház részesül a Szentlélek gazdag ajándékában, s minthogy 
állandóan árad Isten népére, tagjai Isten üdvözítő hatalmának bizonyságtevői 
lesznek e világon. E világon jelenleg csak egyetlen egyház építi a régi romokat, 
alapzatait felrakja, ösvényeit megújítja, ha pedig bárki is felhívja a világ, vagy 
a többi egyház figyelmét erre az egyházra, s Babilonnak bélyegzi, az Sátánnal 
működik együtt, az atyafiak vádolójával. Lehetséges-e, hogy közülünk támad-
nak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, s akik éppen Sátán kijelentéseinek 
adnak hangot, nevezetesen mindannak, amit Sátán terjeszteni kíván e világon 
az Isten parancsolatainak megőrzőiről, s akik Jézus hitével bírnak? Vajon nincs-e 
elegendő tennivalótok, hogy buzgalmaitokat kiéljétek, hogy feltárjátok az iga-
zságot a tévedés sötétségében élőknek? Ti pedig, akiket Isten anyagi javak és 
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képességek sáfáraivá tett, rosszul használtátok fel az Úr javait, mert a tévedést 
terjesztettétek. Az egész világ gyűlöli azokat, akik Isten törvényének kötelező 
voltát hirdetik. A Jehovához hű egyház nem közönséges harcot vív. „Mert nem 
vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság Lelkei 
ellen, melyek a magasságban vannak.” Akik e harc jelentőségének csak vala-
mennyire tudatában vannak, azok nem fordítják fegyverüket a harcoló egyház 
ellen, hanem minden erejüket megfeszítve, együttműködnek Isten népével a 
gonoszság lelkei ellen. Akik hozzálátnak, hogy egyéni felelősségükre üzenetet 
hirdessenek, akik noha állítják, hogy Isten tanítja és vezeti őket, mégis csak rom-
bolnak, hogy megsemmisítsék azt, amit Isten éveken keresztül felépített, azok 
nem Isten akaratát teljesítik. Tudjátok hát meg, hogy ezek a férfiak a nagy csaló 
oldalán állnak. Ne higgyetek nekik. Ezek a férfiak Isten és az igazság ellenségei-
vel szövetkeztek. A lelkészkar rendjét papi csalás rendszerének gúnyolják majd. 
Ezektől tartózkodjatok, üzenetükkel ne legyen közösségetek. Bármennyire idé-
zik is a Bizonyságtételeket, s bármennyire is fedezni akarják magukat általuk. Ne 
fogadjátok be őket, mert munkájukat nem Isten bízta rájuk. Ilyen tevékenység 
csak a Bizonyságtételekbe vetett hit csökkenését, elvesztését eredményezheti, 
és amennyire lehetséges, éveken át folytatott munkámat akarják megsemmisí-
teni, hatástalanná tenni. Majdnem egész életemet annak a munkának szentel-
tem, ám terheimet gyakran csak megnehezítette, hogy férfiak támadtak, s olyan 
üzeneteket hirdettek, amelyeket nem Isten adott nekik. A gonosz munkásoknak 
ez a csoportja részeket szemelt ki a Bizonyságtételekből, tévedések keretébe he-
lyezte, azért, hogy ebben a keretben téves bizonyságtételüket alátámassza, an-
nak nyomatékot adjon. Ha nyílván valóvá válik, hogy üzenetük téves, akkor a Bi-
zonyságtételeket, minthogy tévedéseikkel kapcsolatos, ugyancsak megvetés éri, 
a világ népei pedig, mert nem tudják, hogy az idézett Bizonyságtételek csupán 
magánlevélnek a kivonatai, - melyet engedélyem nélkül használtak fel, - bizonyí-
téknak veszik, hogy munkám nem Istentől ered, nem igazság, hanem hamisság. 
Akik Isten művére ilyen szégyent hoznak, eljárásukért Isten előtt felelnek majd

ISTEN ÁLTAL ELRENDELT EVANGÉLIUMI SZOLGÁLAT 
Istennek van egyháza, s a gyülekezetnek Istentől rendelt lelkészkara. .”És ő 

adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistá-
kul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából 
szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az 
Isten Fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a 
Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyer-
mekek, akiket ide, s tova, hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az em-
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berek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által. Hanem az 
igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej. 
a Krisztusban.”Az Úrnak vannak ügyvivői és egyháza, ez az egyház átélte az üldö-
zést, a harcot és a sötétséget. Jézus szerette az egyházat és önmagát adta érette, 
gondját viseli, megjavítja, nemesbíti és felemeli, hogy szilárdan megállhasson 
e világ romboló befolyása között. Isten rendelt és megbízott férfiakat, hogy az 
egyház felett féltő gondossággal őrködjenek, éberen és kitartóan, nehogy Sátán 
gonosz tervei megdönthessék, legyőzhessék, hanem megállhasson e világban, 
hogy Isten dicsőségét terjessze az emberek között. Gondolatok ütköznek egy-
mással, elvek elvekkel, az igazság a tévelygés ellen, ám nemsokára a csúcsfokát 
elérő küzdelemben, - amely már megkezdődött - tapasztalt férfiak végezzék Is-
tentől rendelt munkájukat, őrködjenek lelkek felett, mert számadással tartoznak 
róluk. Akik azt a téves üzenetet hirdetik, az egyházat Babilonnak bélyegzik, azok 
elhanyagolják Istentől kiszabott munkájukat, ellenkeznek a szervezettek, ellen-
keznek Isten világos parancsával, nevezetesen, hogy „hozzák be mind a tizedet 
Isten tárházába.” (Mal. 3:10.) Ezek a férfiak azt képzelik, hogy megbízást kaptak, 
hogy figyelmeztessék Isten választottait, akikre az igazság üzenetének terjesz-
tését bízta. Ezek a munkások nem használnak Isten ügyének, nem építik Isten 
országát, tevékenységük azonos az igazság ellenségének eljárásával. Vajha ezek 
a férfiak, akik harcolnak az Isten által rendelt utak és eszközök ellen, amelyek-
kel művét e veszélyes napokban előbbre vinni kívánja, felhagynának az Írással 
ellenkező nézeteikkel, az Isten által elrendelt ügyvivők, eszközök lényegét, hiva-
tását illetőleg. Értse meg tehát mindenki leírt szavaimat. Kik Isten munkatársai, 
azok az ő eszközei, önmagukban ugyan nem bírnak erényekkel vagy szentség-
gel. Csakis ha a mennyei értelmes lényekkel együttműködnek, akkor érhetnek 
el eredményt. Csak cserépedények, letéteményesek, akikben Isten, igazságának 
kincseit helyezte. Pál plántált, Apollós öntözött, ám egyedül csak Isten adja a 
növekedést. Isten, elrendelt eszközei útján beszél, tehát senki se, sem emberek 
szövetsége ne bántsa meg Isten lelkét, azáltal, hogy nem akarja meghallgatni 
Isten üzenetét, önmagukat zárják sötétzárkába. Elzárják saját lelküket mondha-
tatlan áldások elől és megrabolják Krisztust az őt megillető dicsőségtől, azáltal, 
hogy hívott ügyvivőit mellőzik, s így tiszteletlen viselkedést tanúsítanak. 

ÓVAKODJ AZ ÁLNOK TANÍTÓKTÓL 
Isten nem a zavarnak, hanem a békességnek az Istene. Ám Sátán éber, so-

sem szunnyadó ellenség, állandóan hat emberek elméjére, gondolataira, talajt 
keres, ahová konkolyát vetheti. Ha valakit felhasználhat szolgálatára, akkor esz-
méket és hamis elméleteket sugall, rábírja, hogy a tévelygés szószólója legyen. 
Az igazság nemcsak meggyőz, megtérít, hanem meg is tisztítja a lelket. Jézus 
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figyelmeztetett bennünket, hogy óvakodjunk a hamis tanítóktól. Művünk kez-
dete óta, időnként férfiak léptek fel, hogy új és meglepő elméleteket hirdesse-
nek. Ám, akik állítják, hogy az igazságot hiszik, felkeresnék a tapasztalattal bíró 
testvéreket, ha Isten igéjét nyílt fejjel és alázatos lélekkel kutatnák, ha elméle-
teiket az igazság világosságánál és a Bibliát tanulmányozó hittestvéreik segítsé-
gével vizsgálnák meg, ugyanakkor könyörögve, imádkozva fordulnának Istenhez 
s kérdeznék: „Vajon ez-e az Úrnak útja, vagy pedig a hamis ösvény, amelyen 
Sátán akar vezetni engem?” akkor világosan látnának s megmenekülnének a 
madarász tőréből. Óvakodjanak testvéreink azoktól, akik az Úr eljövetelének 
idejét vagy bármelyik fontos ígéretének teljesülését meghatározzák. „Nem a ti 
dolgotok tudni az időket, vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmá-
ba helyeztetett.” Ezek az álnok tanítók látszatra nagyon buzgók lehetnek Isten 
műve érdekében, sőt javaikat is arra fordíthatják, hogy elméleteiket a világ és 
a gyülekezet elé tárják, ám minthogy a tévedést és az igazságot összekeverik, 
üzenetük megtévesztő, s a lelkeket hamis ösvényekre tereli. Szálljunk szembe 
velük, álljunk ellenük, nem azért, mintha rossz emberek volnának, hanem mert 
álnokságnak tanítói, s mert a hamisságra az igazság pecsétét akarják ütni. Mi-
lyen kár, hogy emberek annyi fáradtságot vesznek maguknak, hogy téves elmé-
leteket szüljenek, amikor az igazság drágagyöngyeinek tárháza tárva-nyitva áll 
előttük, amellyel a népet gazdagíthatnák a legszentebb hitben. Ahelyett, hogy 
az igazságot tanítanák, képzeletük valami új és különlegessel foglalkozik, majd 
pedig megbontják az összhangot azokkal, akiket Isten használ fel arra, hogy a 
népet az igazság talapzatára emelje. Mindazt elvetik, ami az értelem és érze-
lem egysége érdekében elhangzott, lábbal tiporják Krisztus imáját, mintha az 
egység, amelyért imádkozott, lényegtelen volna, s mintha szükségtelen volna, 
hogy követői egyek legyenek, amiképpen ő egy az Atyával. Hirtelen más tárgyra 
térnek át majd felhívják hittestvéreiket, hogy példájukat kövessék, buzgólkodja-
nak az Úrért. Ha buzgóságuk arra késztetné őket, hogy azon a vonalon dolgoz-
zanak, mint hittestvéreik, akik a nép hevét és terhét hordozva munkálkodnak, 
ha ugyanolyan kitartóan szembe szállnának csüggesztő körülményekkel és aka-
dályokkal, mint hittestvéreik tették, akkor követésük ajánlatos volna, és Isten 
elfogadná őket. Ám csak kárhoztathatjuk őket, akik csodálatos világosság ter-
jesztése érdekében buzgólkodnak, ámde elfordulnak tőlük, akiket Isten vezet. 
Így cselekedtek Koré, Dothán és Abirám, eljárásukat intelem gyanánt jegyezte 
fel számunkra az Írás. Ne tegyünk úgy, ahogyan ők, - ne vádoljuk, és ne kár-
hoztassuk őket, akikre Isten a mű terhét helyezte. Akik a Hetednapi Adventista 
Egyházat Babilonnak nyilvánították, felhasználták a Bizonyságtételeket, hogy ál-
lításaikat látszólag alátámasszák. Ámde miért nem tárták fel üzenetemnek évek 
óta hangoztatott súlypontját, nevezetesen: a gyülekezet egységét? Miért nem 
idézték az angyal szavait: „Tartsatok össze, szorosan tartsatok össze, szorosan 
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tartsatok össze!” Miért nem ismételték ezt a figyelmeztetést s miért nem be-
széltek arról az elvről, hogy „egységben az erő, míg a széthúzás: gyengeség? „ 
Éppen az ilyen üzenetek, mint amilyeneket ezek az emberek hirdetnek, osztják 
meg a gyülekezetet s hoznak ránk szégyent, ellenségeink előtt, és éppen ezek az 
üzenetek nyilvánítják világosan a nagy csaló különleges művét, aki csak akadá-
lyozni akarja a gyülekezeteket, hogy egységben tökéletességre jusson. Ezek a ta-
nítók a saját maguk által gyújtott szikrákat követik, saját független megítélésük 
szerint cselekszenek, és az igazságot hamis eszmékkel és elméletekkel csak aka-
dályozzák. Hittestvéreik tanácsát visszautasítják, saját útjaikat járják, amíg végül 
is oda jutnak, ahol Sátán látni akarja őket, nevezetesen, elméjük megzavarodik. 
Intettem hittestvéreimet, óvakodjanak Sátán munkájától, minden formájában. 
Istennek és embernek nagy ellensége ujjong, hogy sikerült lelkeket megcsalnia 
és sikerült anyagi javaikat és képességeiket káros mederbe terelnie. Pénzüket 
az időszerű igazság terjesztésére lehetett volna felhasználni, ám, ehelyett olyan 
eszmék hirdetésére költötték, amelyek nem igazságon alapszanak. 

TOVÁBBI PÉLDA
1845-ben egy Cuttis nevű ember, hasonló ellenmunkát végzett Massachus-

etts államban. Hamis hittételt hirdetett, ám elméleteibe beleszőtt a Bizonyság-
tételekből vett mondatokat és szemelvényeket. Elméleteit, ív alakban a Day Star 
nevű lapban adta ki. Ezek a szülemények az évek során meghozták baljós ered-
ményeiket, szégyent hoztak a Bizonyságtételekre, amelyek pedig az illető művét 
egyáltalában nem támogatták. Férjem írt neki, s megkérdezte, mi célja volt an-
nak, hogy a Bizonyságtételeket saját szavai közé szőtte, olyasminek alátámasztá-
sára, amit részünkről csak ellenzünk, majd pedig felkérte Curtist, hogy helyesbít-
se a műve által keltett benyomást. Curtis ezt a kérést kereken visszautasította, 
mondván, hogy elméletei az igazságot képviselik, s hogy a látomásoknak az ő 
álláspontjait kellett volna megerősíteniük, s valóban alá is támasszák, csupán én 
felejtettem el megírni mindazt, ami elméleteit megvilágítja. A műben kezdetétől 
fogva mindig támadtak férfiak, egyik a másik után, akik ezt művelték: rám hárult 
a munka rám hárult a kiadás, hogy a tévtanokat ellensúlyozzam. Elméleteiket 
kiadták, több lelket megtévesztettek, a jó Isten, vajha megőrizné legelőinak nyá-
ját. Felhívom mindazokat, akik állításuk szerint az igazságban hisznek, felhívom 
mindnyájukat, hogy hittestvéreikkel egységben járjanak. Ne adjatok alkalmat a 
világnak, hogy bennünket szélsőségeseknek tartsanak, hogy széthúzás van kö-
zöttünk, mert az egyik ezt, a másik azt tanítja. Kerüljétek a széthúzást. Mindenki 
óvakodjék, vigyázzon, hogy a résnek építője legyen, ahelyett, hogy a falon állva 
törést ejtsen rajta. Legyen mindenki óvatos, ne panaszkodjék az egyetlen nép 
ellen, amely betölti a maradék népről adott leírást, nevezetesen: „megtartják 
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Isten parancsolatait és a Jézus hitét”, s akik magasra emelik az életszentség szín-
vonalát ezekben az utolsó napokban. Istennek van választott népe, egyháza e 
földön, mely kiváló, az igazság tanítója, Isten törvényének védelmezője. Isten-
nek vannak választott ügyvivői, férfiak, akiket vezet, akik a nap hevét és terhét 
hordozták, akik mennyei lényekkel együttműködnek, hogy építsék Krisztus or-
szágát e világon. Egyesüljünk tehát mindannyian ezekkel a választott ügyvivők-
kel, hogy végül is közéjük számláltassunk, akikben él a szenteknek békességes 
tűrése, aki megtartották Isten parancsolatait és Jézus hitét. 

A LEVÉL 
S. Testvérhez intézett levél szövege: 
Napier, New Zeland, 1893. Márc. 23. 
Kedves S. Testvér! 
Néhány sort intézek hozzád. Nem értek egyet álláspontoddal, mert az Úr 

megmutatta nekem, hogy éppen azok, akik tévednek, ilyen álláspontot foglal-
nak majd el. Pál is intett bennünket éppen az irányban: „A lélek pedig nyílván 
mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre 
és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén”. Testvérem! Értesülésem szerint azt 
állítod, hogy a H. N. Adventisták gyülekezete Babilon, s, hogy akik üdvözülni 
akarnak, fussanak ki onnan. Nem te vagy az egyedüli, akit az ördög e tekintetben 
megcsalt. Az elmúlt negyven év folyamán egymás után léptek fel férfiak, állítva, 
hogy az Úr küldte őket ezzel az üzenettel, ám hadd mondjam neked, amiképpen 
a többieknek is mondottam, hogy az általad hirdetett üzenet Sátán egyik csalása 
annak érdekében, hogy a gyülekezetekben zavart keltsen. Testvérem! Te letér-
tél a helyes útról. A második angyal üzenete szól Babilonnak /az egyházaknak 
/ hirdeti bukásukat, s egyben felszólítja a népet, hogy fusson ki belőle. Ugyan-
ezt az üzenetet hirdetnünk kell másodszor is. Jelenések könyve 18. Fejezet 1-5.
Testvérem! Ha azt tanítod, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Babilon, akkor 
tévedsz. Isten nem bízott meg téged ilyen üzenettel. Sátán felhasznál minden 
lelket, akit megközelíthet, hamis elméleteket sugalmaz nekik, vagy pedig vala-
milyen rossz nyomon elindítja őket, hogy téves izgalmat keltsenek és így elté-
rítsenek lelkeket napjaink valóságos hitpontjaitól. Feltételezem, hogy néhány 
lelket megtéveszthet üzeneted, mert él bennük a kíváncsiság és vágyakoznak új 
dolgok után. Szomorúságot okoz nekem, hogy az ellenség sugalmazásai megté-
veszthettek, tudom, hogy az általad képviselt elmélet nem igazság. Az általad 
hirdetett eszmék hirdetése árt önmagadnak és árthat másoknak. Kérlek, a Bi-
zonyságtételeket ne magyarázd félre, ne csűrd-csavard, annak érdekében, hogy 
téves üzenetedet alátámasszad. Sokan tették ugyanezt és sokat ártottak. Mások 
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is, nagy buzgalommal hirdettek üzenetet, újból és újból, ám Isten megmutatta 
nekem, hogy nem az igazság volt.”Arról is értesültem, hogy hirdeted, ne fizes-
sünk tizedet. Testvérem „vedd le sarudat lábadról” mert a hely, amelyen állasz 
szent hely. Az Úr szólt a tizedfizetésről. Ő mondotta: „Hozzátok be a tizedet mind 
az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok 
meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek 
csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.” Míg áldást mond azok-
ra, akik behozzák tizedüket, átkot mond rájuk, akik visszatartják. Éppen a közel-
múltban közvetlenül kaptam világosságot az Úrtól e kérdésben, nevezetesen, 
hogy H. N. Adventisták többen megrabolják Istent tizedben és áldozatokban. 
Isten világosan megmutatta nekem, hogy Malakiás a valóságnak megfelelően 
tárta fel az ügyet. Tehát hogyan merészel bárki is arra gondolni, hogy a tized és 
az áldozatok megvonását célzó üzenet az Úrtól ered? Testvérem, hol is léptél 
le az útról? Vajha ismét a helyes útra lépnél.”A vég közeledik, ám ha téged vagy 
bárkit is az ellenség félrevezet s rávesz arra, hogy Krisztus jövetelének idejét 
meghatározza, ugyanazt a gonosz munkát végzi, amely már lelkek vesztét okoz-
ta a múltban.””Ha Krisztus igáját hordod, ha terheit könnyíted, akkor rájössz, 
hogy mennyi a tennivaló azokon a vonalakon, amelyeken Isten szolgái munkál-
kodnak, - nevezetesen, hogy Krisztust éspedig a megfeszített Krisztust prédikál-
ják. Ám ha bárki is nekilendül, hogy Krisztus eljövetelének óráját, napját vagy 
évét hirdesse, olyan igát vett magára, s olyan üzenetet hirdet, amellyel nem az 
Úr bízta meg.”Istennek van egyháza e földön, választott népe, amely megtartja 
parancsolatait. Isten vezeti őket, nem a vadhajtásokat, egyet itt, másikat amott, 
hanem egy népet. Az igazság megszentelő erő, ám a küzdő, a harcoló egyház 
még nem a diadalmas egyház. „Van konkoly a búza között. Akarod-e tehát, hogy 
elmenvén összeszedjük azokat?” hangzott a kérdés, ám a Mester így válaszolt: 
„Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is 
kiszaggatjátok”. Az evangélium hálója nemcsak jó halakat, hanem rosszakat is 
fog, s csak az Úr tudja az övéit. Egyéni felelősségünk, hogy alázatosan járjunk 
Istenünk előtt. Ne keressünk idegenszerű új üzenetet. Ne gondoljuk, hogy Is-
tennek választottai, akik törekszenek világosságban járni, jelentik Babilont. A 
bukott felekezetek, egyházak alkotják Babilont. Babilon mérgezett hittételeket 
melengetett, a tévelygés borát. A tévelygésnek ez a bora hamis tantételekből 
áll, mint pl. a lélek természetes halhatatlansága, a gonoszok örök gyötrelme, 
majd tagadása Krisztus örök, tehát Betlehem előtti létezésének, továbbá a hét 
első napjának magasztalása, Istennek szent és megszentelt napja helyett és fe-
lett. Ilyen és hasonló tévedéseket tárnak a világ elé a különböző egyházakban, 
tehát így teljesedtek az Írások, amelyek szerint: „Paráznasága haragjának bo-
rából ivott valamennyi nép.” Ezt a haragot a hamis tanok szülik, s ha királyok 
és elnökök isznak az ő paráznaságának haragborából, akkor felbőszülnek azok 
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ellen, akik nincsenek összhangban a hamis, sátáni eretnekségekkel, amelyek az 
álszombatot magasztalják, s embereket arra késztetnek, hogy Istennek emlék-
ünnepét lábbal tiporják. Bukott angyalok szövetséget kötnek gonosz emberek-
kel. Korunkban az antikrisztus mint az igaz Krisztus jelenik meg, akkor teljesen 
érvénytelenné teszik Isten törvényét e föld nemzetei között. Isten törvénye el-
leni lázadás teljesen beérik. Ám mind e lázadás tényleges vezetője Sátán, aki a 
világosság angyalának öltönyét ölti fel. Embereket megtéveszt, akik Isten helyett 
őt magasztalják, sőt istenítik. Ám a Mindenható közbelép s elhangzik az ítélet a 
Sátánt magasztaló hitehagyó egyházak felett. „Ennek okáért egy nap jönnek rá 
az ő csapásai, a halál, a gyász, és az éhség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az 
Úr, az Isten, aki megbünteti őt. További tanulmányozásra: Lelki ajándékok 238. 
279. o, Bizonyságtételek 4. K. 13.o., 5.k. 81-84.o. 103-105. 202-203.o.A prédiká-
ciók célja nem csupán tájékoztatás, nem csupán az értelem meggyőzése. Az ige 
hirdetése szóljon ugyan az értelemhez, adjon tudást, ám ennél is többet tegyen. 
A lelkész szavai férkőzzenek a hallgatók szívéhez. 

RH. 1904. Dec. 22.

  <<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya

APOSTOLOK TÖRTÉNETE (7-11.) ISTEN TERVE EGYHÁZÁVAL
Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra hívta 

el és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten terve már 
kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a 
világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki csodálatos világos-
ságára, hogy hirdessék nagy dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus ke-
gyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja a „mennybéli fejedelemségek és 
hatalmasságok előtt” (Ef. 3, 10.) Isten felmérhetetlen szeretetét.

Az egyházra vonatkozólag a Szentírás sok és csodálatos ígéretet tartalmaz. 
„Házam imádság házának hívatik minden népek számára.” (Ésa. 56, 7.) „És adok 
reájuk és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; 
áldott esők lesznek.” „És támasztok nékik drága plántaföldet, hogy többé meg 
ne emésztessenek éhség miatt a földön s ne viseljék többé a pogányok gyaláza-
tát. És megismerik, hogy én az Úr, az ő Istenük velők vagyok és ők népem, Izráel 
háza, ezt mondja az Úr Isten. Ti pedig az én juhaim, legelőm nyája vagytok, em-
berek vagytok, én pedig Istenetek, ezt mondja az Úr Isten.” (Szék. 34, 26. 29-31.)

„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit választottam, hogy 
megtudjátok és higgyetek nékem és megértsétek, hogy én vagyok az, előttem 
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Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam kívül 
nincsen szabadító! Én hirdettem és megtartottam, és megjelentettem, és nem 
volt idegen Isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Is-
ten vagyok.” „Én az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek 
és népnek szövetségesévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd 
a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad, és a fogházból a sö-
tétben ülőket.” (Ésa. 43, 10-12; 42, 6. 7.)

„Jókedvem idején meghallgattalak, és szabadulás napján segítettelek; meg-
tartlak és nép szövetségesévé teszlek, hogy megépítsd a földet és kioszd az el-
pusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak: Jöjjetek ki és azoknak, akik sö-
tétben ülnek: Lépjetek elő! Az utakon legelnek és minden halmon legelőjük lesz. 
Nem éheznek, nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és nap; mert aki 
rajtok könyörült, vezeti őket, és őket vizek forrásához viszi és teszem minden he-
gyemet úttá, és ösvényeim magasak lesznek... ujjongjatok egek, és föld örven-
dezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr és könyörül 
szegényein! És szól Sion: Elhagyott az Úr engem és rólam elfeledkezett az Úr! 
Hát elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És 
ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé, az én markaimba 
metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen.” (Ésa. 49, 8-16.)

Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen 
világban. Az egyház minden hitszegése: árulás az ellen, Aki megvásárolta az em-
beriséget egyszülött Fiának vére által. A földön, már az ősidőktől kezdve, hűsé-
ges lelkek alkották az egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte őrei, 
bizonyságtevői. Az intő felhívást voltak hivatva továbbadni, és ha fegyverzetüket 
le kellett tenniük, mások ismét felvették és folytatták a munkát. Isten szövetsé-
get kötött ezekkel a tanúkkal és így kapcsolta össze földi egyházát a mennyeivel. 
Angyalait küldte el gyülekezete szolgálatára és a poklok kapui sem arathattak 
diadalt felette.

Isten megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sö-
tétség közepette. Egyetlen felhő sem borulhatott rá az Ő tudta nélkül. Műve 
ellen nem léphetett fel olyan ellenséges hatalom, amelyről tudomása nem lett 
volna. Minden úgy teljesedett, ahogyan előzőleg kinyilatkoztatta. Nem hagyta 
el gyülekezetét sohasem, hanem mindazt, ami bekövetkezett, előbb jövendö-
lésekbe foglalta. Amit Szentlelke által a próféták egykor kijelentettek, az mind 
be is teljesedett. Isten véghezviszi minden szándékát. Trónjának alapzata: szent 
törvénye, és a sötétségnek semmiféle hatalma sem döntheti meg. Az igazságot 
Isten sugallja és védelmezi; diadalt arat minden ellenálA lelki sötétség hosszú 
korszakain át Isten gyülekezete hegyen épült városhoz hasonlított, melyben az 
egymást követő nemzedékek alatt, évszázadról évszázadra a tiszta, mennyei ta-
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nok tárultak fel. Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizonyos 
értelemben Isten mégis legnagyobb figyelmében részesíti; kegyelmének színhe-
lye, ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szíveket átalakító hatalmát.

„Mihez hasonlítsuk Isten országát? - kérdezte Jézus - Avagy milyen példában 
példázzuk azt?” (Márk 4, 30.) Ugyanis nem talált hozzá hasonlót a világ országai 
között. Sőt, az emberi társadalomban sem talált semmit, amivel összemérhette 
volna. Földi országok helyzetük és erőviszonyaik felsőbbségével uralkodnak; Krisz-
tus azonban száműz országából minden kényszert, vagy erőszakot. Ez az ország 
emelje és nemesbítse az emberiséget! Isten gyülekezete a szent élet színhelye. 
Különböző adományokat kapott és fegyverzete a Szentlélek. Tagjai abban leljék 
boldogságukat, ha mások jólétén fáradoznak és másokra áldást árasztanak.

Csodálatos munka az, melyet az Úr gyülekezetével akar végeztetni, hogy neve 
megdicsőüljön. Ezt a munkát Ezékiel próféta látomása ábrázolja, az „áldást hozó 
víz”jelképe alatt: „Ez a víz a keleti tájékra foly ki és a lapáczra megyen alá és a 
tengerbe megyen be, a tengerbe szakad és meggyógyul a víz. És lészen, hogy 
minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a ha-
laknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda és azok meggyógyulnak 
és él minden, valahova e folyó bement... És a folyó mellett, mind a két partján 
mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevelkedik fel; leveleik el nem hervadnak és 
gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert 
vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra 
valók.” (Ezék. 47, 8-12.)

Az Úr kezdettől fogva munkálkodott népe által, hogy a világot áldásban része-
sítse. A régi egyiptomiak számára Józsefet választotta ki az Úr az élet forrásává. 
Becsületessége megmentette az egész nép életét. A babiloni bölcsek életét az 
Úr Dániel által mentette meg. Ezek a szabadítások számunkra mindmegannyi 
szemléltető képek. Mutatják a világnak felkínált lelki áldásokat, ha azzal az Is-
tennel kötjük össze magunkat, Akit József és Dániel imádott, Akinek szívében 
él Krisztus szeretete, s ezt hirdeti a világnak, az munkatársa Istennek - az embe-
riség áldására. Miközben az Üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt 
másoknak közvetítse, belőle a lelki élet forrásai áradnak.

Isten hajdan Izráelt választotta ki, hogy általa kinyilvánítsa jellemét az embe-
riségnek, és hogy a világ üdvforrásává váljék. Rájuk bízta beszédének és akara-
tának kinyilatkoztatását. Már Izráel történelmének kezdetén ködös homályba 
veszett az istenismeret, a világ népeinek sok bűnös szokása miatt. Egykor ismer-
ték Őt, de „nem mint Istent dicsőítették, sem néki hálákat nem adtak; hanem 
okoskodásaikban hiábavalókká lettek és az ő balgatag szívök megsötétedett.” 
(Róma 1, 21.)

Azonban Isten, nagy kegyelme folytán nem vetett véget életüknek, hanem 
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alkalmat akart nekik adni, hogy kiválasztott népe által Vele újból megismerked-
jenek. Az áldozati szertartások rendszere Krisztust mutatta be és magasztalta 
fel minden nép előtt, hogy akik Reá tekintenek, életet nyerjenek. Krisztus volt 
a zsidó szertartások alapzata. Az előrevetített jelképek rendszere tömören az 
egész Evangéliumot foglalta magában; szemléltetés volt, amelyben a megváltás 
ígéretei egyesültek.

Izráel népe azonban ezt a magasztos kiváltságot nem becsülte, s így Istennek 
nem volt méltó képviselője a földön. Megfeledkeztek Istenről és nem teljesítet-
ték szent missziójukat. A Tőle elnyert áldásokat nem használták a világ áldására. 
Előnyeik saját dicsőítésüket szolgálták. A világtól elzárkóztak, csakhogy minden-
nemű kísértést elkerüljenek. A bálványimádókkal való érintkezésükre vonatkozó 
korlátozásokat azért rendelte el Isten, nehogy lealacsonyodjanak a pogányok 
szokásaihoz. Ezt arra használták fel, hogy válaszfalat emeljenek maguk és min-
den más nép közé. Istent megfosztották az általa megkívánt szolgálattól, ember-
társaikat pedig a vallásos vezetés és szent példaadás áldásaitól.

A papok, valamint a főemberek túlságosan belemerültek a különféle ceremó-
niákba. A vallási szertartások szigorú betartása teljesen kielégítette őket, s így 
képtelenek voltak másokkal megismertetni a mennyből származó élő igazságot. 
Önigazságukkal teljesen elégedettek voltak és semmi vágyat nem éreztek arra, 
hogy magasabb lelkiséget vigyenek a vallási ceremóniákba. Istennek az emberek 
iránti jóindulatát nem tekintették az egész emberiség részére szóló általános ado-
mánynak, hanem saját jócselekedeteikkel és érdemeikkel hozták összefüggésbe. 
A szeretetből munkálkodó hit, mely nemesíti a lelket, nem párosulhatott a fari-
zeusok vallásához, mely pusztán ceremóniákból és emberi rendeletekből állott.

Isten azt mondta Izráelről: „Pedig én úgy plántáltalak vala el téged, mint ne-
mes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem 
idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává?” (Jer. 2, 21.) „Buja szőlőtő az Izrael, amely 
termi az ő gyümölcseit.” (Hóseás 10, 1.) „Mostan azért Jeruzsálem lakosai és 
Júda férfiai; ítéljetek köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még tennem 
szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, ho-
lott vadat termett? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; 
elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék: 
És parlaggá teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg; tövis és gaz veri fel 
és parancsolok a fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak! A Seregek Urának szőlője 
pedig Izráel háza és Júda férfiai az Ő gyönyörűséges ültetése és várt jogőrzésre, 
s lőn jogorzás; és irgalomra, s ím lőn siralom!” (Ésa. 5, 3-7.) „A gyöngéket nem 
erősítettétek, és a betegeket nem gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözget-
tétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, 
hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.” (Ezék. 34, 4.)
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A zsidó vezetők sokkal bölcsebbnek tartották magukat, semhogy oktatásra 
szorulnának. Annyira igazságosnak vélték magukat, hogy nem érezték szükségét 
a megváltásnak; szerintük annyi tisztelet övezte őket, hogy arra a dicsőségre, 
mely Krisztustól árad, nem volt szükségük. Az Üdvözítő tehát elfordult tőlük. Azt 
a kiváltságot, amellyel visszaéltek és azt a munkát, amelyet mellőztek, másokra 
bízta. Isten dicsősége kinyilatkoztatásra várt. Igéjét hirdetni kellett. Meg kellett 
alapítani Krisztus országát e világon, az emberi szívekben. A sötétségben élők-
nek meg kellett hallaniuk az üdvtervet. Így hát a tanítványok kaptak megbízatást 
annak a munkának végzésére, amelyet a zsidó vezetők elmulasztottak.

  <<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

KERESZTÉNY SZOLGÁLAT (17-36.) ISTEN FELHÍVÁSA A SZOLGÁLATRA

Az emberi eszközöktől való függés
Isten nem az el nem bukott angyalokat választotta ki, hogy képviseljék őt 

az emberek között, hanem az embereket, akik hasonló szenvedélyekkel bírnak, 
mint akiket megmenteni igyekeznek. Jézus magára vette az emberi természetet, 
hogy elérje teremtményeit. Olyan Megváltóra volt szükség, aki Isten és ember 
egy személyben, hogy üdvöt hozzon a világnak. Férfiakon és a nőkön nyugszik a 
szent megbízatás, hogy megismertessék „Krisztus kikutathatatlan gazdagsága-
it”. (The Acts of the Apostles, 134.) 

Tekintsünk fel e megindító jelenetre. Szemléljük a választott tizenkettővel kö-
rülvett mennyei Fenséget. Épp most választja ki őket a számukra kijelölt munká-
ra. Tervei szerint ezen erőtlen eszközökön keresztül Igéje és Lelke által teszi el-
érhetővé az üdvösséget minden ember számára. (The Acts of the Apostles, 18.) 

„Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont.” Isten ilyen módon 
adta bizonyítékát az evangélium szolgálatára való gondjának és az ő szervezett 
egyházára fordított figyelmének. Az angyalt nem azzal bízta meg, hogy mondja 
el Kornéliusnak a kereszt történetét. Az emberi gyarlóságoknak és kísértések-
nek kitett személynek – amilyen a százados is volt – kellett szólnia neki a megfe-
szített és feltámadott Üdvözítőről. (The Acts of the Apostles, 134.) 

A Fülöphöz küldött angyal maga is elvégezhette volna ugyanazt a munkát az 
etiópiai férfiért, Isten azonban nem így munkálkodik. Az ő terve szerint az embe-
reknek kell buzgolkodniuk a társaikért. (The Acts of the Apostles, 109.) 

„Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van – folytatja az apostol –, hogy 
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amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való.” Az Úr bűnte-
len angyalokon keresztül is kijelenthette volna az ő igazságát, de nem ez volt 
az terve. Ő erőtlenségekkel körülvett embereket választott ki célja kivitelezésé-
re. A felbecsülhetetlen értékű kincs földi edényekben kapott helyet. Áldásainak 
embereken keresztül kell eljutniuk a világhoz. Dicsősége sugarainak embereken 
keresztül kell kiáradni a bűn sötétségébe. Nekik kell szeretetteljes szolgálat ál-
tal elébe menniük a bűnösöknek és a szükségben levőknek, majd a kereszthez 
vezetni őket. S minden munkájukban neki kell – aki mindenek felett való és aki 
mindeneket meghalad – dicsőséget, tisztességet és dicséretet adni. (The Acts of 
the Apostles, 330.) 

Az Üdvözítő úgy akarta,  miután felmegy a mennybe azért, hogy közbenjá-
ró legyen, az ember folytassa az általa megkezdett munkát. Ne tanúsítsanak az 
emberi eszközök különleges érdeklődést az evangéliumi üzenet világosságának 
továbbadása iránt a sötétségben ülők számára? Akadnak páran, akik készek 
elmenni a világ végére is, hogy elvigyék a világosságot társaik számára, Isten 
azonban azt kívánja, hogy minden igazságot ismerő lélek törekedjék megnyerni 
másokat az igazság szeretetének. Ha nem vagyunk készek arra, hogy különle-
ges áldozatokat hozzunk a pusztulás szélén álló lelkek megmentésére, hogyan is 
számláltathatunk majd azok közé, akik bejuthatnak Isten országába? (Testimo-
nies, IX, 103.) 

Az Úr az ő bölcsességében az igazság keresőit kapcsolatba hozza azon ember-
társaikkal, akik ismerik az igazságot. A menny terve értelmében akik befogadták 
a világosságot, meg kell, hogy osszák azt a sötétségben élőkkel. Az emberi ter-
mészet lesz – ami hathatós voltát a bölcsesség hatalmas Forrásától nyeri – az 
a közvetítő, az a munkálkodó eszköz, amelyen keresztül az evangélium kifejti 
átalakító erejét a szívben és az elmében. (The Acts of the Apostles, 134.) 

Isten el tudta volna érni a célját, tudniillik, hogy megmentse a bűnösöket a mi 
segítségünk nélkül is; de hogy Krisztuséhoz hasonló jellemet fejlesszünk ki, osztoz-
nunk kell az ő munkájában. Hogy bemehessünk az  örömébe – abba az örömbe, 
hogy megláthatjuk azokat a lelkeket, akik az ő áldozata által nyerték el az üdvössé-
get –, ki kell vennünk részünket a munkájából, amit az ő megváltásuk érdekében 
végez. (The Desire of the Ages, 142.) 

Az Úr nem el nem bukott angyalokat választott ki arra, hogy képviseljék őt az 
emberek között, hanem embereket, akik hasonló szenvedélyekkel bírnak, mint 
akiket megmenteni igyekeznek. Krisztus magára vette az emberi természetet, 
hogy elérje az embert. Az isteni természetnek szüksége volt az emberi termé-
szetre, mert mind az isteni, mind az emberi természet kellett ahhoz, hogy el-
hozhassa az üdvöt a világ számára, és létrejöhessen az Isten és az ember közötti 
kapcsolat. (The Desire of the Ages, 296.) 
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Az angyalok szinte türelmetlen sóvárgással várnak a mi együttműködésünk-
re, mivel az embernek kell lennie az ember felé közvetítő kapcsolati csatorná-
nak. Amikor pedig teljes szívünkből átadjuk magunkat Krisztusnak, az angyalok 
örvendeznek azon, hogy a mi hangunkon keresztül szólva nyilatkoztathatják ki a 
Mindenható szeretetét. (The Desire of the Ages, 297.) 

Isten munkatársai kell, hogy legyünk, ugyanis az Úr emberi eszközök híján 
nem fogja befejezni munkáját. (Review and Herald, 1887. március 1.) 

Felhívás az egyénekhez
Isten minden egyes keresztény számára külön-külön kijelölte a munkáját. 

(Southern Watchman, 1904. augusztus 2.) 
Az Üdvözítő mindenkitől elvárja, hogy munkálkodjék az ő szőlőjében. Fel 

kell vennetek a rátok feladatul kirótt munkát, és végezzétek hűséggel azt. (Bible 
Echo,1901. június 10.) 

Ha mindnyájan élő misszionáriusok lennétek, az erre az időre szóló üzenet se-
besen terjedne minden országban, minden népnek, nemzetnek és nyelvnek. (Tes-
timonies, VI, 438.) 

Minden igaz tanítvány misszionáriusként születik az Isten országába. Aki iszik 
az élő vízből, maga is vízforrás lesz. Aki kap, adni fog. Krisztus kegyelme a lélek-
ben olyan, mint a forrás a pusztában, amely ha feltör, mindenkit felfrissít, s a 
pusztulás szélén állók sóvárgással vágynak inni az élet vizéből. (The Desire of the 
Ages, 195.)

Isten személyes szolgálatot vár el mindenkitől, akire rábízta az erre az időre 
szóló igazság ismeretét. Nem mindenki indul el misszionáriusként idegen or-
szágokba, de mindannyian lehetünk otthoni misszionáriusok a családban és a 
szomszédok között. (Testimonies, IX, 30.) 

Krisztus, mikor átadta a megbízatást tanítványainak, csupán néhány lépésre 
állt a mennyei trónszéktől. A misszionáriusok közé sorolva mindazokat, akik az ő 
nevében hisznek, ezt mondta:  „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtésnek.” Isten hatalma lesz velük. (Southern Watchman, 
1904. szeptember 20.) 

A lélekmentés legyen az életműve mindazoknak, akik Jézust vallják. Adósai 
vagyunk a világnak az Úrtól nekünk adott kegyelemért, a reánk áradt világossá-
gért, továbbá azért a szépségért és erőért, amit az igazságban felfedezhettünk. 
(Testimonies, IV, 53.) 

Mindenütt egyre inkább a szervezetek munkájával akarják helyettesíteni az 
egyéni erőfeszítéseket. Az emberi bölcsesség állandóságra, központosításra 
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hajlik; azon van, hogy hatalmas templomokat és intézményeket építsen. Sokan 
hagyják szervezetekre a jótékonyság munkáját. Kimentik magukat, hogy ne kell-
jen érintkezniük a világgal, szívük pedig mindinkább meghidegül. Önmagukba 
süppedő, érzéketlen emberek lesznek. A menny és az ember iránti szeretet kihal 
a lélekből. Krisztus egyéni szolgálatot bíz követőire – ezt nem lehet távmunká-
ban megvalósítani. A betegekért és a szegényekért végzett szolgálat, az evangé-
lium átadása az elveszetteknek nem hagyhatók rá bizottságokra és jótékonysági 
intézményekre. Az evangélium egyéni felelősséget és erőfeszítést, valamint sze-
mélyes áldozatot követel. (The Ministry of the Healing, 147.) 

Minden egyes ember, aki részesült az isteni megvilágosításban, fényt kell, hogy 
árasszon azok ösvényére, akik nem ismerik az élet világosságát. (The Desire of the 
Ages, 152.) 

Mindenki számára ki lett rendelve egy bizonyos munka, és senki sem helyet-
tesíthet mást. Mindenkinek van egy csodálatosan fontos küldetése, amit nem 
hanyagolhat el, nem vehet semmibe, ugyanis annak a betöltése egy lélek bol-
dogságát, elhanyagolása pedig egy olyan valakinek a lelki nyomorúságát vonja 
magával, akiért Krisztus meghalt. (Review and Herald, 1893. december 12.) 

Mindnyájunknak együtt kell munkálkodnunk Istennel. Egy tétlenül ücsörgő 
ember sem lehet az ő szolgája. A gyülekezet tagjainak egyenként kell érezniük, 
hogy a közösség boldogulása és jóléte az ő hozzáállásukon múlik. (Review and 
Herald, 1887. február 15.) 

Minden egyes lélek, akit Krisztus megmentett, elhívást kap, hogy munkálkod-
jék az ő nevében az elveszettek megmentéséért. Izraelben elhanyagolták ezt a 
munkát. Ma vajon nem teszik ugyanezt azok is, akik Krisztus követőinek vallják 
magukat? (Christ’s Object Lessons, 191.) 

Minden embernek van egy elvégzendő munkája. Minden lélek, aki hisz az 
igazságban, ott fog állni a helyén és így szól majd: „Ímhol vagyok én, küldj el 
engemet!” (Ésa 6:8) (Testimonies, VI, 49.) 

Minden keresztény ember kiváltsága, hogy ne egyszerűen várja, hanem si-
ettesse a mi Urunk, Jézus Krisztusunk eljövetelét. (Christ’s Object Lessons, 69.) 

Aki Isten gyermeke lesz, attól fogva úgy kell, hogy tekintsen magára, mint egy 
kapocsra a világ megmentésére leengedett láncban, mint aki egy Krisztussal a 
könyörületesség tervében, és együtt indul el vele az elveszettek megkeresésére 
és megmentésére. (The Ministry of Healing, 105.) 

Mindenki találhat magának tennivalót. Senkinek nem kell úgy éreznie, hogy 
nincs számára hely, ahol Jézusért munkálkodhatna. Az Üdvözítő azonosítja ma-
gát az emberiség valamennyi gyermekével. (The Ministry of Healing, 104.) 

Akik egyesültek az Úrral a szolgálat szövetségében, kötelesek eggyé lenni 
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vele a lélekmentés hatalmas és nagyszerű munkájában. (Testimonies, VII, 19.) 
Oly tágas a munkamező, annyira széleskörű a terv, hogy minden megszentelt 

szív az isteni erő eszközeként igyekszik az ő szolgálatába állni. (Testimonies, IX, 47.)
Az emberek eszközök Isten kezében, az ő alkalmazásában, hogy beteljesítsék az 

ő kegyelmi és könyörületességi terveit. Mindenkinek megvan az elvégzendő része; 
mindenki számára adott a világosságnak a kor szükségleteihez szabott mértéke, 
amely elegendő ahhoz, hogy az illető elvégezze a munkát, amit Isten kijelölt neki. 
(The Great Controversy, 343.) 

Az Úr hosszú ideig várt, míg a szolgálat lelkülete birtokba nem vette az egész 
gyülekezetet, míg minden egyes tag képessége szerint nem munkálkodott őérte. 
(The Acts of the Apostles, 111.) 

Amikor kiküldte a tizenkettőt, majd a hetvenet az Isten országa hirdetésére, 
megtanította őket arra, hogy feladatuk megosztani másokkal, amit megismerte-
tett velük. Egész szolgálata során Krisztus egyéni munkára nevelte őket, s hogy 
számuk növekedésével terjesszék ki működési területüket, és elérjék a Föld leg-
végső határait. (The Acts of the Apostles, 32.) 

Annak felelőssége, hogy a küldetés teljesítése végett induljanak el, nem 
kizárólag a felszentelt lelkészeken nyugszik. Mindenki elhívást kap, aki befo-
gadta Krisztust, hogy munkálkodjon felebarátai üdvösségéért. (The Acts of the 
Apostles, 110.) 

A gyülekezet valódi jelleme nem magasrendű hitvallásán, sem a tagnévso-
ron mérhető le, hanem hogy mit tesznek a Mesterért, s hogy hányan vannak 
közülük az állhatatos és hű munkások. A személyes érdeklődés, az éber, egyéni 
erőfeszítés többet végez el Krisztus ügyéért, mint amennyire a prédikációk és 
hitvallások képesek lehetnek. (Review and Herald, 1881. szeptember 6.) 

Ahol gyülekezet alakul, valamennyi tagnak tevékenyen ki kell vennie részét a 
misszionáriusi munkából. Meg kell látogatniuk minden családot a szomszédság-
ban, hogy megismerjék lelki helyzetüket. (Testimonies, VI, 296.) 

Nem minden gyülekezeti tag nyer elhívást, hogy idegen országokban mun-
kálkodjék, de minden egyes tagnak megvan a maga része abban, hogy a vilá-
gosságot átadja a világnak. Krisztus evangéliuma offenzív és terjedő jellegű. Is-
ten napján senki nem nyerhet bocsánatot, ha bezárkózott önző, egyéni érdekei 
mögé. Van munka minden elme és minden kéz számára. E feladat változatos, a 
legkülönbözőbb gondolkodású és a legkülönbözőbb képességekkel rendelkező 
emberekre van alkalmazva. (Historical Sketches, 290–291.) 

Megszentelt igazságot bízott rátok a Mindenható; a gyülekezet tagjaiban 
egyenként lakozó Jézus Krisztus örök életre buzgó víznek kútfeje. Isten előtt vagy-
tok vétkesek, ha nem tesztek meg minden lehetséges erőfeszítést annak érdek-
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ében, hogy ezt az élő vizet másoknak is szétosszátok. (Historical Sketches, 291.) 
Keresztény létünkre a huszadát sem végezzük el annak, amit el kellene, hogy 

lelkeket nyerjünk meg Jézusnak. Itt van a világ, amelyet figyelmeztetnünk kell, és 
minden őszinte keresztény legyen útmutató és példa másoknak a hűségben, a ke-
reszthordozásban, a gyors és erőteljes cselekvésben, az igazság ügyéhez való ren-
díthetetlen hűségben, valamint az Isten ügye előbbre vitele érdekében meghozott 
áldozatokban és erőfeszítésekben. (Review and Herald, 1881. augusztus 23.) 

Mindenkit, aki részesült az igazság világosságában, a lehetőségei szerinti 
mértékig ugyanaz a felelősség terhel, mint egykor Izrael prófétáját, akihez e szó-
zat érkezett: 

„És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged Izrael házának, hogy ha szót hal-
lasz számból, megintsed őket az én nevemben.” (Testimonies, IX, 19–20.) 

Az Úr mindenkinek, aki az ő kegyelméből részesül, kijelöl egy másokért vég-
zendő munkát. Mindnyájunknak egytől egyig ott kell állnunk a saját helyünkön 
és részünkben, ezt mondva: „Itt vagyok, küldj el engemet!” Mindenkin rajta 
nyugszik a felelősség: az Ige prédikátorán, az ápoló misszionáriuson, a keresztény 
orvoson, a keresztényeken egyenként, legyen az kereskedő vagy földművelő, ér-
telmiségi vagy kétkezi munkás. A mi munkánk, hogy feltárjuk az emberek előtt 
üdvösségük evangéliumát. Bármibe is fogunk, annak e célt kell szolgálnia. (The 
MiAmidőn a ház ura szólította szolgáit, kiadta kinek-kinek az ő munkáját. Isten 
egész családja osztozik abban a felelősségben, hogy használják az Úr javait. Min-
den ember – a legkisebbektől, a legalacsonyabb sorban levőktől a legnagyobba-
kig, a leginkább felmagasztaltabbakig – erkölcsi lény, akit olyan képességekkel 
ruháztak fel, amikért számot kell adnia Isten előtt. (Bible Echo, 1901. június 10.) 

A keresztény erők összehangolása
Fivéreim és nővéreim a hitben, netán ez a kérdés kél a ti szívetekben is: 

„Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfiainak?” Ha Isten gyermekének vallod ma-
gad, úgy fivéred őrizője vagy. Az Úr felelőssé teszi a gyülekezetet azon lelkekért, 
akik megmentésének eszköze kell legyen. (Historical Sketches, 291.) 

Az Üdvözítő a drága életét adta egy olyan gyülekezet megalapításáért, amely 
szolgálhat a szenvedőknek, a megszomorítottaknak és a megkísértetteknek. A 
hívők gyülekezete lehet bár szegény, tanulatlan, névtelen, ám Krisztusban olyan 
munkát végezhet el az otthonában, a lakóhelyén, de akár távoli tájakon is, hogy 
annak eredményei ugyanolyan messze hatók lehetnek, akár az örökkévalóság. 
(The Ministry of Healing, 106.) 

Bármily gyöngének és fogyatkozásokkal terhesnek látszik, a gyülekezet az 
egyetlen, amit Isten bizonyos értelemben a legmagasabb rendű figyelemben 



96 4. TANUlMÁNY JAVASOlT OlVASMÁNYA 

részesít… Ez az ő kegyelmének színtere, amelyben gyönyörködik, hogy kinyilat-
koztassa szíveket átformáló hatalmát. (The Acts of the Apostles, 12.) 

Valakinek eleget kell tennie Krisztus megbízatásának; valakinek tovább kell 
vinnie azt a munkát, amit Jézus földi szolgálata során már megkezdett: és ez a 
kiváltság a gyülekezetnek adatott. E célból lett szervezve. Ha pedig emiatt él, a 
gyülekezeti tagok miért nem vették magukra ezt a felelősséget? (Testimonies, 
VI, 295.) 

Felszólítja a gyülekezetet, hogy vegyék magukra kijelölt kötelességüket, az igazi 
megújulás elvét mutatva fel saját területükön, s hagyva, hogy a képzett és tapasz-
talt munkások új munkamezőkön törhessenek előre. (Testimonies, VI, 292.) 

A thesszalonikai hívek igazi misszionáriusok voltak… A bemutatott igazsággal 
szíveket nyertek meg, és újabb lelkek csatlakoztak a már meglevő hívőkhöz. (The 
Acts of the Apostles, 256.) 

A tizenkettő felszentelése volt az első lépés annak az egyháznak a megszer-
vezése felé, amelynek Krisztus földről való távozása után folytatnia kellett az ő 
munkáját. (The Acts of the Apostles, 18.) 

Isten gyülekezete a szent élet udvara, betöltve különböző ajándékokkal, fel-
ruházva a Szentlélekkel. A tagok azoknak az embereknek a boldogságában fog-
ják megtalálni boldogságukat, akiknek segítséget és áldást nyújtottak. Csodála-
tos az a munka, amit az Úr a gyülekezeten keresztül teljesít be, hogy az ő neve 
dicsőíttessék. (The Acts of the Apostles, 12–13.) 

Munkánkat világosan lefektette Isten Igéje. Kereszténynek kereszténnyel, 
gyülekezetnek gyülekezettel kell egyesülnie, az emberi eszköznek az istenivel 
együttműködve, minden hatóerőt a Szentléleknek alárendelve, mindezeknek 
pedig összehangoltan, hogy a világnak az Isten kegyelmének jó hírét adják  to-
vább. (General Conference Bulletin, 1893. február 28., 421.) 

Gyülekezeteinknek együtt kell dolgozniuk a lelki szántás munkájában, abban 
a reményben, hogy időről időre aratni is fognak… A talaj makacsul kemény, ám a 
parlagot fel kell törni, az igazság magvait pedig el kell hinteni. Meg ne torpanja-
tok, Istentől szeretett tanítók, mint akiket a kétely mardos, hogy bevégezzétek-e 
a munkát, amely a szerint növekedik, ahogy végzitek. (Testimonies, VI, 420.) 

A gyülekezet a menny kijelölt eszköze az emberek üdvére. Azért lett meg-
szervezve, hogy szolgáljon, küldetése pedig, hogy elvigye az evangéliumot a 
világnak. Istennek kezdettől fogva az volt a terve, hogy az egyházán keresztül 
tükrözze vissza a világnak teljességét és tökéletességét. A gyülekezeti tagoknak, 
akiket kihívott a sötétségből az ő csodálatos világosságára, kell kinyilvánítani az 
ő dicsőségét. (The Acts of the Apostles, 9.) 

Egy gyülekezet se gondolja azt, hogy túl kicsi ahhoz, hogy bármilyen be-
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folyást tudna árasztani vagy bármilyen szolgálatot tudna végezni e mostani 
nagy munkában.

Induljatok, testvérek, a munka mezejére. Nem csupán a nagy tábori össze-
jövetelek, nem csak a nagy konferenciák és zsinatok kedvesek kiváltképp Isten 
előtt: az önzetlen szeretet legalázatosabb erőfeszítése is áldásával koronázta-
tik meg, és elnyeri nagyszerű jutalmát. Tegyétek azt, ami módotokban áll, és a 
Mindenható meg fogja sokszorozni a képességeteket. (Review and Herald, 1888. 
március 13.) 

Bizonyságtevők
Krisztus bizonyságtevői vagyunk, és nem engedhetjük, hogy világi érdekek és 

tervek kössék le időnket és figyelmünket. (Testimonies, IX, 53–54.) 
„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr… Én hirdettem és megtartottam és 

megjelentettem, és nem volt idegen isten köztetek, és ti vagytok az én tanúim.” 
„Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek 
szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak 
szemét, hogy a foglyot a tömlöcből kihozzad és a fogházból a sötétségben ülő-
ket.” (The Acts of the Apostles, 10.) 

A világ emberei hamis isteneket imádnak. El kell fordulniuk a hamis isten-
tiszteletektől, de nem bálványaik leleplezése útján, hanem azzal, hogy valami 
jobbat látnak. Meg kell ismertetni az Úr jóságát. „Ti vagytok az én tanúim, így 
szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” (Christ’s Object Lessons, 299.) 

Aki be szeretne menni a mennyek országába, földi élete során napi kapcsola-
taiban Jézust kell bemutatnia. Ez teszi őket Krisztus hírvivőivé, bizonyságtevőivé. 
Egyértelmű, határozott bizonyságtételt kell hordozniuk minden gonosz szokás-
sal szemben, a bűnösöket Isten Bárányához vezetve, aki elveszi a világ bűneit. 
(Testimonies, IX, 23.) 

A tanítványoknak a Mester bizonyságtevőiként kellett előrehaladniuk, hogy 
elmondják a világnak azt, amit tőle láttak és hallottak. Hivataluk a legfontosabb 
hivatal volt, amire ember valaha elhívást nyert: mindjárt a Megváltóé után kö-
vetkezett. Együtt kellett munkálkodniuk Istennel az emberek megmentésén. 
(The Acts of the Apostles, 19.) 

Az isteni Tanító így szól: egyedül az én Lelkem illetékes abban, hogy a bűnről 
tanítson és meggyőzzön. A külső dolgok csupán átmeneti benyomást tesznek 
az elmére. Én fogom érvényre juttatni az igazságot a lelkiismeretben, és világ-
szerte az én bizonyságtevőim lesznek, szólva az én követelményeimről az időre, 
pénzre, szellemi képességek használatára vonatkozóan. (Testimonies, VII, 159.) 
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Hűségéről való vallástételünk a menny választott eszköze arra, hogy kijelent-
sük Krisztust a világnak. El kell ismernünk kegyelmét, amint azt megismertették 
az egykoron élt szent emberek; de a leghatékonyabb, ha saját tapasztalatunkról 
teszünk bizonyságot. Isten bizonyságtevői vagyunk, amennyiben feltárjuk ön-
magunkban a mennyei hatalom munkálkodását. Minden ember élete különbö-
zik a másikétól, így tapasztalatuk is alapvetően különbözik a többi emberétől. 
Isten arra vágyik, hogy dicséretünk emelkedjék fel hozzá, s ebben benne legyen 
saját egyéniségünk is. Ezek értékes visszaigazolásai a dicséretnek, amiért az ő 
kegyelme dicsőségéért mondunk, ha azok egy Krisztuséhoz hasonló élettel pá-
rosulnak, ellenállhatatlan erőt képviselnek, amely a lelkek megmentését mun-
kálja. (The Desire of the Ages, 347.)

Isten nem tudja megmutatni az ő akaratának ismeretét és kegyelmének csodá-
it a hitetlen világ számára, ha nincsenek a föld minden részére szétszóródott bi-
zonyságtevői. Tervében az áll, hogy akik Jézus Krisztus által e nagyszerű üdvösség 
részesei, az ő misszionáriusai és a világosság közösségei legyenek világszerte, jelek 
az emberek számára, élő levelek, amiket ismer és olvas minden ember, s akik hite 
és munkái az eljövendő Megváltó közeli visszatéréséről tanúskodnak, bizonyságát 
adva annak, hogy nem vették hiába Isten kegyelmét. Fel kell hívni a figyelmüket 
arra, hogy készülődjenek az elközelgő ítéletre. (Testimonies, II, 631–632.)

Amikor [a tanítványok] az ő tiszta és szent életén elmélkedtek, úgy érezték, 
hogy semmilyen teher nem lehet túl nehéz, semmilyen áldozat nem lehet túl 
nagy, csak hogy életükben bizonyságot tehessenek Krisztus jellemének szépsé-
géről. Ó, ha újraélhetnék az elmúlt három esztendőt, gondolták, mennyire más-
képpen tennének sok mindent! Ha ismét találkozhatnának a Mesterrel, mennyire 
buzgón törekednének kimutatni neki, hogy milyen mélyen szeretik, és őszintén 
fájlalják, hogy egy-egy hitetlen szóval vagy cselekedettel megszomorították őt! 
Ugyanakkor megvigasztalódtak abban a gondolatban, hogy bocsánatot nyertek. 
Eltökélték magukban, hogy amennyire csak lehetséges, hitetlenségüket azzal te-
szik jóvá, hogy bátran megvallják őt a világ előtt. (The Acts of the Apostles, 36.) 

A két meggyógyított ördöngös volt az első két misszionárius, akiket Krisztus 
kiküldött az evangélium prédikálására Dekapoliszban. Ezek a férfiak alig néhány 
pillanatra élvezhették annak kiváltságát, hogy hallhatják a Mester tanításait. 
Egyetlen prédikációt sem hallhattak az ő ajkairól. Nem taníthatták az embere-
ket úgy, ahogy a tanítványok, akik naponta együtt voltak Krisztussal. Ők viszont a 
személyükben hordozták annak bizonyítékát, hogy Jézus a Messiás. Arról tudtak 
beszélni, amit ismertek; amit maguk láttak, hallottak és tapintottak a Megváltó 
hatalmából. Ez az, amit mindenki megtehet, akinek a szívét Jézus kegyelme meg-
érintett. János, a szeretett tanítvány írta: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallot-
tunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel illettünk, az életnek 
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Igéjéről… Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek…” Krisztus tanúiként el kell 
mondanunk azt, amit tudunk, amit magunk láttunk, hallottunk és tapintottunk. 
Ha lépésről lépésre követnénk a Megváltót, nekünk is jogunk volna ahhoz, hogy 
szóljunk arról az útról, amelyen vezetett bennünket. Elmondhatjuk, hogyan tet-
tük próbára az ő ígéretét, s találtuk azt igaznak. Bizonyságot tehetünk arról, amit 
megismertünk Krisztus kegyelméből. Ez az a bizonyságtevés, amire az Úr felszólít 
bennünket, és aminek híján a világ elvész. (The Desire of the Ages, 340.) 

Megszentelt csatornáknak kell lennünk, amelyeken keresztül a mennyei élet 
másokhoz is beáramlik. Az egész gyülekezetet a Szentléleknek kell megelevení-
teni és áthatni, megtisztítva és megszilárdítva a szíveket. (Testimonies, IX, 20.) 

Jézus valamennyi követőjének van egy munkája, amit a menny misszionáriu-
saként el kell végezni a családban, a szomszédok között, a városban vagy a kerü-
letben, ahol élnek. Akik Istennek szentelték magukat, azok a világosság csator-
nái. Az Úr az igazság eszközeinek tette meg őket, akik a világosságot közvetítik a 
többi embernek. (Testimonies, II, 632.) 

A Megváltó munkájának eredménye – ahogy éhesen és fáradtan ott ült a 
kútnál – szerteágazó volt az áldásokban. Az a lélek, akinek segíteni igyekezett, 
mások elérésének eszközévé vált, valamint hogy az Üdvözítőhöz vezessen más 
embereket is. Isten műve mindig ezen az úton haladt előre a Földön. Fényljék a 
világosságotok, és újabb fények fognak gyulladni. (Gospel Workers, 195.) 

Sokan táplálják azt a gondolatot, hogy világosságukkal és tapasztalatukkal 
egyedül Krisztusnak felelősek, s nem függnek az ő elismert követőitől. Jézus a 
bűnösök barátja, szíve pedig megindul a nyomorúságukon. Övé minden hata-
lom mennyen és földön, ugyanakkor tiszteletben tartja azokat az eszközöket, 
amiket ő rendelt el az emberek megvilágosítására és üdvösségére. A bűnösöket 
a gyülekezethez irányítja, amit a világ világosságának közvetítőjévé tett. (The 
Acts of the Apostles, 122.) 

Az ősegyházra egy állandóan bővülő munkát bízott az Úr – éspedig az, hogy 
alapítsák meg a világosság és az áldás központjait mindenütt, ahol őszinte lelkek 
akarják átadni magukat Krisztus szolgálatának. (The Acts of the Apostles, 90.) 

Miként a Nap sugarai a bolygó legtávolabbi részeibe is elhatolnak, Isten terve 
szerint az evangélium világosságának is el kell jutnia valamennyi lélekhez a Föl-
dön. Ha Krisztus gyülekezete beteljesítené Uruk szándékát, világosság ragyog-
na mindazokra, akik a sötétségben ülnek, és a halál árnyékának földjén járnak. 
(Thoughts from the Mount of Blessing, 69.) 

Minden lélek kiváltsága, hogy élő csatorna legyen, amelyen keresztül Isten 
kegyelmének kincseit, Krisztus kikutathatatlan gazdagságait közölheti a világgal. 
Jézus semmi mást nem kíván annyira, mint olyan képviselőket, akik lelkét és 
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jellemét bemutatják a világnak, aminek semmire nincs annyira szüksége, mint 
az Üdvözítő szeretetének kinyilvánítására az emberiségen keresztül. Az egész 
menny csatornákra vár, amelyekbe kitöltheti a szent olajat, hogy örömmé és 
áldássá váljon az emberi szívek számára. (Christ’s Object Lessons, 419.) 

Isten gyülekezetének dicsősége tagjai kegyes életében rejlik: itt lakozik Krisztus 
hatalma. A menny őszinte gyermekeinek befolyását, meglehet, nem sokra becsü-
lik, de az idők során mindig érezhető lesz, a megjutalmazás napján pedig egészen 
nyilvánvalóvá válik. Az igaz keresztény állhatatos vallásosságban és rendíthetetlen 
hitben kisugárzó világossága az élő Üdvözítő hatalmát fogja bizonyítani a világnak. 
Krisztus a követőiben örök életre buzgó víznek kútfejeként jelenik meg. Jóllehet a 
világ előtt alig ismertek, Isten az ő kiváltképpen való népének, az üdvösség válasz-
tott edényeinek ismeri el őket – közvetítő csatornáinak, amelyen keresztül fény 
árad a világba. (Review and Herald, 1891. március 24.) 

Gyülekezeti tagok, áradjon ki a világosságotok! Hallatsszon hangotok aláza-
tos imában, a világ mértéktelensége, balgasága és szórakozásai elleni bizony-
ságtételben, valamint az erre az időre szóló igazság hirdetésében. A hangotok, 
a befolyásotok, az időtök – ezek mind Istentől való ajándékok, amiket arra kell 
használni, hogy lelkeket nyerjetek meg Krisztusnak. (Testimonies, IX, 38.) 

Megmutatták nekem, hogy Krisztus tanítványai az ő képviselői a Földön; Isten-
nek pedig az a terve, hogy e világ erkölcsi sötétségének közepette világosságul 
szolgáljanak fénylő pontocskákként országszerte, városonként, kerületenként, 
falvanként, „látványosságai a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek”. 
(Testimonies, II, 631.) 

Jézus követőinek a világ világosságainak kell lenniük. Az Úr azonban nem azt 
hagyta meg nekik, hogy a fénysugarakhoz az ő erejükre van szükség. Isten nem 
helyesel semmilyen önfelmagasztaló törekvést bármilyen magasrendű jóság ki-
mutatására. Arra vágyik, hogy lelkük telítődjön a menny elveivel, majd amikor 
kapcsolatba kerülnek a világgal, kinyilatkoztatják a bennük lévő világosságot. Az 
élet minden pillanatában tanúsított állhatatos hűségük a megvilágosítás eszkö-
zének bizonyul majd. (The Ministry of Healing, 36.) 

Amikor vak tévelygései és előítéletei közepette szózat érkezett Saulhoz Krisz-
tustól, akit üldözött, közvetlen érintkezésbe kellett lépnie a gyülekezettel, amely 
a világ világossága. Jelen esetben Anániás képviseli az Üdvözítőt és Krisztus pré-
dikátorait a Földön, akiket arra jelölt ki, hogy az ő nevében járjanak el. Anániás 
megérinti Saul szemeit, hogy visszanyerje látását. Krisztus nevében reá helye-
zi kezét, és amint Jézus nevében imádkozik, Saul elnyeri a Szentlelket. Minden 
Krisztus nevében és tekintélyével zajlik. Ő az alap, a gyülekezet a közvetítő csa-
torna. (The Acts of the Apostles, 122.) 
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A tévelygés uralkodik mindenütt. A lelkek nagy ellensége felsorakoztatja se-
regét. Minden fortélyát beveti annak érdekében, hogy összezavarja az emberek 
elméjét szépen hangzó tévelygésekkel, ily módon pusztítva el a lelkeket. Azoknak 
kell világítaniuk az erkölcsi sötétség közepette, akikre Isten reá bízta igazsága kin-
cseit. (Historical Sketches, 290.) 

Az Úr azt kívánja népétől, hogy fényljenek, mint megannyi lámpás a világban. 
Nem csupán a lelkészekre érvényes ez az elvárás, hanem Krisztus minden tanít-
ványára. Társalgásaiknak mennyeieknek kell lenniük. S valameddig az Istennel 
való közösséget élvezik, vágyni fognak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek em-
bertársaikkal, hogy szavaikkal és tetteikkel kifejezésre juttathassák Isten szívüket 
megelevenítő szeretetét. Ily módon lesznek világosság a világban, és az általuk 
továbbadott fény nem fog kialudni vagy megszűnni. (Testimonies, II, 122–123.) 

Krisztus követőinek az igazság eszközeinek, munkásoknak, élő köveknek kell 
lenniük, akik fényt bocsátanak ki magukból, ezzel bátorítva a mennyei angyalok 
jelenlétét. Megkívánják tőlük, hogy mintegy csatornák legyenek, amelyeken az 
igazság és az igaz élet lelke áramolhat keresztül. (Testimonies, II, 126–127.) 

Az Úr az egyházat tette meg az isteni befolyás letéteményesének. A mennyei 
mindenség a tagokra vár, hogy csatornák legyenek, amelyeken keresztül az élet 
folyama a világhoz áramlik, hogy sokan térjenek meg, így azután maguk is csa-
tornák legyenek, amelyeken keresztül Krisztus kegyelme az Atya szőlőskertjének 
puszta részeire áramlik. (Bible Echo, 1901. augusztus 12.) 

Mindenki, aki kapcsolatban áll Istennel, világosságot ad át másoknak. Ha 
akad olyan, akinek nincs világossága, amit átadhatna, az azért van, mert nincs 
kapcsolata a világosság forrásával. (Historical Sketches, 291.) 

Isten arra jelölte ki gyermekeit, hogy világosságot adjanak át más emberek-
nek, de lelkek maradnak meg a tévelygés sötétjében, mivel elmulasztották meg-
tenni azt, amit meg kellett volna tenniük, ha a Szentlélek megeleveníttette volna 
őket; és erről a mennyei Bíró előtt kell számot adniuk. Az Úr kihívott bennünket 
a sötétségből az ő csodálatos világosságára, hogy kinyilváníthassuk Krisztus di-
cséretét. (Review and Herald, 1893. december 12.) 

Mindenki, aki az Örökkévalónak szentelte magát, a világosság csatornája lesz. 
Isten akarata szerint ők kegyelme gazdagságának közvetítői mások számára... 
Másokra gyakorolt befolyásunk nem annyira azon múlik, hogy mit mondunk, in-
kább azon, hogy mik vagyunk. Az emberek fölébünk kerekedhetnek a viták során, 
dacolhatnak az érvekkel, ellenállhatnak felhívásainknak. Az érdek nélküli szeretet 
azonban olyan érv, amit képtelenek megcáfolni. A Jézus szelídségével jellemez-
hető következetes élet hatalom a világban. (The Desire of the Ages, 141–142.) 

Akiknek a világ világosságának kellene lenniük, csupán halovány és pislákoló 
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sugarakat bocsátottak ki. Mi a világosság? A kegyes élet, a jóság, az igazság, a 
könyörületesség, a szeretet: az igazság kinyilatkoztatása ez a jellemben és az 
életben. Az evangélium a híveinek személyes vallásosságától függ annak táma-
dó ereje miatt, és Isten az ő szeretett Fiának halála által gondoskodott arról, 
hogy minden lélek kellően fel legyen készítve minden jó cselekedetre. Minden 
léleknek fénylő és sugarakat kibocsátó világosságnak kell lennie, így nyilvánít-
va ki annak dicséretét, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott 
ki bennünket. „Isten munkatársai vagyunk.” Igen, munkások. Ami annyit tesz, 
hogy buzgón szolgálunk az Úr szőlőjében. Lelkek várnak megmentésre – lelkek 
a gyülekezeteinkben, a szombatiskoláinkban és a szomszédaink között. (Review 
and Herald, 1891. március 24.) 

A másokért való munkálkodás által tartják életben a lelküket. Ha készen áll-
nak arra, hogy Jézus munkatársai legyenek, meg fogjuk látni, amint gyülekezete-
inkben a világosság mind jobban felfénylik, s a fény kibocsátott sugarai behatol-
nak a határaikon túl honoló sötétségbe. (Historical Sketches, 291.) 

„Ti vagytok a világ világossága.” 
A zsidók úgy gondolkoztak, hogy az üdvösség jótéteményeit a saját nemze-

tükön belül kell tartani. Krisztus azonban megmutatta nekik, hogy az üdvösség 
olyan, mint a napfény: az egész világra elhat. (The Desire of the Ages, 306.) 

A Szentlélek befolyásának engedelmeskedő szívek azok a csatornák, mi-
ken keresztül Isten áldása áramlik. Ha azokat, akik az Urat szolgálják, eltá-
volítanák a földről, Isten Lelke pedig visszavonulna az emberek közül, e világ 
pusztasággá változna és romlásba merülne, amely a Sátán uralmának a kö-
vetkezménye. Habár a gonoszok mit sem tudnak róla, még ők is Isten népe 
e világi jelenlétének köszönhetik az élet áldásait, miközben megvetik és el-
nyomják őt. Ám ha a keresztények csupán nevükben azok, amik, olyanok 
lesznek, mint az ízét vesztett só. Nincs jóra mutató befolyásuk a világban. 
Azzal, hogy helytelenül mutatják be Istent, rosszabbak, mint a hitetlenek. 
(The Desire of the Ages, 306. 

Az isteni megbízatás
Azt a munkát kell végeznünk, amit a tanítványok is.. Minden kereszténynek 

misszionáriusnak kell lennie. Megértéssel és együttérzéssel szolgáljanak a segít-
ségre szorulóknak úgy, hogy önzetlen buzgalommal törekedjenek könnyíteni a 
szenvedő emberiség nyomorúságán. (The Ministry of Healing, 104.) 

Mennybemenetele előtt Krisztus átadta tanítványainak megbízatásukat. El-
mondta nekik, hogy ők annak az akaratnak a végrehajtói, amelynek értelmében 
a világra hagyja az örök élet kincseit. (The Acts of the Apostles, 27.) 
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Az első tanítványoknak átadott letétben valamennyi kor hívői osztoztak. Vala-
kik befogadták az evangéliumot, szent igazságot nyertek, amit át kell adniuk a vi-
lágnak. Isten hűséges népe mindig is támadó misszionárius volt, és képességei-
ket annak szentelték, hogy az ő nevének tisztességet szerezzenek, adottságaikat 
pedig bölcsen használták fel az ő szolgálatára. (The Acts of the Apostles, 109.) 

Az evangéliumi megbízatás Krisztus országának nagy misszionáriusi oklevele. 
A tanítványoknak buzgón kellett munkálkodniuk a lelkekért, mindnyájuknak át-
nyújtva a kegyelmi meghívót. Nem várhattak arra, hogy az emberek menjenek 
őhozzájuk; nekik kellett elmenniük hozzájuk az üzenetükkel. (The Acts of the 
Apostles, 28.) 

Isten hírvivői azt a megbízatást vették, hogy álljanak be ugyanabba a mun-
kába, amit Jézus is végzett, míg itt a Földön járt. A szolgálat minden olyan 
ágában oda kell szentelni magukat, amiben ő is kivette a részét. Buzgón és 
őszintén kell szólniuk az embereknek a menny kikutathatatlan gazdagságáról 
és halhatatlan kincseiről. (Testimonies, IX, 130.) 

A tanítványoknak adott megbízatás nekünk is szól. Miként egykor, úgy ma is 
a megfeszített és feltámadt Üdvözítőt kell magasba emelnünk azok előtt, akik 
Isten és reménység nélkül élnek e világon. Az Úr felhívást intéz a lelkészekhez, 
a tanítókhoz és az evangélistákhoz. Szolgáinak házról házra kell hirdetniük az 
üdvösség üzenetét. Minden nemzetnek, fajnak, nyelvnek és népnek el kell vinni 
Krisztus által a bűnbocsánat jó hírét. Az üzenetet nem letompított és élettelen 
kifejezésekkel, hanem világos, határozott és pezsdítő szavakkal kell átadnunk. 
Százak várnak a figyelmeztetésre, hogy megmentsék életüket. A világnak arra 
van szüksége, hogy megláthassák a keresztényekben erejük bizonyítékát. A kö-
nyörület üzenetére nem csupán egy-két helyen, hanem világszerte szükség van. 
(Gospel Workers, 29.) 

Amikor Jézus felment a mennybe, földi munkáját azokra bízta, akik befogad-
ták az evangélium világosságát. Tovább kellett vinniük a feladatot, míg egészen 
el nem végzik azt. Semmilyen más közvetítőről nem gondoskodott az igazság 
hirdetésére. „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden 
teremtésnek.” „És íme, én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” 
Ez az ünnepélyes megbízatás egészen a mi korunkig kiterjed. Isten egyházára 
hagyta az üzenet elfogadásának vagy elutasításának felelősségét. (Historical 
Sketches, 288.) 

Szent feladat nyugszik rajtunk. Így hangzik a nekünk szóló megbízatás: „El-
menvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme, én tiveletek vagyok minden na-
pon a világ végezetéig.” (Mt 28:19–20) Annak a munkának vagytok szentelve, 
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hogy ismertessétek meg az üdvösség evangéliumát. A menny tökéletessége lesz 
az erőtök. (Testimonies, IX, 20–21.)

Elhívatás az élet köznapi teendőiből
Az egyszerű embereknek el kell foglalniuk helyüket mint munkások. Osztozva 

felebarátaik bánataiban, miként az Üdvözítő is osztozott az emberiség bánatai-
ban, látni fogják őt hitben, amint velük munkálkodik. (Gospel Workers, 38.) 

Valamennyi munkamezőn, közel és távol, emberek nyernek elhívást a szán-
tóföldekről és a leghétköznapibb kereskedelmi vállalkozásokból, amelyek nagy 
mértékben lefoglalják a gondolatukat, és tapasztalt férfiakkal való közösségben 
nyernek kiképzést. Amint megtanulnak hatékonyan munkálkodni, hatalommal 
fogják hirdetni az igazságot. Az isteni gondviselés csodálatos működése által a 
nehézségek hegyei eltűnnek az útból és a tengerbe vettetnek. A föld lakóinak 
oly sokat jelentő üzenet hallható és érthető lesz. Emberek meg fogják tudni, mi 
az igazság. A munka mindinkább előrehalad, míg az egész világ nem részesül a 
figyelmeztetésben, és akkor jön el a vég. (Testimonies, IX, 96.) 

Isten fel tudja és fel is fogja használni azokat, akik nem részesültek alapos 
oktatásban az emberek iskoláiban. Nyilvánvaló hitetlenség kételkedni az ő ha-
talmában, hogy ő képes erre. Ily módon behatároljuk mindenhatóságát annak, 
akinek semmi sem lehetetlen. Ó, félre ezzel a tiszteletlen és bizalmatlan gyanak-
vással! Emiatt marad kihasználatlan oly sok erőforrás az egyházban. Eltorlaszol-
ja úgy az utat, hogy a Szentlélek nem tudja használni az embereket, tétlenségre 
kárhoztatja azokat, akik készen állnak, és égnek a vágytól, hogy munkálkod-
hassanak Krisztussal egy csatasorban. Ez a gyanakvás azonban elbizonytalanít 
sokakat attól, hogy munkába álljanak: olyanok, akik ha rendesen megadnák az 
esélyt nekik, Istennel együtt hatékony munkások lennének. (Gospel Workers, 
488–489.) 

Minden lélek kiváltsága, hogy előbbre lépjen. Akik kapcsolatban állnak Krisz-
tussal, növekednek a kegyelemben és az Isten Fia ismeretében, mígnem eljut-
nak a teljes férfiúságra. Ha mindenki, aki vallja, hogy hisz az igazságban, képes-
ségeihez és lehetőségeihez mérten kihozta volna magából a lehető legtöbbet 
a tanulásban és a cselekvésben, erősek lennének a Megváltóban. Bármi is a 
foglalkozásuk – akár földművelők, kétkezi munkások, tanítók vagy lelkészek –, 
ha teljesen odaszentelték volna magukat Istennek, a mennyei Tanító hatékony 
munkátársaivá váltak volna. (Testimonies, VI, 423.) 

Akik az egyházban kellő adottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a különböző 
élethivatások – úgymint a tanítás, házépítés, iparosság vagy gazdálkodás – va-
lamelyikét magukévá tegyék, fel kellene készülniük arra, hogy Isten egyházának 
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építésén is munkálkodjanak, szolgálva bizottságokban vagy szombatiskolai taní-
tókként, a missziómunkában vagy betöltve az egyházhoz kapcsolódó különböző 
hivatalok valamelyikét. (Review and Herald, 1887. február 15.) 

Műve folytatásához Krisztus nem a zsidó szanhedrin tudományát, illetve 
ékesszólását, sem Róma hatalmát nem választotta. A Mester mellőzte az ön-
igazult zsidó tanítókat, és alázatos, tanulatlan embereket választott annak az 
igazságnak a hirdetésére, amely kimozdította a világot a helyéből. Az volt a szán-
déka, hogy kiképezi és oktatja őket gyülekezete vezetőivé. Hogy pedig minden 
munkájukban sikeresek legyenek, el kellett nyerniük a Szentlélek hatalmát. Az 
evangélium nem emberi erővel vagy földi bölcsességgel, hanem Isten hatalma 
által hirdettetett. (The Acts of the Apostles, 17.) 

Azok között, akiket az Üdvözítő megbízott: „Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népet”, sokan voltak alacsonyabb sorból: férfiak és nők, akik 
megtanulták, hogy szeressék Urukat, és ők eltökélték magukban, hogy követik a 
Mester önzetlen szolgálatának példáját. Mind e szerény sorból valóknak, mind 
azoknak a tanítványoknak, akik földi szolgálata során az Üdvözítővel jártak, egy 
értékes letét adatott. El kellett vinniük a világnak a Krisztus általi üdvösség jó 
hírét. (The Acts of the Apostles, 105–106.) 

A meggyőző élet
Nem csak az igazság prédikálásával, nem csak az irodalom terjesztésével kell 

bizonyságot tennünk Istenről. Emlékezzünk arra, hogy a krisztusi élet a keresz-
ténység mellett felhozható legerősebb érv, s hogy a gyenge keresztény jellem 
többet árt a világnak, mint a világias ember jelleme. (Testimonies, IX, 21.) 

Nem minden könyv szolgálja a szent élet fejlődését. Az emberek nem abban 
fognak hinni, amit a lelkész prédikál, hanem abban, ahogy a gyülekezet él. A szó-
székről elmondott igehirdetést túl gyakran ellensúlyozza az a prédikáció, amit az 
igazság állítólagos védelmezőinek életvitele mond el. (Testimonies, IX, 21.) 

Krisztus élete egy állandóan táguló, végtelen tekintélyt mutatott fel: olyat, 
amely Istenhez és az egész emberi családhoz kapcsolta őt. Az Úr a Fia által olyan 
befolyással ruházta fel az embert, amely lehetetlenné teszi számára, hogy ön-
magának éljen. Egyénileg kapcsolódunk embertársainkhoz, egy részhez Isten 
nagy egészében, és kölcsönösen lekötelezettjei vagyunk egymásnak. Senki nem 
függetlenítheti magát társaitól, mert mindenki jóléte kihat másokra is. Isten 
szándéka az, hogy ki-ki úgy érezze: ő is szükséges mások jólétéhez, ezért töre-
kednie kell elősegíteni felebarátai boldogságát. (Christ’s Object Lesson, 339.) 

A Biblia vallása nem zárható be egy könyv lapjai közé, sem egy gyülekezet 
falain belülre. Nem hozható alkalmanként felszínre saját hasznunkra, hogy aztán 
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újra gondosan félretegyük. A vallásnak meg kell szentelnie a mindennapi életet, 
hogy megnyilvánulhasson minden üzleti ügyünkben és összes társasági kapcso-
latunkban. (The Desire of the Ages, 306–307.) 

Isten terve az, hogy népében dicsőüljön meg a világ előtt. Azt várja el azoktól, 
akik Krisztus nevét hordozzák, hogy gondolatban, szóban és tettben egyaránt 
őt képviseljék. Gondolataiknak tisztáknak, szavaiknak nemeseknek és feleme-
lőeknek kell lenniük, hogy a körülöttük levő embereket közelebb vonhassák az 
Üdvözítőhöz. Jézus vallását bele kell szőniük mindabba, amit tesznek és mon-
danak. Minden üzleti ügyük az Üdvözítő jelenlétének jó illatát árassza magából. 
(Testimonies, IX, 21.) 

Az üzletember végezze úgy a munkáját, hogy hűsége dicsőítse Urát. Vigye 
bele vallását mindenbe, amit csinál, és nyilatkoztassa ki az embereknek Krisztus 
Lelkét. A kétkezi munkás legyen szorgalmas és hűséges képviselője annak, aki 
Júdea városaiban a legszerényebb életkörülmények között viselt terheket. Min-
denki, aki Krisztus nevéről neveztetik, munkálkodjék úgy, hogy ez arra sarkallja 
az embert, látva jó cselekedeteiket, hogy dicsőítse Teremtőjét és Megváltóját. 
(Bible Echo, 1901. június 10.) 

Női misszionáriusok
Nők is, csakúgy, mint a férfiak, beállhatnak az igazság elvetésének munká-

jába ott, ahol előbújhat és nyilvánvalóvá válhat. E válság idején elfoglalhatják 
helyüket a műben, és az Úr munkálkodni fog rajtuk keresztül. Ha betöltekeztek 
feladatuk tudatával, és Isten Lelke befolyása alatt munkálkodnak, rendelkezni 
fognak az ebben az időben nélkülözhetetlen önuralommal. Az Üdvözítő fel fog-
ja ragyogtatni ezen önfeláldozó nőkön az ő orcájának világosságát, és ez olyan 
erővel ruházza fel őket, amely meghaladja a férfiak erejét. Olyan munkát tudnak 
elvégezni a családokban, amit a férfiak nem, az pedig elér a belső életig. Közel 
kerülhetnek olyan szívekhez, amelyekhez férfiak nem férhetnek hozzá. Szükség 
van a szolgálatukra. A tapintatos és alázatos nők jó munkát végezhetnek azzal, 
hogy az emberek otthonaiban magyarázzák az igazságot nekik. Isten ilyenfor-
mán elmondott Igéje elvégzi kelesztő munkáját, amelynek hatására egész csalá-
dok térnek majd meg. (Testimonies, IX, 128–129.) 

Akik Istennek dolgoznak, egyesíteniük kell magukban Márta és Mária tulaj-
donságait: a szolgálatkészséget és az igazság őszinte szeretetét. Az ént és az ön-
zést ki kell iktatniuk a látóterükből. A menny buzgó női munkásokat igényel, 
akik elővigyázatosak, melegszívűek, gyengédek és hűek az elveikhez. Állhatatos 
nőkért kiált, akik alább szállítják gondolkodásukban az ént és a kényelemszere-
tetet, és inkább Krisztusra irányítják azt, szólva az igazság igéit, együtt imádkoz-
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va azokkal a személyekkel, akikhez közel tudnak férkőzni, munkálkodva a lelkek 
megtérésén. (Testimonies, VI, 118.) 

A nőtestvérek hatékonyan tudnak dolgozni, folyóiratainkra gyűjtve előfize-
tőket, ily módon hozva sok elme elé világosságot. (Review and Herald, 1880. 
június 10.)

Vannak nemes lelkű nők, akikben megvolt az erkölcsi bátorság, s a bizonyíté-
kok súlya alatt az igazság mellett döntöttek. Ők lelkiismeretesen elfogadták az 
igazságot. Megvan bennük a tapintat, a fejlett érzék, a jó képesség, amik mind 
sikeres munkásokká teszik őket az Urukért való fáradozásaikban. Keresztény nő-
ket keresünk! (Review and Herald, 1878. december 19.) 

Testvérnők éber munkásokként szolgálhatnak az írás területén, előhívva azon 
barátaink igazi érzelmeit, akik megkapják újságjainkat és traktátusainkat… Szi-
lárd elvekkel és határozott jellemmel rendelkező nőkre van szükség, akik hiszik, 
hogy valóban az utolsó napokban élünk, és nekünk kell tolmácsolni a világnak 
az utolsó ünnepélyes, figyelmeztető üzenet… Ők azok, akiket Isten használhat 
a traktátusi és a misszionáriusi munkában… Számos úton-módon végezhetnek 
értékes munkát Istennek, a traktátusok szórásával és Az Idők Jelei megfontolt 
terjesztésével. (Review and Herald, 1878. december 19.) 

Nem javaslom, hogy nők bizottsági tagok vagy tisztségviselők akarjanak lenni. 
Misszionáriusként azonban – tanítva az igazságot levelezés útján, a traktátusok 
terjesztésével, az erre az időre szóló ünnepélyes igazságot tartalmazó folyóira-
tainkra való előfizetők gyűjtésével – nagyon sokat végezhetnek el. (Review and 
Herald,1878. december 19.) 

Ha húsz nő lenne ott, ahol most csak egy van, akik e szent missziót tennék 
meg szívük nagy becsben tartott foglalatosságának, sokkal többen térnének 
meg az igazságra. (Review and Herald, 1879. január 2.) 

Munkálkodni tudó nőkre van most szükség, nőkre, akik nem önhittek, hanem 
szelídek és alázatos szívűek, akik Krisztus szelídségével fognak dolgozni, akárhol 
is találja meg őket a lelkek üdvösségéért végzendő munka. (Review and Herald, 
1879. január 2.) 

Nőtestvéreink százai állhatnának munkába, ha akarnának. Maguknak és 
gyermekeiknek is egyszerűen kellene öltözködniük, tartós és takaros, cicomák-
tól mentes ruházatba, és a szükségtelen hivalkodással töltött időt a misszioná-
riusi feladatnak kell szentelniük. Leveleket lehet írni távolban élő barátoknak. 
Nőstestvéreink összejöhetnének egy-egy megbeszélésre arról, hogyan is lehet-
ne javítani a munkamódszereken. Pénzt lehetne megtakarítani, amit Istennek 
szentelt áldozatként mutathatnánk be, és barátaiknak küldendő újságokba és 
traktátusokba fektethetnénk. Akik ma nem csinálnak semmit, induljanak dol-
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gozni. Minden nőtestvér, aki Isten gyermekének vallja magát, valóban érezzen 
felelősséget azért, hogy lehetőségei szerint segítsen mindenkinek. (Review and 
Herald, 1878. december 12.) 

Nőtestvéreink túl könnyen mentették ki magukat az olyan felelősségek hordo-
zása alól, amik gondolkodást és az elme alapos használatát igénylik, holott ez az 
a tudomány, amire szükségük van a keresztény tapasztalat tökéletesítése érdek-
ében. Munkások lehetnének a misszió mezején, személyes érdeklődést mutatva 
a hitünket helyesen képviselő traktátusok és az újságok terjesztése iránt. (Review 
and Herald, 1878. december 12.) 

Nőtestvérek, ne aléljatok el az éber misszionáriusi munkában! Olyan munka 
ez, amelybe mindnyájan sikeresen kapcsolódhattok be, ha ugyan kapcsolatban 
álltok Istennel. Mielőtt egy levél megírásába fognátok, amelyben tudakozódtok 
a címzettnél, emeljétek fel mindig imában a szíveteket, hogy sikeresek legyetek 
egy-egy vadhajtás begyűjtésében, amelyek majd beoltathatnak az igazi szőlőtő-
be, s gyümölcsöt teremhetnek a menny dicsőségére. Mind, akik alázatos szívvel 
részt vesznek ebben a munkában, folyamatosan képezni fogják magukat, mint 
az Úr szőlőskertjének munkásai. (Review and Herald, 1880. június 10.)

  <<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

EVANGÉLIZÁLÁS (11-17.) FELHÍVÁS EVANGÉLIZÁLÁSRA

Az üzenet hirdetése

Krisztus parancsa: Tanítsatok!
Jézus Krisztus utolsó, tanítványaihoz intézett szavai így hangoztak: „Ímé én 

tiveletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” „Elmenvén azért, tegye-
tek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28:19–20). Menjetek el a Föld végső 
hatá ráig, s bárhová mentek is – az Úr elkísér benneteket. 

Ez a megbízatás nekünk is szól.
Parancsot kaptunk, hogy mint Jézus Krisztus hírnökei induljunk el tanítani, 

oktassunk férfiakat és nőket, hívjuk fel figyelmüket az élet Igéjére. És nekünk is 
szól Krisztus állandó jelenlétének ígérete. Bármilyen nehézségekkel kell is meg-
küzdenünk, bármilyen próbákat kell elszenvednünk, állandóan bízhatunk a ke-
gyelmes ígéretben: „Ímé én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” 
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Krisztus élő, erőteljes üzenete.
Tanítványainak adott megbízásában Krisztus nemcsak vázolta munkájukat, 

hanem üzenetet is adott nekik. Rájuk bízta, hogy tanítsák az embereket, „hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek”. A tanítványoknak azt kellett 
tanítaniuk, amit Krisztus tanított, s ehhez nemcsak az tartozik, amit személyesen 
mondott, hanem mindaz, amit az Ószövetség minden prófétája és tanítója által 
kijelentett. Ebből az emberi tanítást is kizárta. A krisztusi tanításban nincs helye 
a hagyománynak, emberi elméleteknek és következtetéseknek, vagy egyházi 
törvényhozásnak. Ez a parancs nem tartalmaz egyházi tekintélyek által hozott 
törvényeket. Krisztus szolgái ezekből mit sem tanítsanak. „A törvényt és a prófé-
tákat”, saját szavait és cselekedeteit – ezeket a kincseket bízta a tanítványokra, 
hogy a világnak továbbadják. 

Az evangéliumot nem élettelen elméletként kell feltárnunk, hanem élő ható-
erőként, amely átalakítja az életet. Isten azt kívánja, hogy kegyelmének részesei, 
hatalmának tanúbizonyságai legyünk (The Desire of Ages, 1898, 826. o.). 

Jézus a gyülekezetre bízta üzenetét.
A világ történelmének záró jelenetei közepette élünk. Tudatára kell ébred-

nünk, mekkora a felelősségünk, hiszen ismerjük az igazságot. E világ végideje 
elérkezett, s ennek megértése Krisztus minden tanítványát arra készteti, hogy 
minden tulajdonát és egész lényét teljesen odaszentelje Istenének… 

Az a súlyos kötelezettség hárul reánk, hogy figyelmeztessük a világot a kö-
zelgő végzetére. Minden irányból, távolról és közelről segélykérések érkeznek 
hozzánk. A munkáját hűségesen, odaadóan végző gyülekezetnek kell az üzene-
tet a világhoz eljuttatnia: „Jöjjetek az evangélium lakomájára; a vacsora kész, 
jöjjetek… Koronát, halhatatlan koronát nyerhettek. A mennyek országát kell el-
nyernetek. A bűneiben elvesző világot kell megvilágítanunk. Az elvesztett drága-
gyöngyöt kell megtalálnunk. Az elveszett juhot biztonságban vissza kell vezetni 
a nyájhoz. Ki akar csatlakozni, hogy megkeressük? Ki akar világosságot árasz-
tani ott, ahol emberek a tévelygés sötétségében tapogatódznak (Review and 
Herald,1895. VII. 23.)? 

A jelen válsága.
Éreznünk kell a felelősséget, hogy feszült komolysággal munkálkodjunk: Isten-

nek időszerű igazságát másokhoz eljuttassuk. Nem lehetünk eléggé komolyak… 
Itt az ideje, hogy az utolsó figyelmeztetés elhangozzék. Az igazság feltárása 

rendkívüli hatalmat jelent napjainkban; de meddig tarthat? Csak rövid ideig. Ha 
volt valaha válság, akkor éppen most van. 
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Mindenki most dönt örök sorsa felett. Szükséges, hogy az emberek ráébred-
jenek az idők ünnepélyességére, amikor az emberiség kegyelmi ideje lejár. Ha-
tározott erőfeszítések szükségesek, hogy az időszerű üzenetet tisztán tárjuk az 
emberek elé. A harmadik angyal nagy hatalommal hirdeti üzenetét (Testimoni-
es, 6., 1900, 16. o.). 

Tényleges feladatunk: az evangelizálás.
Az Írások feltárása embertársaink előtt, felebarátaink figyelmeztetése arról, 

ami e világra következik – ez töltse ki mindinkább Isten szolgáinak idejét (Review 
and Herald, 1906. VIII. 2.). 

Az üzenet sürget!
Mint nép alázzuk meg szívünket mélyen Isten előtt, könyörögjünk hanyag-

ságunk miatt bocsánatáért, mert az evangéliumi megbízatásnak nem tettünk 
eleget. Néhány helyen nagy központokat létesítettünk, ellenben több fontos 
városba nem jutottunk el. Kezdjünk tehát kiszabott munkánkhoz, hirdessük az 
üzenetet, amely az embereket a veszélyük tudatára ébreszti. Ha minden adven-
tista elvégezte volna kiszabott munkáját, híveink száma ma sokkal nagyobb vol-
na (Testimonies, 9., 1909, 25. o.). 

Felhívás komoly munkára.
Ha a lelkészeink tudatában volnának annak, hogy e Föld lakói milyen hamar 

felsorakoznak Isten ítélőszéke elé, hogy számot adjanak e testben elkövetett 
dolgaikért: milyen komolyan munkálkodnának Istennel együtt, hogy az igazsá-
got feltárják! Milyen komolyan törekednének arra, hogy embereket az igazság 
elfogadására bírjanak. Milyen fáradhatatlanul dolgoznának, hogy előbbre vigyék 
Isten ügyét e Földön, hirdetve szóban és cselekedetben, hogy „minden testnek 
vége elérkezett” (Letter, 1902, 43.)

Az utolsó napok zűrzavarában.
Jézus Krisztus szavai nekünk szólnak, akik e Föld történelmének záró szaka-

szában élünk. „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek 
fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok” (Lk 21:28). A nemzetek nyug-
talanok. Kétségbeejtő idők álltak be. A tenger hullámai zúgnak, zajongnak, az 
emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik e Föld kerek-
ségére következnek: de azok, akik hisznek Isten Fiában, hallani fogják szavát a 
vihar közepette is: „Én vagyok, ne féljetek…” Látjuk, hogy a világ gonoszságban 
és hitehagyásban vesztegel. Az Isten Tízparancsolata elleni lázadás majdnem 



111EVANGÉLIZÁLÁS (11-17.) FELHÍVÁS EVANGÉLIZÁLÁSRA

egyetemleges. A mindenütt uralkodó izgalom, sürgés-forgás és zavar közepette 
kell munkánkat e Földön bevégezni (Manuscript, 1900, 44.). 

Zászlónk kitűzése sötét helyeken.
Sátánnak nagy serege van: Isten népének pedig el kell jutnia az egész világra. 

A föld sötét helyein fel kell állítania az igazság zászlaját; minden erejét megfe-
szítve kell Sátán országát lerombolnia (Letter, 1900, 91.). 

A legmagasztosabb, legnagyobb mű.
Az Úr kívánsága, hogy az üzenet terjesztése, feltárása legyen e világon napja-

inkban a legfőbb, legnagyobb mű (Testimonies, 6., 1900, 11. o.). 

Gyorsabb előretörés.
Országunkban és külföldön a jelenvaló igazság ügyének gyorsabban kell elő-

retörnie, mint eddig. Ha népünk hitben tör előre, s mindent megtesz, amit meg-
tehet, hogy a munkát megkezdje Krisztus nyomdokain haladva, akkor út nyílik 
előtte. Ha olyan tetterőt nyilvánít, amely a siker eléréséhez szükséges, olyan 
hitet, amely bátran engedelmeskedik Isten parancsának, akkor gazdag jutalmat 
arat. Olyan messze és olyan gyorsan kell haladniuk, ahogyan csak lehetséges, s 
eltökéltséggel kell végezniük mindazt, amit az Úr tenniük rendelt. Eréllyel s ko-
moly rendíthetetlen hittel kell bízniuk… A világnak hallania kell az intő üzenetet 
(Manuscript, 1905, 162.).

AZ EVANGÉLIUM ÖRÖKKÉ NÖVEKVŐ BEFOLYÁSA

Körülveszi a Földet.
Az igazság világosságának mindenütt fénylenie kell, hogy a még tudatlanság-

ban szunnyadó lelkek felébredjenek és megtérjenek. Minden országban és min-
den városban fel kell hangoznia az üzenetnek… 

Gyülekezeteket kell szerveznünk, terveket kell készítenünk, hogy az újonnan 
megszervezett gyülekezetek tagjait foglalkoztassuk. Ennek az evangelizáló misz-
sziós munkának terjednie kell, új területeket kell meghódítania, ki kell szélesí-
tenie a szőlő művelt területeit. A műnek mindaddig nagyobbodnia kell, amíg 
körülövezi az egész világot (Letter, 1902, 86.). 

Észak, Dél, Kelet, Nyugat.
Hirdetni kell az intő üzenetet városról városra, helységről helységre, országról 
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országra: nem formaságok közepette, nem a külszín fitogtatásával, pompával, 
hanem a Lélek ereje által, a hit embereivel. 

Az is szükséges, hogy a legjobb munkát végezzük. Eljött az ideje, itt van az a 
fontos idő, amikor az Úr hírnökei feltárják a tekercset a világ előtt. Az első, a má-
sodik és a harmadik angyal üzenetében foglalt igazságnak el kell jutnia minden 
néphez és nyelvhez: meg kell világítania minden sötét földrészt s el kell jutnia a 
tenger szigeteire… 

A mű sikere érdekében legyen a tervezés a legbölcsebb, határozott erőfeszí-
téseket kell tennünk, hogy új területeket tárjunk fel az egész Földön… Az a tény, 
hogy az igazság hirdetését oly sokáig elhanyagoltuk, ébressze fel lelkészeink 
és munkásaink lelkiismeretét, hogy ezekre a területekre menjenek: a munkát 
pedig mindaddig ne adják fel, míg az üzenetet világosan fel nem tárták (Ma-
nuscript, 1908, 11.). 

Gátak és akadályok ellenére.
Az igazság elhalad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, de végül diadalt 

arat. Ha időnként látszólag feltartóztatták is, de haladását nem akadályozhatták 
meg. Ha Isten üzenete ellenállásba ütközik, Ő fokozott erővel ruházza fel, hogy 
befolyása annál nagyobb legyen. Mennyei hatalmat ad nekik, amely a legerő-
sebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadalmaskodik (The Acts of 
the Apostles, 1911, 487. o.). 

Lényeges, tartalmas munka.
A mű, amelyet az evangélium felölel mint missziómunka: egyenesen előreha-

ladó és lényeges, amely mind fényesebb és fényesebb, míg eléri a déli verőfényt 
(Letter,1899, 215.). 

Mélyülő és terjedő befolyás.
Az üzenet hatása, befolyása mélyült. Ezreket késztetett tevékenykedésre. 

Létrehozott kiadóhivatalokat, tanintézeteket és egészségügyi intézményeket; 
mindezek Isten eszközei, amelyek együttműködnek a nagy műben, amelyet az 
első, a második és a harmadik angyal jelképez, akik az ég közepén repülnek, 
hogy a világ lakosait figyelmeztessék Jézus Krisztus közeli újra eljövetelére hata-
lomban és nagy dicsőségben (Review and Herald, 1892. XII. 6.). 

Hirdesd az üzenetet új területeken.
A legünnepélyesebb, szívet vizsgáló üzenetet kell hirdetnünk a világnak. 
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Azonban eddig túl sok időt szenteltünk azoknak, akik már ismerik az igazságot. 
Ahelyett, hogy időt töltenél azokkal, akiknek már több alkalmuk volt az igazság 
megismerésére, menj azokhoz, akik még sohasem hallották üzenetedet. Tartsa-
tok sátorelőadásokat azokban a városokban, ahol az igazságot még nem hirdet-
tétek. (A kezdet idején a sátorelőadások óriási tömegeket vonzottak, s hatalmas 
evangelizációs lehetőségnek bizonyultak.) Többen látogatják majd az összejöve-
teleket, s elfogadják az üzenetet (Letter, 1896, 87.). 

Új helyek – legjobb helyek.
Azokon a helyeken kell elsősorban dolgoznunk, ahol az igazságot még nem 

hirdettük. Az igazság megragadja azokat, akik még sohasem hallgatták. Felisme-
rik a bűn bűnös voltát, bűnbánatuk alapos és őszinte lesz. Az Úr munkálkodni 
fog olyan emberek szívében, akik a múltban alig részsültek figyelmeztetésben, s 
eddig fel sem ismerhették a bűn rettenetességét (Letter, 1903, 106.). 

Ha az igazságot határozottabb szellemmel hirdettük volna.
Feltárult előttem városok sorozata, amelyek mind evangelizálásra szorulnak. 

Ha szorgalmasan azon fáradoztunk volna, hogy a jelenvaló igazságot olyan váro-
sokban is hirdessük, ahol még nem ismerik, akkor nem volnának annyira meg-
átalkodottak. A nekem adott világosság által felismertem, hogy ma már ezrek 
örvendeznének az igazságban, ha a munkát úgy vittük volna előre, ahogyan a 
helyzet követeli: határozottan, többféle úton (Letter, 1909. 94/a). 

EVANGELIZÁLÓ MUNKÁSOKRA VAN SZÜKSÉG

„Az aratnivaló sok.”
Ezt az ünnepélyes, szent, intő üzenetet hirdetnünk kell a legnehezebb terüle-

teken, a legbűnösebb városokban, mindenütt, ahol a nagy hármas evangéliumi 
üzenet világossága még nem fénylett. Mindenkinek hallania kell a Bárány me-
nyegzőjére szóló utolsó meghívást… 

Az evangélium előtt eddig zárt országok nyitják meg kapuikat, Könyörögnek, 
hogy Isten Igéjét tárjuk fel előttük. Királyok és fejedelmek nyitják meg régen elzárt 
kapuikat, s meghívják a kereszt hírnökeit. Az aratnivaló valóban sok. Csak az örök-
kévalóság mutatja majd meg a jelenben jól irányzott törekvéseink eredményét 
(Gospel Workers, 1915, 27. o.). 
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Krisztus követei.
Isten szolgái, ti, akiknek szíve izzik a Krisztus és embertársaik iránti szeretettől, 

ébresszétek fel azokat, akik bűneikben halottak. Komoly kéréseitek és figyelmez-
tetéseitek hassák át szívüket, és vezessék őket töredelmesen az Üdvözítőhöz. Ti 
követségben jártok Krisztusért, hogy az üdvösség üzenetét hirdessétek(Gospel 
Workers, 1915, 35. o.). 

Száz munkás lehetne ott, ahol most csak egy van.
Időnk rövid. Mindenütt szükség van Krisztus munkásaira. Ahol ma csak egy 

ember dolgozik, oda száz komoly, hűséges munkásra van szükség. Az utak és az 
ösvények még mindig megmunkálatlanok. Sürgető felhívásokat kellene intéz-
nünk azokhoz, akiknek most már missziómunkában kellene tevékenykedniük a 
Mesterért (Fundamentals of Christian Education, 1903, 489. o.). 

A munkaerő helyes elosztása.
Mindannak helyes elvégzésére, amire Isten a városok figyelmeztetése érdek-

ében felszólít, szolgáinak bölcs terveket kell alkotniuk a munkaerő helyes elosz-
tására. Gyakran más munkakörben tevékenykednek olyanok, akik a nyilvános 
előadásokon jól beválnának. A felelős pozíciókban lévőknek arra kell töreked-
niük, hogy a mű különböző központjaiban az ügyek vezetésére – amennyire az 
csak lehetséges – odaszentelt életű férfiakat találjanak. Állandóan küzdenünk 
kell az olyan irányzatok ellen, amely a befolyásos központokban embereket köt-
nek le, akik a szószéken sokkal fontosabb munkát végezhetnének: Isten Igéjének 
igazságait tárhatnák fel a hitetlenek előtt (Review and Herald, 1910. IV. 7.). 

A legmagasztosabb hivatás.
Az evangélium szolgálatát nem szabad lekicsinyelni. Megengedhetetlen, 

hogy bármelyik vállalkozásunk csekélységként tekintsen az Ige szolgálatára. Akik 
az igeszolgálatot lekicsinyelik, azok Krisztust kicsinyelik le. Mindennél fontosabb 
az igeszolgálat. Mondjuk el az ifjúságnak, hogy Isten leginkább az evangélium 
szolgájának munkáját áldja meg. Ne tartsuk vissza fiataljainkat a lelkészi szolgá-
lattól. Fennáll a veszély, hogy lelkes előadások következtében többeket elvon-
nak arról az ösvényről, amelyen Isten akarata szerint járniuk kellene. Többeket 
arra biztattak, hogy orvosi pályán haladjanak, akiknek pedig a lelkészi szolgálat-
ra kellene készülniük (Testimonies, 6., 1900, 411. o.). 
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A zászlóhordozókat ifjak helyettesítsék.
A zászlóhordozók kidőlnek: ifjakat kell előkészítenünk, hogy a megürült he-

lyeket betöltsék, hogy az üzenetet továbbra is hirdessék. A fiataloknak és az 
erőseknek a Föld sötét helyeire kell menniük, hogy elvesző lelkeket töredelemre 
hívjanak el (Gospel Workers, 1915, 104. o.). 

Készülj gyorsan a szolgálatra.
Az Úr alapította iskoláinkat. Ha céljaival összhangban halad az oktatás, akkor 

az odaküldött ifjak gyorsan felkészülnek, hogy a missziómunka különböző ága-
zataiban tevékenykedjenek. Felkészülnek, hogy missziós ápolónővérekként, ta-
nítókként, evangélistákként és könyvevangélistákként, s többen az evangélium 
hírnökeiként teljesítsenek szolgálatot (Letter, 1903, 113.). 

Tanítsátok őket az evangelizálásra.
Az Úr felhívja a szanatóriu-mainkban, kiadóhivatalainkban és iskoláinkban al-

kalmazott munkásaink figyelmét, hogy az ifjúságot az evangelizáció munkájára 
oktassák. Időnket és energiánkat ne kösse le olyan nagymértékben a szanatóri-
umok, élelmiszer-ipari üzemek és étkezdék alapítása, hogy a mű más területeit 
elhanyagoljuk. A fiatal férfiakat és nőket, akiket az evangélium szolgálatában, 
a bibliamunkában és a könyvevangelizálásban foglalkoztathatunk, ne kössük le 
más, gépies munkával (Review and Herald, 1912. V. 16.). 

Férfiak, akik nem hátrálnak meg.
Isten odaszentelt munkásokat hív, akik hívek maradnak Hozzá, alázatos em-

bereket, akik felismerik az evangéliumhirdetés szükségességét, akik nem hátrál-
nak meg, hanem mindennap elvégzik munkájukat hűségesen; Istenben bíznak, 
hogy minden szükségükben segítségét és erejét elnyerhessék. Az üzenetet azok 
hirdessék, akik szeretik és félik az Istent. Ne hárítsd a felelősséget semmilyen 
területre. Indulj a munkába mint evangélista, s alázatosan tárd fel, hogy: „Így 
szól az Úr” (Letter, 1905, 43.). 

  <<<vissza az 5. tanulmányhoz
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6. Tanulmány javasolt olvasmánya

EVANGÉLIZÁLÁS (123-130.) ÜZENETÜNK KÖZÉPPONTJA KRISZTUS 

Mindig Jézus Krisztus legyen a középpontban.
A hármas angyali üzenet felszólít, hogy a szombatot, a negyedik parancsola-

tot hirdessük, ezt az igazságot tárjuk a világ elé. Azonban a központi vonzerőt: 
Jézus Krisztust nem szabad kihagynunk a hármas angyali üzenetből… 

A bűnösnek mindenkor a Golgotára kell tekintenie; el kell fogadnia igazságos 
életét, hinnie kell kegyelmében. Az igazságért munkálkodóknak Krisztus élet-
szentségét kell feltárniuk (Review and Herald, 1894. III. 20.). 

Krisztust magasztald!
A megfeszített, feltámadott, mennybement Krisztus és az eljövendő Krisztus 

lágyítsa és töltse be az evangélium szolgájának elméjét, hogy az embereknek 
ezeket az igazságokat tárja fel szeretettel és mélységes komolysággal. Így a lel-
kész eltűnik szemük elől, Jézus pedig láthatóvá válik. 

Magasztald Jézust te, a nép tanítója, magasztaljad Őt beszédedben, éneked-
ben és imádban. Törekedjél rá minden erőddel, hogy a zilált, veszendő, elvadult 
lelkeket Isten Bárányához vezesd. Magasztald a feltámadott Üdvözítőt, mondjad 
a hallgatóknak, hogy jöjjenek Hozzá, aki úgy szeretett bennünket, hogy Önma-
gát adta érettünk. Minden prédikációdnak súlypontja az üdvösség örömhíre le-
gyen, sőt minden énekednek tárgya is. Minden könyörgésedben ezt tárjad Isten 
elé. Semmi olyant ne szőj a prédikációdba, ami Krisztust „pótolná” – aki Isten-
nek Bölcsessége és hatalma. Az élet Igéjét tárd fel, Jézust tárd az emberek elé 
mint a megtérők reménységét, minden hívőnek erősségét. Tárd fel a békesség 
útját a megfáradtaknak és a csüggedőknek, mutasd be az Üdvözítő kegyelmét és 
tökéletességét (Gospel Workers, 1915, 159–160. o.). 

Minden előadás tárgya.
Sokkal többen vágyakoznak megismerni Krisztust s a hozzá vezető utat, mint 

gondolnánk. Akik az utolsó kegyelmi üzenetet hirdetik, gondoljanak arra, hogy 
Krisztust kell magasztalniuk, a bűnösök menedékét. Néhány lelkész azt felté-
telezi, hogy nem szükséges a megtérésről és a hitről prédikálni; más dolgokról 
kell beszélni az érdeklődés biztosításáért, s természetesnek tartja, hogy hallga-
tói ismerik az evangéliumot. Azonban a legtöbb ember az üdvterv tekintetében 
teljesen tudatlan, és több tanításra szorul ebben a legfontosabb kérdésben. 

Az elméleti előadások fontosak, hogy az emberek felismerjék az igazság lán-
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cának egymásba fonódó szemeit mint tökéletes egészet; de egyetlen olyan elő-
adást se tartsunk, amelyben nem tárjuk fel Krisztust, a megfeszítettet, az evan-
gélium fundamentumát. Lelkészeink sokkal több ember szívét nyernék meg, ha 
többet foglalkoznának a gyakorlati életszentséggel, az istenfélelemmel (Gospel 
Workers, 1915, 158–159. o.). 

Tapasztalásból prédikáljuk Krisztust.
Minden igehirdető tartsa kötelességének, hogy Krisztust prédikálja, teljes-

ségében. Ha Krisztus életszentségének ingyen ajándékát nem tárják fel, akkor 
a prédikációkszárazak és élettelenek lesznek, nem szolgálnak lelki táplálékul a 
hallgatóknak. Pál mondotta: „Az én beszédem és az én prédikálásom nem em-
beri bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmu-
tatásában” (1Kor 2:4). Az evangélium valódi lelki táplálékul szolgál. Mindennek 
Jézus az élő központja. Minden igehirdetésedbe foglald bele Krisztust. Foglal-
kozz Jézus Krisztus drága voltával, kegyelmével és dicsőségével, míg kirajzolódik 
bennetek Krisztus, a dicsőségnek reménysége. 

Gyűjtsük tehát össze, amit Krisztusból saját tapasztalataink alapján meg-
értettünk, s tárjuk fel azt mások előtt mint csillogó, fénylő drágaköveket. Így 
vonzódik majd a bűnös hozzá, akit az Írás nekünk mint tízezer közül is kitet-
szőt mutat be, s mint aki mindenestől kedves. A Golgota keresztje a záloga a mi 
örök életünknek. A Krisztusba vetett hit mindennek foglalatja az őszinte hívő 
számára. Jézus érdemei törlik el a törvényszegéseket, s öltöztetnek bennünket 
az életszentség mennyei szövőszéken készült öltönyébe. Isten elénk tárja az élet 
koronáját, amelyet a harc végén tiszteletdíjként nyújt nekünk. Ezeket a drága 
igazságokat tárjuk fel élő valóságokként (Review and Herald, 1895. III. 19.). 

Előadásaink tárgyai.
A bűneinkért megfeszített Krisztus, a halottaiból feltámadott Krisztus, aki 

közbenjárónk az Atyánál, Ő legyen beszédünk tárgya. Ezzel szorosan összefügg 
a Szentlélek tisztsége, akit isteni hatalommal és adományokkal küldött az Atya 
hozzánk Krisztus helyetteseként (Letter, 1895, 86.). 

Krisztus örök létezése, második eljövetele dicsőségben és hatalommal, sze-
mélyes méltósága, szent törvényének magasztalása mind-mind olyan témák, 
amelyekkel foglalkozhatunk egyszerűen, de hatalommal (Letter, 1895, 83.). 

Megerősített üzenet.
Bátorító üzenetet hirdess határozott hangon. Magasztald Őt, a Golgota Fér-

fiát, mind jobban és jobban. Krisztus keresztjének dicsőítésében rejlik az erő… 
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Krisztust kell prédikálnunk, nem vitatkozva, hanem a hitet erősítve. Foglalj állást, 
kerülve minden vitatkozást. Hangod sose legyen bizonytalan. Az élő Istennek 
Igéje: hitünk talapzata. Gyűjtsd össze a Krisztus engesztelését, jóvátételét bizo-
nyító összes kijelentéseket. Ezt a világ bűneiért vállalta. Mutasd ki a jóvátétel 
szükséges voltát. Mondd meg az embereknek, hogy üdvözülhetnek, ha megbán-
ják bűneiket, és visszatérnek Istenhez és törvényéhez. Gyűjts össze minden bi-
zonyítékot, minden megerősítést, ami az evangéliumot az üdvösség örömhírévé 
teszi mindazok számára, akik elfogadják és hisznek Krisztusban mint személyes 
Üdvözítőjükben (Letter,1905, 84.). 

Káin áldozatához hasonló prédikációk.
Lelkészeink közül többen csak prédikálnak, tárgyukat érvelések által tárják 

fel, de alig említik az Üdvözítő megmentő erejét. Bizonyságtételükből hiányzott 
Krisztus megmentő vére. Áldoztuk hasonlított Káin áldozatához. Az Úrnak a föld 
termését hozta, amely Isten színe előtt magában véve elfogadható gyümölcs 
volt. A gyümölcs tényleg igen jó volt, de az áldozat lényege – a megöletett Bá-
rány vére, amely Krisztus vérét helyettesítette – hiányzott. Ilyenek a Krisztust 
nélkülöző prédikációk. Az embereket nem találják szíven, nem késztetik őket 
erre a kérdésre: „Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?” Hitvalló keresztények kö-
zül az adventistáknak kell elől járniuk abban, hogy Krisztust felmagasztalják a 
világ előtt (Gospel Workers, 1915, 156. o.). 

Világosan, egyszerűen.
Prédikátorainknak világosabb, egyszerűbb módon kell feltárniuk az igazsá-

got Jézusban. Szükséges, hogy ők maguk is jobban megértsék az üdvösség nagy 
tervét. Így tudják majd hallgatóik gondolatait a földiekről a lelkiekre, az örök-
kévalóságra terelni. Sokan vannak, akik tudni szeretnék, mit kell cselekedniük, 
hogy üdvözüljenek. Világos és érthető magyarázatot kívánnak a megtéréshez 
vezető lépésekről, mi pedig egyetlen olyan istentiszteletet se tartsunk, ahol nem 
mondjuk el: milyen úton-módon jöhetnek a bűnösök Krisztushoz, az üdvösség-
hez. Mutassunk Jézusra, ahogyan János is tette, szívet érintő egyszerűséggel. 
Jézus Krisztus iránti szeretettől izzó szívvel mutassunk a Megváltóra: „Íme, Isten-
nek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit.” Erőteljes és komoly felhívásokkal 
forduljunk a bűnösökhöz, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg (Review 
and Herald, 1887. II. 22.). 

Az igazságot hirdesd, ahogyan Jézusban van.
Tanítsd a Krisztus által adott egyszerű leckéket. Beszéld el önmegtagadó és 
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áldozatos életének, megaláztatásának és halálának, feltámadásának és meny-
nybemenetelének, a bűnösökért a mennyei dicsőségben végzett közbenjárá-
sának történetét. Minden összejövetelen vannak olyan emberek, akiket Isten 
Lelke késztet. Segíts, hogy megérthessék: mi az igazság! Törd meg számukra az 
élet kenyerét, hívd fel figyelmüket az életfontosságú kérdésekre. 

Mindenfelől tévtanokat hirdetnek – te pedig légy az igazság szószólója. Olyan 
tárgyakról beszélj, amelyek táplálják Isten nyájának juhait. Ne vezesd hallgatói-
dat puszta területekre, ahol nem jutnak közelebb az élő víz forrásához. Tárd fel 
az igazságot, ahogyan Jézusban van. Világosan tárd fel a törvény és az evangéli-
um követelményeit. Krisztust mutasd be, aki az út, az igazság és az élet; beszélj 
hatalmáról, amellyel megmentheti azokat, akik hozzá fordulnak. Üdvösségünk 
Fejedelme közbenjár népéért; nem kérelmező szerepében, hanem mint győző, 
aki győzelmének bizonyítékait igényli. S mindenképpen üdvözítheti azokat, akik 
általa járulnak Istenhez. Ezt a tényt nagyon világosan tárjad fel. 

Ha az evangélium szolgái nem óvatosak, akkor az igazságot emberi ékessé-
gek alá rejtik. Egyetlen lelkész se gondolja, hogy ékes szónoklataival embereket 
téríthet meg. Akik másokat tanítanak, könyörögjenek Istenhez, hogy Lelkével 
hassa át s képesítse őket Krisztust magasztalni mint a bűnösök egyedüli re-
ménységét. Szárnyaló beszédek, kellemes elbeszélések, oda nem illő adomák 
a bűnösöket nem győzik meg. Az emberek ilyen szavakra csak úgy tekintenek, 
mint fülbemászó dallamokra. Az az üzenet, amelyet a bűnösnek hallania kell, így 
hangzik: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy 
valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16) (Gospel 
Workers, 1915, 154–155. o.). 

Krisztus szeretetét magasztald.
Az előítélet és a megátalkodottság bástyáit csak akkor dönthetjük meg, ha 

minden előadásunkban Krisztus szeretetéről beszélünk. Értesd meg az embe-
rekkel, hogy Jézus mennyire szereti őket, s hogy szeretetének milyen bizonyíté-
kait adta. Van-e szeretet, amely felérhet Isten szeretetével, amit hozott az em-
berért Krisztus áldozata által. Ha a szív telve van Krisztus szeretetével, akkor az 
emberek elé tárhatjuk és hatást gyakorol majd emberek szívére (Letter, 1886,)

Minden előadás alapja: a kereszt.
Krisztus áldozata mint a bűnért hozott engesztelés a nagy igazság, amely köré 

a többiek felsorakoznak. Hogy helyesen megértsék és értékeljék Isten Igéjének 
minden igazságát, Mózes I. könyvétől a Jelenések könyvéig, abban a világosság-
ban kell tanulmányoznunk, mely a Golgota keresztjéről árad. Elétek tárom a ke-
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gyelem és a megújhodás, az üdvösség és a megváltás nagy, magasságos emlék-
művét, kereszten felemelt Isten Fiát: lelkészeink minden előadásának ez legyen 
az alapköve (Gospel Workers, 1915, 315. o.). 

Krisztus és életszentsége.
Krisztus és életszentsége legyen a talapzat, legyen hitünk egész élete (Review 

and Herald, 1905. VIII. 31.). 
A harmadik angyal üzenete a valóságban. 
Többen kérdezték tőlem, hogy a hit általi megigazulás a harmadik angyal üzene-

te-e? A válaszom: Igen, a harmadik angyal üzenete (Review and Herald, 1890. IV. 1.).

Az üzenet a felmagasztalt Üdvözítőt mutassa be.
Az üzenet feladata, hogy világosan tárja a világ elé a felmagasztalt Üdvözítőt, 

az egész világ bűneiért hozott áldozatot. Mutassa be az embereknek a hit álta-
li megigazulást a mi kontinensünkön, meghívva őket, hogy fogadják el Krisztus 
igazságos életét, amely az Isten parancsolatai iránti engedelmességben mutat-
kozik meg. Sokan szem elől tévesztik Jézust, de szükséges, hogy tekintetüket 
isteni személyére, érdemeire, az emberi család iránti változatlan szeretetére irá-
nyítsuk. Minden hatalmat az Ő kezébe adott az Atya, hogy gazdag ajándékokat 
osztogasson az embereknek, saját életszentségének felértékelhetetlen adomá-
nyát juttassa gyámoltalan emberi eszközeinek. Éppen a harmadik angyal üze-
netét, amelyet hangos szóval kell hirdetnünk, kíséri nagy mértékben Lelkének 
kiárasztása. 

A felemelt Üdvözítő táruljon elénk, áldozata nyomán Isten trónján ülve, 
amint szétosztja a szövetségkötés felbecsülhetetlen áldásait:azért halt meg, 
hogy ezeket a jótéteményeket megszerezze minden Benne hívő lélek számára. 
János ezt a szeretetet szavakban nem tudja kifejezni, ahhoz túlságosan mély, 
túlságosan széles; felszólítja tehát az emberiséget, hogy szemlélje azt. Fenn a 
mennyei csarnokokban Krisztus könyörög a gyülekezetért, könyörög azokért, 
akikért saját vérével fizette le a váltságdíjat. Századok, korszakok sem semmisít-
hetik meg ennek az áldozatnak hatását. Kegyelme evangéliumának üzenetét a 
gyülekezetnek világosan, érthetően kell feltárnunk, nehogy a világ még tovább-
ra is elmondhassa, hogy az adventisták a törvényt tanítják, csupán a törvényt, 
de nem tanítják s nem hiszik Jézus Krisztust.

Krisztus vérének erejét kell az emberek elé tárnunk, hatásosan és elevenen, 
hogy hitük megragadhassa értékeit… 

A gyülekezet éveken át emberekre tekintett fel, sokat várt az emberektől, de 
nem tekintett fel Jézusra, akiben az örök életre irányuló reményeik összponto-
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sultak. Ezért adott Isten bizonyságtételt szolgáinak, amely az igazságot úgy tár-
ja fel, ahogyan Jézusban van. Ez a harmadik angyal világos, határozott üzenete 
(Testimonies to Ministers, 1896, 91–93. o.). 

Krisztus véleménye az önsanyargatásról.
Ha a harmadik angyal üzenetét kellőképpen prédikáljuk, hirdetését erő kíséri, 

s maradandó befolyást gyakorol. Mennyei erőnek kell kísérje, mert különben 
semmit sem eredményez. 

Töredelmek, a test sanyargatása, az állandó bűnvallomás őszinte bűnbánat 
nélkül; böjtök, ünnepségek, külső szertartások, ha őszinte odaadás nem kíséri – 
mindez értéktelen. Krisztus áldozata elégséges. Ő teljes áldozatot mutatott be 
Istennek – az emberi igyekezet Krisztus érdeme nélkül értéktelen. 

Az üdvösség tervét nem értik meg: hogy általa mennyei erő árad az emberre 
azért, hogy az emberi igyekezet teljes eredménnyel járjon. 

Az átalakító folyamat nélkül, amely csupán mennyei erő által áradhat, az ere-
deti bűnös hajlamok teljes erejükben megmaradnak a szívben, hogy újabb lán-
cokat kovácsoljanak, hogy olyan rabságra kényszerítsenek, amelyet emberi erő 
nem tűrhet meg (Review and Herald, 1890. VIII. 19.). 

Időszerű üzenet.
Teljes szívből hálát adunk az Úrnak, hogy drága világosságot tárhatunk az 

emberek elé, és örvendezünk, hogy a mi időszerű üzenetünk: az időszerű iga-
zság. Az az örömhír, hogy Krisztus a mi igazságunk, sok embertársunk számára 
hozott enyhülést, Isten pedig így szól népéhez: „Induljatok, haladjatok!” (Revi-
ew and Herald, 1889. VII. 23.). 

Üzenet a gyülekezeteknek és az új területeknek.
Prédikátoraink hirdessék Krisztust az Ő teljességében mind a gyülekezetekben, 

mind az új területeken, hogy a hallgatók értelmes hitet valljanak. Az embereket 
arra kell tanítanunk, hogy számukra Krisztus: üdvösség és életszentség. Sátán böl-
csen kidolgozott terve: visszatartani az embereket attól a hittől, hogy Krisztus az 
egyedüli reménységük; mert Krisztusnak bűntől megtisztító vére csak azok számá-
ra hatékony, akik vére érdemeiben hisznek (Gospel Workers, 1915, 162. o.). 

Néhányan az utolsó prédikációt hallgatják.
Isten mély, tiszta, dicsőséges meggyőződésre akarja vezetni az embert. Gyak-

ran az emberi logika szinte kioltotta azt a világosságot, amelyet Isten fényes su-
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garakban árasztana, hogy meggyőzze az embereket arról: a természet Ura méltó 
minden dicséretre és dicsőségre, mert Ő a mindenség Teremtője. 

Néhány lelkész téved, mert előadását csak érvekre alapozza. Vannak, akik 
meghallgatják az igazság elméletét, s meg is győződnek a felhozott bizonyítékok 
igazságáról, de ha Krisztust tárják eléjük mint a világ Üdvözítőjét, az elhintett 
mag kikel és Isten dicsőségére gyümölcsöt hoz. Azonban gyakran nem tárják az 
emberek elé a Golgota keresztjét. Egyesek talán életük legutolsó prédikációját 
hallgatják, az arany alkalmat pedig elszalasztjuk örökre. Ha azonban az igazság 
elméletével kapcsolatban Krisztust és megmentő szeretetét is hirdettük volna, 
ezeket a lelkeket is megnyerhettük volna Krisztusnak (Gospel Workers, 1915, 
157–158. o.).

  <<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE (11-18.) „VELÜNK AZ ISTEN 
„És annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 

1:23). „Az Isten dicsőségének ismerete” látható „Jézus Krisztus arcán”(Vö. 2Kor 
4:6). Az Úr Jézus Krisztus örök időktől fogva egy az Atyával. „Isten képmása”, az 
Ő nagyságának, fenségének visszatükrözője - az Ő „dicsőségének világoltatása” 
(Vö. 2Kor 4:4.6). Jézus azért jött földünkre, hogy ezt a dicsőséget kinyilatkoztas-
sa. Eljött a bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szere-
tetének világosságát - hogy legyen „VELÜNK AZ ISTEN”. Ezért jövendölték róla, 
hogy „nevét Immánuelnek nevezik”.

Jézus eljött, hogy közöttünk lakozzék, s kinyilatkoztassa az Atyát mind az em-
berek, mind az angyalok előtt. Ő Isten Igéje volt - Isten gondolatait tette érthe-
tővé. Tanítványaiért mondott imájában így szólt: „Megismertettem ővelük a Te 
nevedet” (Jn 17:26) - „irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy 
irgalmasságú és igazságú” (2Móz 34:6) -, „hogy az a szeretet legyen őbennük, 
amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek” (Jn 17:26). De ez a kinyilat-
koztatás nem csupán földi gyermekeinek szól. Kicsiny világunk az egész minden-
ség tankönyve. Isten kegyelmének csodálatos terve, a megváltó szeretet titka az 
a tantárgy, amelybe „angyalok vágyakoznak betekinteni” (1Pt 1:12), és amelyet 
végtelen időkön át kutatni fognak. Mind a megváltottak, mind az el nem bukott 
lények számára Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Meglát-
szik majd, hogy a Jézus arcán ragyogó dicsőség az önfeláldozó szeretet fénye. 
A Kálváriáról áradó világosságban látható meg, hogy az önmegtagadó szeretet 
törvénye az élet törvénye a föld és a menny számára egyaránt; s hogy Isten 
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szívében van a forrása annak a szeretetnek,amely „nem keresi a maga hasznát” 
(1Kor 13:5); és hogy a szelíd, alázatos Jézus a megközelíthetetlen világosságban 
lakozó Atya jellemét mutatta be.

  Kezdetben a teremtés egész műve Istent nyilatkoztatta ki. Krisztus volt az, aki 
kiterjesztette az egeket és lerakta a föld alapjait. Az Ő keze függesztette helyükre 
a térben a világokat, és Ő formálta meg a mező virágait. Ő az, „aki hegyeket épít 
erejével” (Zsolt 65:7), „akié a tenger és Ő alkotta is azt” (Zsolt 95:5). Ő halmozta 
el a földet szépséggel, Ő töltötte meg a levegőt dallammal, és Ő írta oda min-
denre a földön, a levegőben és az égbolton az Atya szeretetének üzenetét.

A bűn megrontotta Isten tökéletes művét, de az Ő kezeírása továbbra is ol-
vasható rajta. A teremtett dolgok még mindig hirdetik kimagasló voltának dicső-
ségét. Nincs sehol semmi - az önző emberi szíven kívül -, ami önmagának élne. 
A levegőben röpködő madarak közt, a földön nyüzsgő állatok közt egy sincs, 
amely ne szolgálná mások életét. Az erdő minden levele, a pázsit minden fűszála 
betölti rendeltetését. Minden egyes fa, bokor és fűszál olyan életelemet áraszt 
magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet; az ember és az állatvi-
lág viszont a fák, bokrok és fűszálak életét szolgálja. A virágok illatot árasztanak 
és áldásul tárják fel szépségüket a világnak. A Nap világok ezreinek örömére 
ontja sugarait. Az óceán - forrásaink és kútjaink éltetője - magába fogadja a föld 
összes folyamát, de csak azért, hogy továbbadja. A tengerből felszálló pára zá-
porként hull vissza: megöntözi a földet, hogy belőle élet sarjadhasson.

A dicsőség angyalai abban találják örömüket, hogy adhatnak: szeretetet adnak, 
és fáradhatatlanul őrködnek azok felett, akik elbuktak és szentség híján vannak. A 
mennyei lények szeretnének közel férkőzni az emberek szívéhez. Az odafennvaló 
világból fényt hoznak a sötét földre. Gyöngéd, türelmes szolgálatuk által igyekez-
nek hatni az emberi lélekre, hogy az elveszetteket Krisztussal olyan közösségbe 
hozzák, amely még annál is szorosabb, mint ami őket Krisztushoz fűzi.

A kevesebbet mondó példák után azonban szemléljük Istent Jézusban. Jézus-
ra tekintve láthatjuk: Istenünk dicsősége abban áll, hogy adhat. „Semmit sem 
cselekszem magamtól” (Jn 8:28) - mondta Krisztus. „Elküldött engem amaz élő 
Atya, és én az Atya által élek” (Jn 6:57). „Én nem keresem az én dicsőségemet” 
(Jn 8:50), hanem annak dicsőségét, aki elküldött engem (Vö. Jn 7:18!). E szavak 
elénk tárják azt a hatalmas elvet, amely az élet törvénye az egész világegyetem 
számára. Krisztus mindent Istentől kapott, de azért kapta, hogy továbbadja. Az 
összes teremtett lényért szolgálatot végez a mennyben, így az Atya élete a szere-
tett Fiún keresztül árad mindenekhez, s a Fiú által tér vissza a dicséret és boldog 
szolgálat szeretettel telt folyama mindenek hatalmas Forrásához. Így zárul Krisz-
tusban az áldások körforgása, amely szemlélteti a nagy Adományozó jellemét 
- az élet törvényét.
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Ezt a törvényt a mennyben áthágták. A bűn gyökere az önzés. Lucifer, az ol-
talmazó kérub első kívánt lenni a mennyben. Kezébe akarta ragadni a mennyei 
lények feletti hatalmat, hogy elfordítsa őket Teremtőjüktől és a maga számára 
nyerje meg hódolatukat. Ezért hamis színben tüntette fel Istent: azzal vádolta, 
hogy öndicsőítésre vágyik. A Teremtőt - Aki maga a szeretet - Lucifer a saját 
gonosz tulajdonságaival akarta felruházni. Így csapta be az angyalokat, és így 
vezette félre az embereket is. Rávette őket arra, hogy kételkedjenek Isten szavá-
ban, és ne bízzanak jóságában. Mivel Isten az igazságszolgáltatás és a félelmetes 
fenség Istene, Sátán azon mesterkedett, hogy szigorúnak és kérlelhetetlennek 
lássák Őt. Így vonta az embereket a maga oldalára Isten elleni lázadásában; és a 
világra ráborult a szomorúság éjszakája.

  A hamis istenismeret homálya ülte meg a Földet. Hogy a sötét árnyat el-
oszlassa a fény, és a világ visszatérjen Istenhez, meg kell törni Sátán megtévesz-
tő hatalmát. Ehhez nem lehet kényszert alkalmazni. Az erőszak ellenkezik Isten 
kormányzatának elveivel. Isten csak szeretetből fakadó szolgálatot kíván, a sze-
retetet pedig nem lehet megparancsolni, nem lehet erőszakkal, tekintéllyel ki-
kényszeríteni. Szeretetet csak szeretet ébreszthet. Istent ismerni annyit jelent, 
mint szeretni Őt. Be kell mutatni jellemét, mint Sátán jellemének ellentétét. 
Ezt pedig az egész világmindenségben csak egyetlen lény tehette meg. Csak az 
mutathatta be Isten szeretetét, aki ismerte annak magasságát és mélységét. Az 
Igazság Napjának kell felragyognia a világ sötét éje felett, “és gyógyulás lesz az 
ő szárnyai alatt” (Mal 4:2).

  Megváltásunk terve nem Ádám bukása után - mint utólagos megoldás - 
jött létre. A megváltás terve “ama titoknak kijelentése” volt, „mely örök időtől 
fogva el volt hallgatva” (Róm 16:25). A megváltás terve azokat az elveket tárta 
fel, amelyek Isten trónjának alappillérei voltak öröktől fogva. Isten és Krisztus 
kezdettől tudtak Sátán hitehagyásáról, és arról, hogy az ember is bűnbe esik a 
lázadó megtévesztő befolyása következtében. Nem Isten akarta a bűnt, de látta 
előre, hogy lesz, és gondoskodott ennek a rettenetes veszedelemnek a legyő-
zéséről. Oly nagy volt a világ iránti szeretete, hogy elkötelezte magát egyszülött 
Fia feláldozására,”hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen” (Jn 3:16).

Lucifer ezt mondta: „az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet [...] és 
hasonló leszek a Magasságoshoz” (Ésa 14:13-14). Krisztus azonban „mikor Is-
tennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel 
egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez ha-
sonlóvá lévén” (Fil 2:6-7).

Ez önkéntes áldozat volt. Jézus Atyja mellett maradhatott volna, megtarthat-
ta volna mennyei dicsőségét s az angyalok hódolatát. Mégis elhatározta, hogy 
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leteszi jogarát Atyja kezébe, elhagyja a mindenség trónját, hogy világosságot 
hozzon a sötétségben ülőknek és életet adjon az elveszendőknek.

Mintegy kétezer évvel ezelőtt titkot hordozó szózat hangzott a mennyben Is-
ten trónjáról: „Ímé jövök!” (Zsolt 40:8). „Áldozatot és ajándékot nem akartál, 
de testet alkottál nekem [...] Ímé itt vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon 
rólam), hogy cselekedjem, óh Isten a te akaratodat” (Zsid 10:5-7). Ezek a sza-
vak hirdették meg annak a tervnek a beteljesedését, amely örök időktől fogva 
rejtve volt. Elérkezett az ideje, hogy Krisztus világunkba jöjjön és testet öltsön. 
Ő mondta:”testet alkottál nekem” (Zsid 10:5). Ha abban a dicsőségben jelenik 
meg, amely az Övé volt Atyja oldalán a világ létezése előtt, nem viselhettük vol-
na el jelenlétének fényét. Hogy szemlélhessük Őt, és ne semmisüljünk meg, el-
takarta dicsőségét. Istenségét emberi természet fedte, - láthatatlan dicsőségét 
látható emberi formába rejtette.

E nagyszerű tervnek voltak előrevetített árnyékai: a jelképek és a szimbólu-
mok. Az égő csipkebokor, amelyben Krisztus Mózesnek megjelent, Istent nyi-
latkoztatta ki. Az Istenség bemutatására választott szimbólum csak egyszerű 
bokor volt, amin látszólag nem volt semmi figyelemre méltó, - mégis magába 
rejtette a Végtelent. Az örök irgalmú Isten a legszerényebb jelképbe burkolta 
dicsőségét, hogy Mózes meg ne haljon, amikor rátekint. Ugyanígy érintkezett Is-
ten Izraellel nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban; kinyilatkoztatta akaratát 
az embereknek, és megismertette velük kegyelmét. Isten elrejtette dicsőségét, 
eltakarta fenséges ragyogását, hogy a véges ember gyönge szemével rátekint-
hessen. Krisztusnak „a mi nyomorúságos testünk”-ben (Fil 3:21) kellett eljönnie, 
„emberekhez hasonlóvá lévén” (Fil 2:7). A világ szemében nem volt ékessége, 
ami miatt vonzódtak volna hozzá, mégis Ő volt a testet öltött Isten, a menny és 
a föld világossága. Dicsőségét eltakarta, nagyságát és fenségét elrejtette, hogy 
közelébe juthasson a szomorú, megkísértett embernek.

Isten Mózes által parancsot adott Izraelnek: „készítsenek nékem szent hajlé-
kot, hogy őközöttük lakozzam” (2Móz 25:8), és a szentélyben, népe között lako-
zott. A pusztában, fáradságos vándorlásuk egész ideje alatt velük volt jelenlété-
nek szimbóluma. Hasonlóképpen állította fel szentélyét Krisztus az emberiség 
táborának közepén. Sátorát az emberek sátrai mellé helyezte, hogy közöttük 
lakhasson, s hogy megismertesse velük isteni jellemét és életét. „És az Ige testté 
lett és lakozék miközöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülött-
jének dicsőségét), aki tejes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14). (A görög 
szövegben: „És az Ige testté lett és közöttünk sátorozék” olvasható. Erre épül a 
bibliai idézetet megelőző mondat - a ford. )

Mivel Jézus lejött a földre és köztünk élt, tudjuk, hogy Isten ismeri megpróbál-
tatásainkat, és együtt érez velünk fájdalmainkban. Ádám minden leszármazottja 
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tudatában lehet annak, hogy Teremtőnk a bűnösök barátja. Minden kegyelmet 
hirdető tanítás, minden örömről szóló ígéret, minden szeretetből fakadó csele-
kedet, a Megváltó földi életének egész isteni vonzereje azt hirdeti, hogy „velünk 
az Isten” (Mt 1:23).

Sátán úgy tünteti fel Isten törvényét, a szeretet törvényét, mintha az önzés 
törvénye volna. Azt állítja, hogy lehetetlen engedelmeskednünk a törvény elő-
írásainak. Sátán a Teremtőt vádolja ősszüleink bukásáért, s az abból származó 
minden nyomorúságért. Ráveszi az embereket arra, hogy Istent tekintsék a bűn, 
a szenvedés és a halál szerzőjének. Jézus feladata volt az, hogy ezt a csalást 
leleplezze. Mint közülünk való adott példát az engedelmességre. Ezért magá-
ra öltötte emberi természetünket és osztozott sorsunkban. „Mindenestől fogva 
hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz” (Zsid 2:17). Ha bármi olyat kellene 
elviselnünk, amiben Jézusnak nem volt része, akkor Sátán azt állíthatná, hogy 
Isten ereje nem elégséges számunkra. Ezért Jézus „megkísértetett mindenek-
ben, hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15). Kiállt minden olyan próbát, amely minket 
is érhet, és maga részére nem vett igénybe olyan erőt, amelyet Isten nem kínál 
nekünk is ingyen. Emberként találkozott a kísértéssel, és legyőzte azt az Istentől 
kapott erő által. Így szólt: „Hogy tejesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én 
Istenem, a te törvényed keblem közepette van” (Zsolt 40:9). Amikor széjjeljárt, 
hogy jót tegyen, és meggyógyította mindazokat, akiket meggyötört a Sátán, vi-
lágosan bemutatta az embereknek Isten törvényének jellegét és a maga szol-
gálatának mibenlétét. Élete tanúsítja, hogy mi is engedelmeskedhetünk Isten 
törvényének.

Ember volta az emberi család közösségébe vonta Krisztust, isteni lénye pedig 
Isten trónjához kapcsolta. Mint ember Fia, példát adott az engedelmességre; 
mint Isten Fia, erőt ad, hogy engedelmeskedni tudjunk. Krisztus volt az, aki a 
Hóreb-hegyi csipkebokorból így szólt Mózeshez: „VAGYOK AKI VAGYOK (...) Így 
szólj Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem tihozzátok” (2Móz 3:14). Ez volt 
Izrael szabadulásának záloga. Amikor mint „emberekhez hasonló” (Fil 2:7) jelent 
meg, ugyancsak ezt mondta magáról: VAGYOK. A betlehemi gyermek, a szelíd 
és alázatos Üdvözítő: Isten, aki „megjelent testben” (1Tim 3:16). Nekünk pedig 
ezt mondja: „Én VAGYOK a jó Pásztor” (Jn 10:11). „Én VAGYOK amaz élő Kenyér” 
(Jn 6:51). „Én VAGYOK az út, az igazság és az élet” (Jn 14:6). „Nékem adatott 
minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28:18). Én VAGYOK minden ígéret biz-
tosítéka. Én VAGYOK, ne féljetek! „Velünk az Isten” (Mt 1:23) - ez a záloga bűntől 
való szabadulásunknak. Ezért bízhatunk abban, hogy erőt kapunk a menny tör-
vénye iránti engedelmességhez.

Amikor Krisztus megalázkodott, hogy emberi természetet öltsön magára, 
olyan jellemről tett tanúságot, amely Sátán jellemének az ellentéte. Ám még 
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ennél is mélyebbre ereszkedett a megalázkodás ösvényén. „És mikor olyan ál-
lapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, 
mégpedig a keresztfának haláláig” (Fil 2:8). Amiképpen a főpap levetette a mél-
tóságát kifejező ékes ruhát, és mint egyszerű pap fehér gyolcsban folytatta szol-
gálatát, akképpen Krisztus is szolgai formát öltött, s úgy hozott áldozatot. Ő volt 
a pap, és Ő volt az áldozat is. „És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a 
mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van” (Ésa 53:5).

Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánás-
módban részesüljünk, amelyet Ő érdemelt volna meg. Elítélték Őt a mi bűnein-
kért, amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő iga-
zságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat, 
hogy mi elnyerhessük az Ő életét, „[...] és az Ő sebeivel gyógy  Amit Krisztus 
megvalósított életével és halálával, az sokkal több, mint a bűn okozta rontás 
meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de 
Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk vol-
na el. Az Üdvözítő felvette emberi természetünket, s ezzel olyan kötelékkel fűzte 
magát az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet. Örökre magához kötö-
zött minket. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta”(Jn 
3:16). Nemcsak azért adta, hogy bűneinket hordozza és mint áldozat meghaljon 
értünk, hanem Isten odaajándékozta Krisztust az elbukott emberiségnek. Hogy 
biztosítson változhatatlan béke-szándékáról, egyszülött Fiát adta, hogy Krisztus 
eggyé váljon az emberi családdal, s örökre megtartsa emberi természetét. Ez 
a záloga annak, hogy Isten megtartja szavát. „Mert egy gyermek születik né-
künk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen” (Ésa 9:6). Fiának sze-
mélyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra, a 
mennybe helyezte. Az „embernek Fia” az, akivel megosztja a világmindenség 
trónját. Az „embernek Fia” az, akit „csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének” (Ésa 9:6) hívnak. A VAGYOK az 
összekötő kapocs Isten és az emberiség között, és kezével mindkettőt átfogja. 
Ő, aki „szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott” (Zsid 7:26), nem 
szégyell minket testvéreinek nevezni (Lásd: Zsid 2:11!). Krisztusban egyesül a 
földi és a mennyei család. A megdicsőült Krisztus a mi testvérünk. Az emberiség 
magába zárja a mennyet, a Végtelen Szeretet pedig keblére öleli az emberiséget.

Isten ezt mondja népéről: „mint korona-kövek ragyognak az ő földén. Óh, 
mily nagy az ő jósága és mily nagy az ő kedvessége!” (Zak 9:16-17). A meg-
váltottak megdicsőítése Isten irgalmának örök bizonyítéka. „A következendő 
időkben” megmutatja „az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való 
jóságából a Krisztus Jézusban” (Ef 2:7). „Azért, hogy megismertettessék [...] a 
mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal [...] az Istennek sokféle böl-
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csessége, amaz örök eleve-elvégezés szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban” (Ef 3:10-11).

Krisztus megváltói munkája igazságot szolgáltat Isten uralmának. Megtudja 
a világ; hogy a Mindenható, a szeretet Istene. Sátán vádjai alaptalanoknak bi-
zonyulnak; jelleméről lehullik a lepel. A lázadás soha többé nem ismétlődhet 
meg. Bűn soha többé nem hatolhat be a világegyetembe. A hitehagyás ellen 
mindenki örökre biztosítva van. Az önfeláldozó szeretet eltéphetetlen kötelék-
kel egyesíti a föld és a menny lakóit Teremtőjükkel.

A megváltás munkája befejeződik. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme 
még bőségesebb lesz. A földet - amit Sátán magának igényel - Isten nemcsak 
megváltja, hanem meg is dicsőíti. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az 
egyetlen sötét folt az Ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát 
felülmúló megbecsülésben részesül. Itt, ahol Isten Fia emberi testben sátoro-
zott, ahol a dicsőség Királya élt, szenvedett és meghalt, - amikor mindent meg-
újít - itt lesz „Isten sátora az emberekkel [...] és velük lakozik, és azok az ő népei 
lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük” (Jel 21: 3). A megváltottak 
pedig a végtelen korszakokon át - miközben az Úr világosságában járnak - dicső-
íteni fogják Őt kimondhatatlan ajándékáért, aki

Immánuel -”VELÜNK AZ ISTEN” 

  <<<vissza a 7. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE (23-33.) „AZ IDŐNEK TELJESSÉGE”
„Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő Fiát [...], hogy 

a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot” (Gal 4:4-5).
Az Üdvözítő eljövetelét Isten már az Édenben megjövendölte. Amikor Ádám 

és Éva első ízben hallották az ígéretet, annak gyors bekövetkezését várták. 
Örömmel fogadták elsőszülött fiukat, remélve, hogy ő lesz a Szabadító. Az ígé-
ret teljesedése azonban késett. Akik először hallották, meghaltak anélkül, hogy 
valóra válását meglátták volna. Énók napjaitól kezdve a pátriárkák és a próféták 
újra és újra megismételték az ígéretet, hogy ébren tartsák a Szabadító eljövete-
lébe vetett reménységet, de a Megváltó nem jött el. Dániel megjövendölte ad-
ventjének időpontját is, de nem mindenki értelmezte helyesen ezt az üzenetet. 
Teltek-múltak a századok, és a próféták elhallgattak. Az elnyomás igája súlyosan 
ránehezedett Izraelre, és sokan készek voltak így kiáltani: „A napok csak halad-
nak, ám semmivé lesz minden látás” (Ez 12:22).
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Mindazáltal, ahogy a csillagok haladnak roppant körforgásukban a számukra 
kijelölt pályán, úgy Isten sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében. 
A nagy sötétség és a füstölgő kemence jelképében (Lásd: 1Móz 15:12.17!) Is-
ten kijelentette Ábrahámnak Izrael egyiptomi szolgaságát, s azt, hogy rabságuk 
ideje négyszáz évig tart. „Annakutána - mondta - kijönnek nagy gazdagsággal” 
(1Móz 15:14). Ez ígéret ellen hiába harcolt a fáraó büszke birodalmának min-
den hatalma.”Ugyanazon napon - amelyet Isten megjelölt ígéretében - az Úrnak 
minden serege kijöve Egyiptomnak földéről” (2Móz 12:41). Ugyanígy határozta 
meg a mennyei tanács Krisztus eljövetelének óráját is. Amikor az idő hatalmas 
mutatója ehhez az órához ért, Jézus megszületett Betlehemben.

„Mikor pedig eljött az időnek tejessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát” (Gal 
4:4). A Gondviselés irányította a nemzetek megmozdulásait, az emberi törek-
vések és hatások hullámzásait, míg a világ megérett a Szabadító eljövetelére. A 
nemzeteket egyetlen hatalom fogta össze; csaknem mindenütt egyetlen nyelvet 
beszéltek, és ezt a nyelvet ismerték el irodalmi nyelvnek. A szétszóratásban élő 
zsidók minden országból Jeruzsálembe gyülekeztek az évenkénti ünnepekre. 
Amikor pedig visszatértek otthonaikba, világszerte elmondhatták a Messiás el-
jövetelének hírét. 

Ebben az időben a pogány vallási rendszerek elveszítették már a népre gyako-
rolt befolyásukat. Az embereket fárasztotta az üres pompa, és unták a meséket. 
Olyan vallásra vágyakoztak, amely nyugalmat ad szívüknek. Mialatt úgy tűnt, 
hogy az igazság fénye már-már kialudt az emberek között, még mindig voltak 
olyanok, akik keresték az igazságot. Tanácstalanok voltak, és szívük telve volt 
fájdalommal. Szomjazták az élő Isten ismeretét, és bizonyosságot kerestek a sí-
ron túli élet felől.

Mivel a zsidók eltávolodtak Istentől, hitük megfakult, és reménységük - ami 
megvilágította a jövőt - majdnem teljesen kialudt. A próféták szavait nem értet-
ték. A nép nagy tömege a halált rettegett titoknak tartotta, és mögötte bizony-
talanságot, homályt érzett. Nemcsak a betlehemi anyák keserves sírása, hanem 
az egész emberiség szívéből feltörő fájdalmas kiáltás az, ami századok távlatán 
át a próféta fülébe jutott Rámából: „Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel 
siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek” (Mt 2:18). Vi-
gasztalanul ültek az emberek a „halál árnyékának völgyében” (Zsolt 23:4). Sóvár 
szemmel tekintettek a Szabadító jövetele felé, amikor a sötétség majd eloszlik, 
a jövendő titka pedig megvilágosodik.

A zsidó nemzeten kívül is voltak olyanok, akik isteni tanító megjelenéséről 
jövendöltek. Ezek az emberek kutatták az igazságot, és az ihletés Lelke töltötte 
be őket. Mint csillagok a sötétedő égen, egymás után tűntek fel ezek a tanítók. 
Prófétai szavaik reményt gyújtottak a pogány világ ezreinek szívében.
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Az előző évszázadokban lefordították a Szentírást görög nyelvre, a római bi-
rodalomban általánosan használt nyelvre. Mindenütt éltek elszórtan izraeliták, 
s az eljövendő Messiásra irányuló várakozásukban bizonyos mértékig a pogá-
nyok is osztoztak. Azok közt, akiket a zsidók pogányoknak neveztek, sokan he-
lyesebben értelmezték a Messiásra vonatkozó szentírási jövendöléseket, mint 
Izrael tanítói. Voltak, akik a bűntől szabadító Megváltót várták az eljövendőben. 
Filozófusok igyekeztek behatóan tanulmányozni a héber rendtartás titkait, de 
a zsidók vakbuzgósága akadályozta a világosság terjedését. Mivel mindinkább 
elzárkóztak más nemzetektől, nem voltak hajlandók megosztani velük még azt 
a kevés ismeretet sem, amit a szimbolikus szertartásokról tudtak. Az igazi Taní-
tónak kellett eljönnie. Annak kellett világosságot derítenie a jelképek értelmére, 
Akire az összes előkép mutatott.

A természeten keresztül, előképek és jelképes szolgálatok útján, a pátriárkák 
és a próféták által Isten szólt e világhoz. Tanításait emberi nyelven kellett közöl-
nie az emberiséggel. A szövetség Követének kellett megszólalnia. Az Ő hangjá-
nak kellett felcsendülnie az Ő templomában. Krisztusnak kellett eljönnie, hogy 
olyan igéket szóljon, amelyek világosak és jól érthetők. Neki - az igazság szerző-
jének - kellett elválasztania az igazságot az emberi kijelentések pelyvájától, ami 
hatástalanítja a tiszta üzenetet. Világosan meg kellett határoznia Isten kormány-
zatának elveit és a megváltás tervét. Az Ószövetség tanításait teljességükben 
kellett az emberek elé tárni.

A zsidók közt voltak még állhatatos emberek, a megszentelt törzs leszár-
mazottai, akik által fennmaradt Isten ismerete. Az ő tekintetük még mindig az 
atyáknak adott ígéreten csüngött. A Mózesnek adott ígéretben reménykedve 
erősítették hitüket: „Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai 
közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek” (Acs 
3:22). Újra meg újra olvasták, hogyan fog az Úr felkenni valakit arra, hogy a „sze-
gényeknek örömöt”mondjon, hogy bekösse a „megtört szívűeket”, hogy hirdes-
sen a „foglyoknak szabadulást”, és hogy bejelentse az „Úr jókedvének eszten-
dejét” (Ésa 61:1-2). Olvasták, hogyan fog a „földön törvényt” tanítani, hogy „a 
szigetek várnak tanítására” (Ésa 42:4), és hogy „népek jönnek” világosságához 
és „királyok” a néki”feltámadt fényességhez” (Ésa 60: 3).

A haldokló Jákób szavai reménységgel töltötték el őket: „Nem múlik el Jú-
dától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül; míg eljő Siló, és a népek 
néki engednek” (1Móz 49:10). Izrael hanyatló hatalma azt bizonyította, hogy 
elközelgett a Messiás eljövetele. Dániel próféciája úgy rajzolja meg a Messiás 
uralmának dicsőségét, hogy az felvált minden földi birodalmat, és „megáll örök-
ké” (Dán 2:44). Míg egyfelől kevesen értették Krisztus missziójának természetét, 
másfelől széles tömegek egy hatalmas fejedelmet vártak, aki Izraelben állítja fel 
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birodalmát, és aki a népek szabadítójaként jön.
Elérkezett az idő teljessége. A bűn korszaka alatt leromlott emberiség a Sza-

badító után sóvárgott. Sátán azon dolgozott, hogy mind mélyebbé és áthidalha-
tatlanabbá tegye a menny és föld közötti szakadékot. Megtévesztő eljárásaival 
bűnre ösztökélte az embereket. Szándéka az volt, hogy a végsőkig próbára tegye 
Isten türelmét, hogy Isten ne szeresse többé az embert, hagyja sorsára a világot, 
és így az Sátán fennhatósága alatt maradjon.

Sátán arra törekedett, hogy elzárja az embereket Isten ismeretétől, elterel-
je figyelmüket Isten templomáról, és így megalapíthassa a maga birodalmát. 
A felsőbbségért folytatott küzdelmét látszólag mindig siker kísérte. Igaz ugyan, 
hogy Istennek minden nemzedékben voltak eszközei. Még a pogányok között is 
voltak olyanok, akik által Krisztus munkálkodott, hogy kiemelje az embereket a 
bűnből és a romlásból. De ezeket az embereket megvetették és gyűlölték. Sokan 
közülük erőszakos halált szenvedtek. Mind sűrűbb és sűrűbb lett a sötét árnyék, 
amelyet Sátán borított a földre.

A pogány eszmék által Sátán hosszú időn át távol tartotta az embereket Is-
tentől, nagy győzelmét azonban Izrael hitének megrontása által aratta. A pogá-
nyokat saját elképzeléseik foglalkoztatták, s azokat istenítették. Az istenisme-
ret kihalt közülük és egyre inkább lezüllöttek. Izraellel is ugyanez történt. Az 
az elképzelés, hogy az ember cselekedeteivel megválthatja önmagát, minden 
pogány vallás alapvető elve. Ezt az elvet a zsidó vallás is átvette. Sátán ültette el 
ezt az elgondolást. Ahol pedig ezt vallják, ott nincs védőgát a bűn ellen.

A megváltás üzenetét Isten emberi eszközök útján közölte a világgal. A zsidók 
azonban önmaguknak akarták kisajátítani az örök életet jelentő igazságot. Felhal-
mozták maguknak az élő mannát, s az megromlott. A vallás, amelyet megpróbál-
tak a maguk számára elrejteni, botránykővé lett. Megrabolták Isten dicsőségét, 
és megkárosították a világot az evangélium meghamisításával. Vonakodtak át-
adni magukat Istennek, hogy eszközei legyenek a világ megmentésére, így Sátán 
eszközeivé váltak a világ elpusztítására.

Az a nép, amelyet azért hívott el Isten, hogy az igazság oszlopa és erőssége 
legyen - Sátán képviselője lett. Épp azt tették, amit Sátán kívánt végeztetni ve-
lük. Eljárásaikkal hamis színben mutatták be Isten jellemét, és miattuk a világ 
zsarnok kényúrnak tekintette Őt. Még a templomban szolgáló papok is szem elől 
tévesztették annak a szolgálatnak a jelentőségét, amelyet végeztek. Már nem 
tekintettek a jelképen túlra, a jelképezett dolgok felé. Az egész áldozati szer-
tartást úgy végezték, mintha egy színdarab szereplői volnának. Így az Istentől 
származó rendelések az értelem eltompításának és a szív megkeményítésének 
eszközeivé váltak. Ezen az úton már nem tehetett Isten semmit sem az embe-
rért. Meg kellett szüntetnie ezt az egész rendszert.
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A bűn csaló hatalma tetőpontra hágott. Munkába állt minden eszköz, amely 
csak rombolhatta az emberi lelket. Amikor Isten Fia letekintett a földre, szen-
vedést és nyomorúságot látott. Szánakozva látta, hogyan lett az ember Sátán 
kegyetlenségének áldozatává. Részvéttel tekintett azokra, akiket Sátán megron-
tott, tönkretett és akik elveszett állapotban voltak. Ezek az emberek olyan gazdát 
választottak, aki mint foglyait, szekeréhez láncolta őket. Rémülten és becsapva 
haladt a szomorú menet az örök pusztulás, a halál felé, amelyben az élet remé-
nye is kihal, - az éj felé, amelyre nem köszönt reggel. Sátán eszközei elvegyültek 
az emberek közé. Az emberi test - amelyet Isten a maga lakhelyének teremtett 
-, a démonok tanyája lett. Ezek a természetfölötti lények a legromlottabb kíván-
ságok kielégítésére ösztönöztek minden érzékszervet, idegszálat és indulatot. 
Démoni jelleg vésődött rá az emberek arcára, az őket fogva tartó gonosz légiók 
tükörképe fejeződött ki rajtuk. Ezt látta a világ Megváltója. Micsoda látvány a 
Végtelen Tisztaság számára!

A bűn tudományszámba ment, s a romlottság a vallás tartozékává vált. A lá-
zadás gyökeret vert a szívben. Az ember gyűlölete a mennyel szemben a legva-
dabb volt. Bebizonyosodott a világegyetem előtt, hogy az ember Istentől elsza-
kadva képtelen felemelkedni. Új életet és új erőt kell kapnia attól az Istentől, aki 
a világot teremtette.

Az el nem bukott világok mélységes érdeklődéssel figyelték, felkel-e az Úr, 
hogy elsöpörje a föld lakóit. És ha Isten ezt tette volna, akkor Sátán megva-
lósíthatta volna azt a tervét, hogy megszerzi magának a mennyei lények hó-
dolatát. Kijelentette, hogy Isten kormányzatának elvei szerint az ember nem 
kaphat bűnbocsánatot. Ha Isten elpusztította volna a világot, akkor Sátán azt 
bizonygatta volna, hogy vádjai jogosak. Kész lett volna Istent hibáztatni, és 
lázadását a mennyre is kiterjeszteni.  De Isten, ahelyett, hogy elpusztította 
volna a világot, elküldte Fiát, hogy megmentse azt. Noha mindenütt romlás 
és ellenszegülés volt tapasztalható ezen az elidegenedett világon, Isten gon-
doskodott a gyógyulásról. A válság mélypontján, amikor Sátán már-már dia-
dalmaskodott, Isten Fia eljött az isteni kegyelem üzenetével. Isten szeretete 
minden korban, minden időben áradt az elbukott emberiség felé. Az emberi 
romlottság ellenére mindig láthatók voltak a kegyelem jelei. Amikor pedig el-
érkezett az időnek teljessége, Isten dicsősége megmutatkozott abban, hogy 
a világra árasztotta a gyógyító kegyelem teljességét, amelynek többé semmi 
sem vet gátat, s amelyet nem von vissza mindaddig, amíg a megváltás terve 
célba nem ér.

Sátán ujjongott, hogy sikerült az emberben eltorzítania Isten képmását. De 
eljött Jézus, hogy helyreállítsa az emberben Alkotója képét. Csak egyedül Krisz-
tus tudja újjáformálni azt a jellemet, amelyet a bűn megrontott. Eljött, hogy 
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kiűzze a démonokat, akik az ember akaratát hatalmukban tartották. Eljött, hogy 
felemeljen bennünket a porból, hogy eltorzított jellemünket átalakítsa az Ő iste-
ni jellemére, és saját dicsőségével megszépítse. 

  <<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya 

FAITH AND WORKS (15-27.) 

Ellen White testvérnő megvilágítja a tárgyat
Pál apostol mondja: „Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örö-

kölhetik Istennek országát?… Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattat-
tatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a 
mi Istenünk Lelke által. (1Kor 6:9-11.) A hitbuzgalom, a jámborság és a megszen-
telődés hiánya a külső emberben amiatt van, hogy megtagadja Jézus Krisztust, a 
mi igazságosságunkat. Isten szeretetét állandóan művelni, gyakorolni kell. 

Mialatt az egyik osztály megrontja a hit általi megigazulás tantételét, s elmu-
lasztja az Isten szavában lefektetett feltételt teljesíteni: – Ha szerettek engem, 
megtartjátok az én parancsolataimat” – ez oly teljes, amilyen nagy tévedés 
azok részéről, akik azt állítják, hogy hiszik és megtartják Isten parancsolatait, 
de szembehelyezkednek az igazság drága sugaraival – ami új nekik – s a Kálvária 
keresztjéről tükröződik vissza. Ugyan az az osztály nem látja az Isten törvénye 
csodálatos dolgait mindazokban, akik cselekvői az Ő szavának. Mások jelenték-
telen dolgok miatt gáncsoskodnak, és elhanyagolják a nehezebb dolgokat, a kö-
nyörületességet, és Isten szeretetét. 

Sokan nagyon sokat veszítettek abban, hogy értelmük szemeit bezárták, 
és nem vették észre az Isten törvényében rejlő csodálatos dolgokat. Egyrészt a 
vakbuzgó vallásos emberek elválasztották egymástól a törvényt és az evangéli-
umot, mialatt mi másrészről majdnem ugyanezt tettük egy más nézőpontból. 
Nem tártuk fel az emberek előtt Krisztus igazságosságát, s az Ő nagyszerű meg-
váltási tervének teljes jelentőségét. Prédikációinkból kihagytuk Krisztust, s az Ő 
páratlan szeretetét, elméleteket és érveléseket sorakoztattunk fel, s észérvekre 
támaszkodó szónoklatokat tartottunk.

Megtéretlen emberek prédikáltak a szószékeinken. Saját szívükben soha 
nem tapasztalták meg az Istenbe kapaszkodó, Benne bízó, élő hitet, a bűneik 
megbocsátásának édes bizonyítékát. Hogyan prédikálhatnak akkor Isten szere-
tetéről, együttérzéséről, és arról, hogy Isten minden bűneinket megbocsátja? 
Hogyan mondhatnák azt: „Nézz és élsz!?” Szemléld a Golgota keresztjét, s akkor 
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vágyad fog támadni arra, hogy felvedd a keresztet. A világ Megváltója a Golgota 
keresztjén függött. Tekints a világ Üdvözítőjére, Akiben lakozik az Istenségnek 
egész teljessége testileg. Szemlélheti-e bárki is úgy Isten drága Fiának áldozatát, 
hogy szíve ne lágyulna meg, és ne törne össze, s ne lenne kész átadni Istennek 
a szívét és a lelkét? 

Véssük teljesen ezt a pontot minden elmébe: Ha elfogadjuk Krisztust, mint 
Megváltót, akkor el kell fogadnunk Őt, mint Uralkodót. Addig nem lehetünk ben-
ne bizonyosak, s nem bízhatunk teljesen, jóhiszeműen Őbenne, mint Megvál-
tónkban, míg el nem ismerjük Őt, mint Királyunkat, s nem engedelmeskedünk 
az Ő parancsolatainak. Így bizonyítjuk az Isten iránti hűségünket. Akkor valósá-
gos horgonyunk lesz a hitünkben, mert ez munkálkodó hit lesz. Ez szeretet által 
munkálkodik. Mondd ezt a szívedből: „Uram, hiszem, hogy Te meghaltál, hogy 
megváltsd a lelkemet. Ha Te ilyen értéket adtál az embernek, hogy az életedet 
adtad érettem, kész vagyok erre így felelni: Odaáldozom az életemet és életem 
minden lehetőségét összes gyengeségeimmel együtt a Te megőrzésedre.”

Akaratunkat teljes összhangba kell hozni Isten akaratával. Ha ezt megtesszük, 
nem lesz olyan fénysugár, ami be ne sugározna a szívünkbe, és nem fogja ezt az 
értelmünk sem ellenezni. Lelkünket nem fogjuk előítélettel elzárni, sötétségnek 
nevezve a világosságot, s világosságnak nevezve a sötétséget. A mennyből jövő 
világosságot úgy fogjuk üdvözölni, mint oly világosságot, ami teljesen megtölti a 
lelkünk kamráit, s dallamként szól Istennek. 

Hit és hitetlenség
Mennyire hiszünk mi szívből? Húzódjatok közelebb Istenhez, és Isten is köze-

lebb fog jönni hozzátok. Ez azt jelenti, hogy időzzünk sokat Istennel imában. Azok, 
kik magukat kételkedésre nevelték, s hitetlenséget tápláltak, tapasztalataikba 
megkérdőjelezhető kétségeket szőttek, ébredjenek Isten Lelke alatt bűntudatra, 
s tekintsék személyes kötelességüknek megvallani a hitetlenségüket. Nyissák ki 
szíveiket, fogadják el a nekik küldött világosságot, s hit által vessék át magukat a 
bűn vonaláról az igazságosságra, a kételkedésből a hitbe. Fenntartás nélkül szen-
teljék magukat oda Istennek, s kövessék az Ő világosságát a saját maguk gyújtotta 
szikrák helyett. Amint odaszentelik magukat, növekvő világosságot fognak látni, 
s ez a világosság mind fényesebb, és tündöklőbb lesz a tökéletességnek napjáA 
lélekben a hitetlenségnek varázslatos, elbűvölő ereje van. A kételkedés elvetett 
magjai meghozzák a maguk aratását, ezért azok eltávolítását, felásását addig kell 
folytatni, míg a hitetlenség minden gyökere el nincs távolítva. Amikor kihúzzuk a 
mérgező palántákat, azok nem nőhetnek tovább, mert nincsenek tovább táplálva 
szavakkal és tettekkel. A léleknek meg kell teremnie a szív talajába beágyazott hit 
és szeretet értékes palántáit, és ott trónra kell azokat emelni.      
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Az üdvösség zavaros elméletei
Nem tudjuk megérteni azt, hogy a világban a legnagyobb ára a bűnnek van? 

Ennek ára a tiszta lelkiismeret, Isten kegyelmének, jóindulatának az elvesztése, 
amikor a bűnös lélek eltávolodik Ő tőle, s végül elveszíti a mennyet. Isten Szent-
lelke megszomorításának a bűnért, s azért, hogy ellentétben járunk Ő vele, nagy 
árat fizetünk, elveszítjük a lelkünket. 

Ki mérheti fel minden emberi eszköz befolyásának a felelősségét, kiket Meg-
váltónk a saját életének a feláldozásával vásárolt meg? Milyen jelenet tárul majd 
fel, amikor az ítélők leülnek és a könyveket meg fogják nyitni, hogy tanúságot 
tegyenek minden lélek üdvösségéről, vagy kárhozatáról! Ez Annak a csalhatat-
lan döntését igényli, Aki itt élt az emberek között, szerette az embereket, életét 
adta az emberiségért, hogy a hűséges igazaknak elkészítse a végső, rájuk ruhá-
zott jutalmat, és megbüntesse az engedetleneket, a hűtleneket, és az igazság-
talanokat. Isten Fiát bízták meg minden ember cselekedetének és felelősségre 
vonásának teljes megítélésével. Azok, akik részessé váltak mások bűneiben, s 
Isten végzései ellen cselekedtek, a legfélelmetesebb jelenettel nézhetnek majd 
szembe. 

A veszély, amit újra és újra megmutattak nekem az, hogy népünknek hamis 
fogalmai vannak a hit általi megigazulásról. Elém tárták azt, hogy Sátán évek 
óta különös módon dolgozott azért, hogy összezavarja népünk gondolatait eb-
ben a pontban. Nagyobb részben Isten törvényénél időztünk, arról beszéltünk 
a gyülekezeteinkben, és majdnem elhagytuk a Jézus Krisztus ismeretét, s az 
Ő törvényhez való kapcsolatát, hasonlóan jártunk, mint Kain az ő áldozatával. 
Meg lett nekem mutatva, hogy sokaknak milyen hite van, amiatt, hogy kevert, 
zavaros fogalmaik vannak az üdvösségről, mivel a prédikátoraink helytelen 
módon munkálkodtak, hogy elérjék a szíveket. Évekig ösztönözve voltam az 
elmémben erről a pontról gondolkodni, Krisztus igazságosságának a tulajdo-
nításáról. Azon csodálkoztam, hogy ezt a tárgyat nem vitatták meg a gyüleke-
zeteinkben, az országunkban keresztül kasul, amikor erre a tárgyra állandóan 
sürgetve voltam, és majdnem minden értekezésemben és beszédemben szól-
tam a népnek erről. 

Visszanéztem és megvizsgáltam a tizenöt és húsz éves írásaimat, [és úgy ta-
láltam, hogy] azok ugyanúgy világították meg ezt a tárgyat, – s azoknak, akik 
belépnek a szolgálat ünnepélyes, szent munkájába, először egy előkészítést, ok-
tatást kell adni Krisztus és az apostolok tanításaira, s a gyakorlati vallásosság 
élő alapelveire vonatkozóan. Oktatni kell őket arra, hogy mit foglal magába a 
komoly, élő hit.
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Egyedül hit által
  Sok fiatalt úgy küldtek ki a munkába, hogy azok nem értették meg a megvál-

tás tervét, és azt se, hogy mit foglal magába a valódi megtérés; valójában nekik 
is megtérésre lett volna szükségük. Szükséges, hogy világosságot nyerjünk ebben 
a pontban, és a prédikátorainkat arra kell oktatni, hogy időzzenek többet részle-
tesen annál a tárgynál, amely az igaz, valódi megtérést magyarázza. Mindazok-
nak, akik megkeresztelkednek, bizonyítékát kell adni, hogy megtértek. Itt nem 
egy pont van, amiken szükséges komolyabban időzni, gyakrabban ismételni, vagy 
sokkal jobban megszilárdítani az elmében, mindenekfelett azt, hogy a bukott em-
bernek még a saját legjobb cselekedetei által sem lehet érdemeket szerezni. Az 
üdvösség egyedül csakis a Jézus Krisztusba vetett hit által lehetséges.

Amikor ez a kérdés vizsgálat alá kerül, fáj a szívünk, mikor látjuk, hogy milyen 
felületesek, s elcsépeltek azok észrevételei, megjegyzései, akiknek meg kellene 
érteni a kegyesség titkát. Ők könnyelműen és meggondolatlanul beszélnek azon 
testvéreink valós és igaz gondolatairól, akik kijelentik, hogy hiszik az igazságot, 
s tanítják is az igazságot. Ők legkevésbé sincsenek a tudatában azon valós té-
nyeknek, melyek előttem feltárultak. Az ellenség annyira összekuszálta a vilá-
giasság ködfelhőjével a gondolataikat, s úgy tűnik, hogy ez annyira beivódott a 
gondolkodásmódjukba, hogy részévé vált a hitüknek és jellemüknek. Csak egy 
új megtérés változtathatja meg őket, s idézheti elő azt, hogy feladják a hamis el-
képzeléseiket – mert ez a helyes és észszerű, amit ők tanúsíthatnak. Ők úgy kell 
belekapaszkodjanak abba, mint a fuldokló ember a mentőövbe, hogy megőrizze 
az őket a hitük hajótörésétől, és az elsüllyedéstől.  

Krisztus adta nekem e szavakat: „Neked újjá kell születned, máskülönben 
soha nem léphetsz be a mennyei országba.” Ezért mindazok, akik helyesen 
akarják látni ezt a tárgyat, fel kell adniuk a vitatkozó lelkületüket, és teljes 
szívvel kell keresniük az Urat. Akkor majd megtalálják Krisztust, s vallásos ta-
pasztalataiknak adhatnak megkülönböztethető jelleget. Nekik ezt a tárgyat az 
igaz vallásosság egyszerűségében kell fenntartani, megőrizni, s minden elő-
adásukban és értekezésükben tisztán, és világosan kell az emberek elé tárni. 
Ez nagy hatással lesz majd minden éhező és szomjúhozó lélekre, akik vágynak 
a hit és remény bizonyosságára, s tökéletes bizalmat gyakorolni Istenben a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.  

Álljon ez a tárgy tisztán, világosan, közérthetően, hogy nem lehetséges bár-
mivel is befolyásolni az Isten előtti helyzetünket, vagy, hogy Isten részünkre 
adott adományaiból nem teremthetünk érdemet. Ha a hittel és cselekedetekkel 
kellene bárkinek megvásárolni a megváltás ajándékát, akkor a Teremtő lenne 
lekötelezve a teremtménynek. Itt van egy kedvező alkalom a hamisságnak arra, 
hogy igazságként fogadják el. Ha bárki szerezhetne érdemeket az üdvösségre 
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valamilyen dolog által, amit megtehet, akkor ugyan abban a helyzetben lenne, 
mint az a katolikus, aki vezekel a bűneiért. Az üdvösség akkor egy adósságrészlet 
lenne, amit meg lehetne keresni munkabérként. Viszont ha az ember semmi 
jó cselekedete által nem érdemelheti ki az üdvösséget, akkor ennek teljesen 
kegyelemből kell megtörténnie, amit az ember, bűnösként kap meg, mert elfo-
gadja Jézust, és hisz Őbenne. Ez teljes mértékben egy ingyenes ajándék. A hit 
általi megigazulás minden vitán felül áll. S ez a vita mindenképpen le van zárva, 
amint erre a témára pontot teszünk, hogy a bukott ember soha nem szerezhet 
érdemeket az örök életre a jó cselekedetei által.

Teljesen kegyelemből
A világosság, amit Istentől kaptam, ezt a fontos tárgyat minden más kérdés 

fölé helyezi az én elmémben. A megigazulás teljesen kegyelemből van, és nem 
szerezhető meg semmiféle cselekedet által, amit a bukott ember megtehetne. 
A tárgy, ahogyan azt tisztán elém tárták: Tegyük fel, hogy van egy gazdag ember, 
akinek van pénze és vagyona, s ő egy bizonyos adományt ajánl fel az Úrnak, 
lehet egy olyan hamis gondolata, hogy ezzel az adománnyal érdemeket szerzett 
Isten előtt, s az Úr különleges jóindulattal tartozik neki az ő adománya miatt. 

Túl kevés oktatást adtunk, hogy világossá és érthetővé tegyük ezt a pon-
tot. Az Úr kikölcsönözte, rábízta a saját javait az emberre – javakat, melyeket 
megkövetel, hogy visszaadjuk neki, amikor a gondviselése jelzi, s az Ő ügyének 
előbbrevitele megköveteli. Az Úr adta az értelmet. Ő adta az egészséget és a 
képességet is a földi javak megszerzésére. Ő teremtette a földön a dolgokat. Ki-
nyilvánítja isteni hatalmát, hogy mindenki kifejlődhessen annak gazdagságában. 
Ott vannak az Ő gyümölcsei a saját kincsestárából. Adta a napot, a felhőket, a 
záporesőt, ami növényzetet sarjaszt, s azok nőhetnek, fejlődhetnek. Amint Is-
ten szolgálatába állítja az embereket, téged is begyűjt az Ő aratásába, hogy úgy 
használjon fel, amint a szükségleteid megkövetelik, takarékos, gazdaságos mó-
don, és mérlegre állít Isten hívása. Dáviddal együtt elmondhatod: „Mert tőled 
van minden, és a miket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.” (1Krón 
29:14.) Így a teremtmény elégtétele nem szolgálhat érdemül, ugyan is az Úrnak 
a sajátját adjuk vissza, mert ez mindig az Ő saját tulajdona volt, s úgy lett fel-
használva, amint Ő a gondviselése szerint irányította. 

Isten jóindulatát eljátszották
Az ember a lázadásával és hitehagyásával eljátszotta Isten jóindulatát; az 

embernek nincsenek jogai, mert ő nem birtokolhat semmi értéket, Isten drága 
Fiának befektetett értékén kívül. Meg kell érteni ezt a pontot. Az ember elját-
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szotta azokat a kiváltságokat, amelyeket Isten az Ő kegyelmében ingyen aján-
dékként neki adott, azt a kincset, ami rá volt bízva Isten ügyének előbbrevitelére 
s megdicsőítésére, s az Isten által teremtett teremtmények hasznára. Amikor 
Isten keze munkája, teremtménye visszautasította, hogy engedelmeskedjen Is-
ten országa törvényeinek, abban a pillanatban hűtlenné vált Isten kormányzata 
iránt, s teljesen érdemtelenné tette magát mindazon áldásokra, melyekben Is-
ten részesíthette volna Őt.

Ez volt az emberi faj helyzete, miután törvényszegése által elválasztotta ma-
gát Istentől. Nem volt tovább jogosult a belélegzett levegőre, a napsugárra, de 
még egy csipetnyi élelemre sem. S azon ok miatt nem lett az ember elpusztítva, 
hogy Isten úgy szerette őt, hogy odaadta az Ő drága Fiát, hogy elszenvedje az 
ember bűnének a büntetését. Krisztus felajánlotta, hogy az ember kezesévé és 
helyettesévé válik, hogy az ember, Isten páratlan kegyelme által kapjon egy má-
sik esélyt – egy második próbaidőt – s Ádám és Éva tapasztalata szolgáljon neki 
figyelmeztetésül, hogy ne hágja át Isten törvényét, amint ők tették. S amint az 
ember élvezi Isten áldásait a napfény, s az élelem ajándékában, az kell legyen a 
munkarésze, hogy meghajol Isten előtt, és hálásan elismeri, hogy minden dolog 
Istentől jön. Bármit is visszaad Istennek, azt csakis Isten saját tulajdonaként ad-
hatja vissza. 

Az ember áthágta Isten törvényét, s a Megváltón keresztül új ígéreteket ka-
pott különböző alapon. Az összes áldásnak a Közbenjárón keresztül kell jönnie. 
Most az emberi család minden tagja teljesen Jézus kezébe adatott, bármi tu-
lajdonunk – legyen az a pénz adománya, házak, földbirtokok, ítélő képesség, 
testi erő, vagy szellemi képesség – a jelen életünkben, s a ez előttünk álló élet 
áldásaiban úgy vannak számon tartva, mint Isten kincsei, amit az embertársa-
ink javára kell hűséggel fordítani. Minden adomány a kereszt pecsétjét, s Jézus 
Krisztus feliratának képmását viseli. Minden Istentől származik. A legkisebbtől a 
legnagyobb áldásig minden egy Csatornán keresztül áramlik – de a legnagyobb 
felbecsülhetetlen értékű áldás az Isten Fiának az élete, a vérrel meghintett em-
berfeletti közbenjárása. 

Egy ember sem tud semmit Istennek adni, ami a saját tulajdona lenne. 
„Mert tőled van minden, és a miket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most 
néked.” (1Krón 29:14.) Ezt kell az emberek elé tárni, bárhova is megyünk – hogy 
nekünk semmink nincs, semmit sem tudunk felajánlani értékben, munkában, 
hitben, amit először ne Istentől kaptunk volna, amelyekre ne tehetné rá az Ő 
kezét bármikor, s azt mondhatná: „Azok az enyémek. – adományok, áldások, és 
képességek, amiket rád bíztam, nem azért, hogy magadat gazdagítsd, hanem 
hogy bölcsen hasznosítsd a világ javára, és hasznára.”
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Minden Istené
Minden teremtmény Istené. Ha az Úr nem tartaná fenn az embert, azonnal 

elállna a lélegzete. Az ember, s bármi, amit birtokol, minden Istené. Az egész 
világ Istené. Az emberek házai, a személyes képességeik, bármi érték és bármi 
nagyszerű, ragyogó, Isten saját tulajdona. Minden az Ő ajándéka, s Neki kell 
visszaadni, hogy az emberek szívét fejlessze. A legnagyszerűbb ajándékokat kell 
letenni Isten oltárára, s az embernek az Adományozót kell az Ő nagylelkűségéért 
dicsőíteni, felemelni, s magasztalni. Miben? „Mert tőled van minden, és a miket 
a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked.” (1Krón 29:14.) Az ember egy 
cselekedetének sincs olyan érdeme, hogy kiérdemelhetné Isten szerető bűnbo-
csánatát, azonban Isten szeretete úgy átjárhatja, betöltheti a lelket, hogy azokat 
a dolgokat cselekszi, amelyeket Isten mindig megkövetelt, s azokat az ember 
örömmel teheti. Azt teszi, amit neki kötelessége tenni. 

Isten angyalai a mennyben soha sem szűnnek meg Isten akaratát teljesíteni. 
Bármi jótékony küldetést is teljesítenek a világunkban, védik, oltalmazzák, ve-
zetik Isten teremtményeit – úgy az igazakat, mint a nem igazakat – ők hitelesen 
mondhatják el: „Mert tőled van minden, és a miket a te kezedből vettünk, azo-
kat adtuk most néked.” Bárcsak az emberi szem vethetne egy futó pillantást az 
angyalok szolgálatára! Bárcsak megragadná az emberi képzelet, és időzne Isten 
angyalai gazdag, dicső szolgálatán, s láthatná azt a küzdelmet, amit az emberek 
érdekében tesznek, védenek, vezetnek, befolyásolnak, és megóvnak Sátán csap-
dáitól. Mennyire különbözik ez a viselkedés a vallásos érzelgősségtől!

Érdemet teremteni
Földi halandó emberek kezdeményezhetnek vitákat, buzgón érvelhetnek a 

teremtmények érdemei mellett, s minden ember törekedhet az elsőbbségre, 
de ők egyszerűen soha nem lesznek vele tisztában úgy elvileg, mint személye-
sen, hogy tévesen mutatják be azt az igazságot, amint az Jézusban van. Ők a 
zavarodottság ködében vannak. Isten szeretetére van szükségük, amelyet a tűz-
ben megpróbált arany jelképez, Krisztus tiszta jellemének fehér ruhájára van 
szükségük, és mennyei szemgyógyító írra, hogy csodálkozva ismerhessék fel a 
legméltatlanabb teremtmények érdemtelenségét arra, hogy lehetetlen az ér-
demeinkkel megfizetni az örök élet bérét. Munkálkodhatnak buzgón, s nagyon 
hatásosan, magasztos, fennkölt gondolkodásra és emelkedett értelemre tehet-
nek szert, megalázkodhatnak Jézus lábai előtt, de ez nem több egy jottával vagy 
pontocskával az Isten által először adott kegyelemnél és talentumoknál. Semmi-
vel kevesebbet nem adhatunk, mint amit a kötelesség előír, s nem adhatunk egy 
jottával sem többet annál, amit először is ne kaptunk volna. Mindent a Krisztus 
igazságosságának tüzére kell vetnünk, hogy azt megtisztítsa annak földi illatától, 
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mielőtt a nagy Jehovához felemelkedhetne a tömjén édes illatának felhőjében, 
és édes illatként el lenne fogadva.  

Azt kérdezem: Hogyan mutathatom be a maga valóságában ezt a tárgyat? Az 
Úr Jézus adja az összes erőt, képességet, a teljes kegyelmet, a teljes bűnbánatot, 
az összes hajlamot, a teljes bűnbocsánatot, amint igazságosságát odanyújtja az 
embernek, hogy azt élő hittel ragadja meg – mely úgyszintén Isten ajándéka.  Ha 
mindent összegyűjtenétek, ami az emberben jó, szent, nemes, és nagyszerű, s 
akkor úgy adnánk oda Isten angyalainak, hogy ez érdemként szerepet játszik az 
ember üdvösségében, ez hitszegésként lenne visszautasítva. Az emberek az ő 
Teremtőjük jelenlétében állva, szemlélve a páratlan dicsőséget, amely az Ő sze-
mélyét körbeveszi, Isten Bárányára kell, hogy nézzenek, Akit Isten adott a világ 
megalapítása óta egy alázatos életre, hogy a bűnös emberek elutasítsák, meg-
vessék és megfeszítsék. Ki becsülheti fel ennek az áldozatnak a végtelen értékét!    

 Krisztus miérettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által meg-
gazdagodhassunk. S bármilyen cselekedet, amit Isten elé hozhatunk, sokkal 
kevesebb lesz még a semminél is. Kéréseim csak úgy lesznek elfogadhatók, ha 
Krisztus igazságosságára alapozódnak. Az az elképzelés, hogy bármi cselekedet 
érdemet szerezne a bűn bocsánatára, téves a kezdettől fogva a végig. „Mivel 
semmit sem hozhatok, a keresztedre borulok.” 

Amit az ember nem tehet meg
Az ember nem érhet el semmi dicséretreméltó hőstettet, ami bármi dicső-

séget is adhatna neki. Az embereknek szokása az, hogy embereket felmagasztal-
janak, embereket dicsőítsenek. Engemet ez iszonyattal tölt el, ha ezt látom, vagy 
hallom, mert nem kevés esetet tártak fel nekem, ahol láttam olyan embereket, 
kiknek a családi élete és a szívük belső munkája önzéssel volt tele. Ők megrom-
lottak, beszennyeződtek, s gonosszá váltak; és semmi tőlük származó cselekedet 
nem emelheti fel őket Isten elébe, mert bármit tesznek is, az utálatos Isten sze-
me előtt. Lehetnek nem valódi megtérések is, a bűn feladása nélkül, ahol a bűn 
súlyos jellegét nem ismerték fel. Mivel nem volt erkölcsi látásuk, így soha nem 
láttak élesen. Isten angyalai látják, hogy az emberekre tisztátalan lelkek és kezek 
által áradó megrontó befolyások megakadályozhatók volnának, ami meghatá-
rozhatná az örök sorsukat; és mégis milyen kevesen érzékelik, hogy mit foglal 
magába a bűn, és mi a gyógyszere.   

Prédikációkban hallhatunk sok olyan dolgot a megtéréssel kapcsolatban, 
amik nem fedik a valóságot. Embereket arra oktatnak, hogy tegyük fel, ha egy 
ember megbánja a bűneit és bűnbocsánatot nyer, feltéve, hogy a bűnbánat az út, 
az ajtó a mennybe; az biztos értékkel bír arra, hogy az ember számára megvásá-
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rolja a bűnbocsánatot. Tud-e az ember saját maga bűnbánatot gyakorolni? Nem 
többet, mintha ő megbocsáthatna saját maga. Könnyek, sóhajok, elhatározá-
sok – mindezek ott állnak, mint csupán az Istentől kapott képességek megfelelő 
gyakorlása, s a bűntől való elfordulás egy megváltozott, helyreigazított életben, 
amely az Istené. Hol van az emberi érdem, hogy megszerezze az ő üdvösségét, 
hogy Isten elé helyezhetne valamit, ami értékes és kiváló? Ajánlhatna fel pénzt, 
házakat, földeket, hogy magát az érdemi listára tehesse? Lehetetlenség! 

Van egy veszély a hit általi megigazulással kapcsolatban, úgymint érdemet 
helyezni a hitre. Amikor te ingyen ajándékként felveszed Krisztus igazságosságát, 
ingyenesen megigazulsz Krisztus megváltásán keresztül. Mi a hit? „A hit pedig a 
reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” 
(Zsid 11:1.) Ez egy beleegyezés Isten szavainak megértésére, melyek a szívet ösz-
szekötik készséges odaszentelődésben Isten szolgálatára, Aki adta az értelmet, 
Aki megindította a szívet,Aki először irányította a figyelmet Krisztusra a Kálvária 
keresztjén. A hit alárendeli Istennek az értelmi képességeket, átadja a gondol-
kodást és akaratot Istennek, s Krisztust egyedüli ajtóvá teszi, hogy beléphessen 
a hívő a mennyei királyságba.  

Amikor az emberek megtanulják, hogy nem érdemelhetik ki az igazságossá-
got a saját cselekedeteik érdeme által, s szilárdan és teljes bizalommal tekinte-
nek Jézus Krisztusra, mint egyedüli reményükre, ott már nem lesz sok az énből, 
és oly kevés Krisztusból. A lelket és a testet beszennyezte a bűn, a szív elidege-
nült Istentől, mégis sokan igyekeznek a saját véges erejükben jó cselekedetek 
által elnyerni az üdvösséget. Úgy gondolják, Jézus kész valamennyit tenni az üd-
vösségükért, s nekik kell megtenni a többit. Nekik hit által meg kell látni Krisztus 
igazságosságát, mint egyedüli reményüket az örökkévalóságra.

Isten cselekszik, és az ember is cselekszik
Isten adott az embereknek képességeket és adottságokat. Isten munkálko-

dik és együttműködik azokkal az adományokkal, amiket Ő helyezett az emberbe, 
s az ember, azáltal, hogy Isteni természet részesévé válik, s Krisztus munkáját 
végzi, győző lehet, és elnyerheti az örök életet. Az Úr nem szándékozik elvé-
gezni azt a munkát, amihez az embernek képességeket adott, hogy elvégezze. 
Az embernek van munkarésze, amit el kell végeznie. Munkásként kell dolgoznia 
együtt Istennel, Krisztussal felvéve a jármot, megtanulva az Ő szelídségét, alá-
zatosságát. Isten egy mindent uraló hatalom. Ő adományokat, képességeket ad, 
s az ember megkapja azokat, s élő eszközként Krisztus kegyelmének erejével 
cselekszik.

„Mert Isten munkatársai vagyunk.” (1Kor 3:9.) A szívet munkálni, művelni, 



142 9. TANUlMÁNY JAVASOlT OlVASMÁNYA 

felszántani, boronálni kell, s magot vetni bele, hogy az jó cselekedetekben le-
aratandó termést hozzon Istennek. „Ti Isten épülete vagytok.” Te nem tudod 
magadat felépíteni. Saját magadon kívüli hatalom az, amelynek fel kell építenie 
az egyházat, téglát téglára téve, s mindig együttműködve azokkal a képessé-
gekkel, s erővel, amit Isten adott az embernek. A Megváltónak otthonra kell 
találnia az Ő épületében. Isten is dolgozik, és az ember is. Folyamatosan be kell 
fogadnunk Isten ajándékait, hogy azok ellenszolgáltatás nélküli ajándékok le-
hessenek, amint kiosztjuk azokat. Ez folyamatos elfogadás, és visszaadás. Az Úr 
biztosította azt, hogy a lélek táplálékot kapjon tőle, s azokat tovább ossza szét 
ismét az Úr szándékainak kimunkálásában. Hogy ez kiáramolhasson, először az 
istenségtől be kell áramolni az emberiség felé. „Lakozom bennük, és közöttük 
járok.” (2Kor 6:16.) 

A lélek templomának szentnek és tisztának kell lennie. A felelősség rajtunk 
nyugszik. Nekünk ezt gondolatban és érzelmileg is el kell fogadnunk, s kifejezés-
re kell juttatnunk. Az emberi törvény és az isteni cselekvés Isten munkatársává 
teszi a befogadót. Ez odajuttatja az embert, ahol ő egyesülhet az istenséggel 
Isten munkáit végezve. Az ember érintkezik az emberrel. Az isteni hatalom és az 
emberi eszköz egyesülve egy teljes sikert hoz Krisztus igazságosságáért, amely 
mindent elvégez.   

  <<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (649-665.) GOLGOTA
„Mikor pedig elmenének a helyre, amely Koponya helyének mondatik, ott 

megfeszíték Őt” (Lk 23:33). „Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulaj-
don vére által a népet, a kapun kívül szenvedett” (Zsid 13:12).

Isten Ádámot és Évát kiűzte Éden kertjéből, mert áthágták törvényét. Helyet-
tünk Krisztusnak Jeruzsálem határain kívül kellett szenvednie. A kapun kívül halt 
meg, ott, ahol a gonosztevőket és a gyilkosokat szokták kivégezni. Mély értelme 
és nagy jelentősége van ezeknek a szavaknak: „Krisztus váltott meg minket a 
törvény átkától, átokká lévén érettünk” (Gal 3:13).

Jézust hatalmas sokaság követte a helytartó rezidenciájától a Golgotára. El-
ítéltetésének híre elterjedt egész Jeruzsálemben, és minden rendű és rangú 
emberek tömegesen siettek a keresztrefeszítés helye felé. A papokat és a fő-
embereket kötötte az ígéretük, hogy nem zaklatják Krisztus követőit, ha Ő maga 
szolgáltatja ki magát Nekik. Ezért a tanítványok, a városból és a környékről ösz-
szegyülekezett hívők is csatlakoztak az Üdvözítőt követő tömeghez.
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Amikor Jézus kilépett a helytartó udvarának kapuján, összezúzott és vérző vál-
laira tették azt a keresztet, amelyet Barabbás számára készítettek. Ugyanekkor 
Jézussal együtt Barabbás két társának is el kellett szenvednie a halált, és ezért az 
ő vállaikra is keresztet raktak. Ez a teher túl nehéz volt a legyengült és szenvedő 
Üdvözítőnk számára. A tanítványaival együtt elfogyasztott húsvéti vacsora óta 
sem ételt, sem italt nem vett magához. A Gecsemáné kertben sátáni erőkkel 
kellett megbirkóznia. Azt a lelki fájdalmat is el kellett hordoznia, amit egyik tanít-
ványának árulása okozott neki. Látnia kellett, hogy tanítványai cserbenhagyták 
és elmenekültek. Először Annáshoz vitték, azután Kajafáshoz, majd átadták Pilá-
tusnak. Ő elküldte Heródeshez, aki visszaküldte Pilátushoz. Bántalmazást bán-
talmazás, gúnyolódást újabb gúnyolódás követett, két ízben pedig ostorozással 
kínozták meg. Az éjszaka folyamán az események szédítő gyorsasággal követték 
egymást, hogy lelkét a legvégsőkig próbára tegyék. Krisztus azonban nem vallott 
kudarcot. Egy szót sem szólt azon kívül, amellyel Isten dicsőségét akarta szolgál-
ni. A törvényszéki tárgyalást állhatatosan és méltósággal viselte el. A második 
megostoroztatás után azonban, mikor a keresztet rátették, emberi természete 
nem volt többé képes arra, hogy ezt a terhet is elhordozza. Ájultan esett össze 
a súlyos teher alatt.

Az Üdvözítőt követő tömeg látta erőtlen, tántorgó lépteit, de semmi szánal-
mat nem tanúsítottak iránta. Sőt kigúnyolták és ócsárolták, mert nem tudta ci-
pelni a nehéz keresztet. Újból rátették a terhet, és Jézus ismét ájultan esett a 
földre. Kínzói ekkor felismerték, hogy lehetetlen számára a további teherhordo-
zás. Zavarban voltak, mert nem tudták eldönteni, hogyan találjanak valakit, aki 
továbbvinné Jézus helyett a megalázó terhet. A zsidók ezt nem tehették meg, 
mert tisztátalanokká lettek volna, és így nem ünnepelhették volna meg a húsvé-
tot. Még a Jézust követő csőcselékből sem alázkodott meg senki annyira, hogy 
hordozza a keresztet.

Ekkor egy idegen, név szerint czirénei Simon, vidékről jövet összetalálkozott 
a tömeggel. Hallotta a sokasághoz tartozók gúnyolódó és gyalázkodó beszédét. 
Hallotta a megvetően ismételt felszólítást: Helyet a zsidók királyának! Megállt 
és megdöbbenve szemlélte ezt a jelenetet. Mivel pedig szánakozást tanúsított, 
megragadták és a keresztet vállaira helyezték.

Simon hallott már Jézusról. Fiai hittek az Üdvözítőben. Ő maga azonban nem 
tartozott Jézus tanítványai közé. A kereszt Golgotára vitele mégis áldás lett szá-
mára. Élete végéig hálás volt ezért az isteni gondviselésért, amely arra indította, 
hogy Krisztus keresztjét önként felvegye, és ettől kezdve mindig örvendezéssel 
állt annak terhe alá.

Sok asszony is volt a tömegben, akik követték az ártatlanul elítéltet kegyetlen 
halála felé vezető útján. Figyelmüket egészen lekötötte Jézus. Néhányan közülük 
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már előzőleg is látták Őt, ezek elvitték Hozzá beteg és szenvedő szeretteiket. 
Mások maguk gyógyultak meg, amikor Jézus megérintette őket, vagy szólt hoz-
zájuk egy szót. A megtörtént események felidéződtek bennük. Ezek az asszo-
nyok csodálkoztak az emberek Jézussal szemben tanúsított gyűlöletén, akiért 
életüket is készek lettek volna odaadni. Az őrjöngő tömeg viselkedése, a papok 
és főemberek haragos szavai ellenére ezek az asszonyok kifejezték részvétüket 
Jézus iránt. Mikor Jézus ájultan összeesett a kereszt súlya alatt, hangos, siralmas 
jajgatásba törtek ki. Ez volt az egyetlen dolog, ami felkeltette Jézus figyelmét. 
Ámbár sok fájdalom közepette hordozta a világ bűnét, mégsem vált közömbös-
sé mások bánatával, szomorúságával szemben. Gyengéd szánalommal tekintett 
ezekre az asszonyokra, akik nem hittek Benne. Jézus tudta, hogy nem azért jaj-
veszékeltek, siránkoztak miatta, mert felismerték személyében Isten küldöttét, 
hanem csak azért, mert az emberi szánalom megindította őket. Jézus nem ve-
tette meg részvétüket, hanem éppen ez a részvét ébresztett fel szívében egy 
mélyebb rokonszenvet irántuk. „Jeruzsálem leányai - mondta - ne sírjatok én raj-
tam, hanem ti magatokon sírjatok és a ti magzataitokon” (Lk 23:28). Krisztus a 
szeme előtt lejátszódó eseményekből kiindulva előre tekintett Jeruzsálem pusz-
tulására. Tudta, hogy az akkori szörnyű események következtében a most érette 
síró asszonyok közül sokaknak el kell majd pusztulniuk gyermekeikkel együtt.

Jeruzsálem elestéről Jézus gondolatai egy még átfogóbb ítéletre terelődtek. 
A bűneit meg nem bánt város pusztulásában Jézus annak a végső pusztulásnak 
a jelképét látta, amely majd a világot éri. Azt mondotta: „Akkor kezdik mondani 
a hegyeknek: Essetek mireánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! Mert ha 
a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?” (Lk 23:30-31). A zöld fával Jézus 
saját magát, az ártatlan Megváltót ábrázolta. Isten megengedte, hogy az em-
beriség bűne miatt érzett haragja szeretett Fiára sújtson le. Jézust az emberek 
bűneiért kellett megfeszíteni. Milyen szenvedést kell akkor a bűnösöknek elhor-
dozniuk, akik továbbra is megmaradnak a bűnben? Minden bűnbánat nélküli és 
nem hívő ember olyan szomorúságot és nyomorúságot ismer majd meg, ame-
lyet szavakkal nem lehet kifejezni.

Többen abból a sokaságból, amely követte az Üdvözítőt a Golgotára, ujjongó 
hozsánna kiáltásokkal és pálmaágak lengetésével köszöntötték Őt, mikor diadal-
masan bevonult Jeruzsálembe. Sokan azok közül azonban, akik akkor hangosan 
magasztalták Jézust - mert ez volt a népszerű dolog -, most szenvedélyesen erő-
sítették hangjukkal ezt a kiáltást: „Feszítsd meg! Feszítsd meg Őt!” (Lk 23:21). 
Amikor Krisztus bevonult Jeruzsálembe, a tanítványok reménysége a legmaga-
sabb fokra hágott. Egészen közel mentek Mesterükhöz és szorosan körülvették 
Őt. Jézussal való kapcsolatukat akkor és ott nagy tisztességnek érezték. Mostani 
megaláztatásában azonban csak távolról követték Őt. Szomorúsággal telt meg a 
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szívük és reményeikben csalódottan, lehajtott fejjel mentek. Jézus szavai teljesen 
beigazolódtak. „Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok énbennem. Mert 
meg van írva: Megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt 26:31).

Miután megérkeztek a kivégzés helyére, a foglyokat a kínzó eszközökhöz, a 
keresztfákhoz kötözték. A két tolvaj dulakodott azokkal, akik felhelyezték őket 
a keresztre. Jézus azonban semmi ellenállást nem fejtett ki. Jézus anyja János, 
a szeretett tanítvány támogatásával elkísérte Fiát a Golgotáig. Látta, amikor Jé-
zus elájult a kereszt terhe alatt, és szerette volna segítő kezét megsebzett feje 
alá tenni és megmosni homlokát, amely egyszer az ő keblén nyugodott. Ebben 
a szomorú kiváltságban azonban nem részesülhetett. A tanítványokkal együtt 
Mária is ápolta még magában azt a reménységet, hogy Jézus nyilvánvalóan meg-
mutatja hatalmát és megszabadítja Magát ellenségeitől. Másfelől azonban is-
mét elcsüggedt a szíve, amikor visszaemlékezett azokra a szavakra, amelyekkel 
Jézus az éppen bekövetkezett eseményeket előre megmondotta. Mária kínos 
várakozással nézte, amint a tolvajokat a keresztfához kötötték. Vajon annak is el 
kell szenvednie a keresztre feszítést, aki a halottnak visszaadta az életét? Vajon 
Isten Fia megengedi-e, hogy Őt is ilyen kegyetlenül gyilkolják meg? Fel kell-é 
adnia azt a hitét, hogy Jézus volt a Messiás? Tanúja kell-e lennie Jézus szégye-
nének és fájdalmának, megfosztva még attól a kiváltságtól is, hogy szolgáljon 
Neki nyomorúságában? Látta Fia kifeszített kezeit a kereszten. A kalapácsot és a 
szegeket is elhozták már. Amikor pedig a szögeket átverték a puha testen, a po-
rig sújtott tanítványoknak el kellett vinniük Jézus ájult anyját a kegyetlen jelenet 
színhelyéről.

Az Üdvözítő nem zúgolódott, nem panaszkodott. Arca nyugodt és higgadt 
maradt, de az izzadtság nagy cseppjei megjelentek a homlokán. Nem volt egy 
szánakozó kéz sem, amely letörölte volna a halál gyöngyöző verítékét arcáról, 
egyetlen részvétteljes szó vagy ragaszkodó tekintet sem üdítette fel emberi szí-
vét. Mialatt a katonák szörnyű munkájukat végezték, Jézus így imádkozott ellen-
ségeiért: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 
23:34). Saját szenvedései helyett Jézus gondolatait kínzóinak bűnei és az a ret-
tenetes büntetés foglalkoztatja, amelyben majd részük lesz. Nem átkozta meg a 
katonákat, akik durván bántak Vele. Isten bosszúállását sem kérte a papokra és 
a főemberekre, akik kárörömet éreztek szándékuk megvalósulásakor. Krisztus 
szánta őket tudatlanságuk és bűnös voltuk miatt. Azt kérte, hogy Isten bocsás-
son meg nekik, „mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 23:34).

Ha kínzói tudták volna, hogy azt kínozzák, aki azért jött, hogy megmentse a 
bűnös emberi nemzetséget az örök pusztulásból, elfogta volna őket a lelkiisme-
ret-furdalás és a rémület. Tudatlanságuk azonban nem érvényteleníti bűneiket. 
Azért nem, mert éppen az ő kiváltságuk volt az, hogy megismerjék és elfogadják 
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Jézust Üdvözítőjükként. Közülük néhányan felismerték bűneiket és megbánták 
azokat és megtértek. Néhányan bűnbánatuk hiányában lehetetlenné tették, 
hogy Jézus kérése meghallgatásra találjon és beteljesedjék rajtuk. Isten szándé-
ka azonban éppen így valósult meg. Jézus megszerezte a jogot ahhoz, hogy az 
emberek szószólója legyen Atyja jelenlétében.

Krisztus ellenségeiért elmondott imája magába foglalta az egész világot: min-
den egyes bűnöst, azokat is, akik már leélték életüket, és azokat is, akik ezután 
élnek a világ kezdetétől a világ végéig. Mindegyiküket terheli Isten Fia keresztre fe-
szítésének bűne. Isten azonban a bűnbocsánatot is ingyen felajánlotta mindegyi-
künk számára. Aki csak akar, megbékülhet Istennel és örökölheti az örök életet.

Amikor Jézust felszegezték a keresztre, erős emberek felemelték a fát, és erő-
szakosan belökték az előre elkészített gödörbe. Ez az eljárás kimondhatatlanul 
nagy szenvedést okozott Isten Fiának. Pilátus azután egy héber, görög és latin 
nyelvű feliratot írt és szegeztetett a keresztre Jézus feje fölé. A felirat szövege ez 
volt: »A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA« (Jn 19:19) Ez a felirat felingerelte a 
zsidókat. Pilátus udvarában ezt kiáltozták: „Feszítsd meg őt! [...] Nem királyunk 
van, hanem császárunk” (Jn 19:15). Mindenkit árulónak bélyegeztek, aki valaki 
mást ismerne el királynak. Pilátus azt a véleményt foglalta írásba, amit a zsidók 
kifejezésre juttattak. Nem volt azon semmi sértő, kivéve, hogy Jézus „a zsidók 
királya”. Ez a felirat tényleges elismerése volt annak, hogy a zsidók alattvalói kö-
telességgel tartoztak a római hatalomnak. A felirat ugyanis kinyilvánította, hogy 
aki valaha a zsidók királya akarna lenni, azt a rómaiak halálra méltónak ítélnék 
meg. A papok túl messzire mentek el. Mikor Krisztus halálát tervezgették, Ka-
jafás célszerűnek látta, „jobb, hogy egy ember vesszen el a népért” (Jn 18:14). 
Most nyilvánvalóvá lett a képmutatásuk. Azért, hogy elpusztítsák Krisztust, ké-
szek voltak feláldozni nemzeti létüket is.

A papok felismerték, hogy mit tettek, és kérték Pilátust, hogy változtassa meg 
a felirat szövegét. Azt mondták neki: „Ne írd: A zsidók királya; hanem ahogy 
ő mondotta: A zsidók királya vagyok” (Jn 19:21). Pilátus azonban, mivel hara-
gudott magára korábbi gyengeségéért, és teljesen megvetette a féltékeny és 
ravasz papokat és főembereket, ridegen azt felelte: „Amit megírtam, megírtam” 
(Jn 19:22).

Pilátusnál és a zsidóknál nagyobb hatalom irányította a felirat elhelyezését 
Jézus feje fölé. Isten gondviselésében ennek az volt a szerepe, hogy a Szentírás 
megfontolására és tanulmányozására késztessen. Az a hely, ahol Krisztust ke-
resztre feszítették, közel volt a városhoz. Minden országból az emberek ezrei 
érkeztek Jeruzsálembe, és a felirat, amely a názáreti Jézust Messiásnak nyilvání-
totta ki, megragadta figyelmüket. A felirat szövege eleven igazság volt, amelyet 
egy Isten által vezérelt kéz írt le.
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Krisztusnak a kereszten való szenvedéseiben prófécia teljesedett. Évszáza-
dokkal a keresztre feszítés előtt az Üdvözítő előre szólt arról a bánásmódról, 
amelyet el kellett szenvednie: „Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok se-
rege körülfogott; átlyukasztották kezeimet, és lábaimat. Megszámlálhatnám 
minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ru-
háimon és köntösömre sorsot vetnek” (Zsolt 22:17-19). A ruha darabjaira vonat-
kozó próféciát a Megfeszített barátainak vagy ellenségeinek a tanácsától vagy 
beavatkozásától függetlenül hajtották végre. Öltözékét azok a katonák kapták 
meg, akik végrehajtották a keresztrefeszítést. Krisztus hallotta perlekedésüket, 
mikor elosztották ruhadarabjait egymás között. Köntösét minden varrás nélkül 
egy darabban szőtték meg. Ezért a katonák azt mondották egymásnak: „Ezt ne 
hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen” (Jn 19:24).

Egy másik próféciában az Üdvözítő ezt jelentette ki: „A gyalázat megtörte 
szívemet és beteggé lettem; várok vala részvétre, de hiába; vigasztalókra, de 
nem találék. Sőt ételembe mérget adnak vala és szomjúságomban ecettel itat-
nak vala engem” (Zsolt 69:21-22). Azoknak, akik kereszthalált szenvedtek, hal-
doklásuk közben kábító italt volt szabad felnyújtani fájdalomérzetük enyhítése 
céljából. Ezt ajánlották fel Jézusnak is, de Ő, miután megízlelte a néki felnyújtott 
italt, visszautasította azt. Jézus semmi olyat nem akart elfogadni, ami elhomá-
lyosíthatta volna elméjét. Hitével szilárdan Istenbe kellett kapaszkodnia. Ez volt 
egyedüli ereje. Eltompult érzékei előnyt jelentettek volna Sátánnak.

Jézuson kitöltötték dühüket ellenségei, amint ott függött a kereszten. A pa-
pok, a főemberek és az írástudók összefogtak a csőcselékkel a haldokló Üdvözítő 
kigúnyolásában. Jézus alámerítkezésénél és megdicsőülésénél Isten hangja lett 
hallhatóvá, amellyel Krisztust Fiának nyilvánította. Azután nem sokkal Krisztus 
elárulása előtt az Atya ismét megszólalt és tanúbizonyságot tett Krisztus isten-
ségéről. Most azonban a keresztnél nem hallatszott hangja a mennyből. Nem 
hangzott el semmiféle bizonyságtevés Krisztus mellett. Egyedül szenvedte el a 
gonosz emberek durva bánásmódját és gúnyolódását.

„Ha Isten fia vagy, - mondották - szállj le a keresztről!” (Mt 27:40). „Tartsa 
meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja” (Lk 23:35). A kísértés 
pusztájában Sátán kijelentette: „Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek vál-
tozzanak kenyerekké” (Mt 4:3). „Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat” (Mt 4:6) 
a templom tetejéről. Sátán, angyalaival együtt emberi formában, jelen volt a 
keresztnél is. A főellenség és seregei együttműködtek a papokkal és a főembe-
rekkel. A nép tanítói arra ösztökélték a tudatlan csőcseléket, hogy támadjanak 
Jézus ellen, akit közülük sokan eddig még nem is láttak, és tegyenek tanúbizony-
ságot is ellene. Papok, főemberek, farizeusok és a megátalkodott gyülevész nép 
szövetségre léptek egymással és sátáni őrjöngéssel együtt támadtak Krisztus 
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ellen. A vallási vezetők egyesültek Sátánnal és a gonosz angyalokkal, és Sátán 
parancsait hajtották végre.

A szenvedő és haldokló Jézus hallott minden szót, amit a papok kijelentettek: 
„Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon 
most le a keresztről és majd hiszünk neki” (Mt 27:42). Krisztus le tudott volna 
jönni a keresztről. Mivel azonban nem önmagát akarta megmenteni, és nem jött 
le a keresztről, a bűnösök reménykedhetnek bűneik bocsánatában és abban, 
hogy kegyelmet találnak Istennél.

Az Üdvözítő kigúnyolása alkalmával azok a férfiak, akik állították, hogy a pró-
fécia értelmezői, azokat a szavakat ismételgették, amelyeketa jövendölés sze-
rint ez alkalommal majd kimondanak. Vakságukban azonban nem vették észre, 
hogy a próféciát teljesítették be. Azok, akik gúnyolódva kimondották ezeket a 
szavakat:”Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta: 
Isten fia vagyok” (Mt 27:43), nem sejtették, hogy bizonyságtevésük az eljövendő 
korszakok folyamán ismételten elhangzik majd. Ámbár a szavakat gúnyolódva 
mondották ki, azok később arra ösztönöztek embereket, hogy úgy kutassák át az 
írásokat, mint ahogy előzőleg sohasem tették. A bölcs emberek hallották Isten 
szavait, kutattak az írásokban, elmélkedtek és imádkoztak. Voltak olyanok, akik 
soha nem nyugodtak meg addig, míg a Szentírás egyes helyeit más helyekkel 
összehasonlítva, meg nem látták Krisztus küldetésének az értelmét. Előzőleg 
soha nem volt Jézusról olyan általános ismeret, mint akkor, amikor a kereszten 
függött. Sokaknak a szívében, akik a keresztre feszítés színhelyét szemlélték, és 
akik Krisztus szavait hallották, felragyogott az igazság világossága.

A kereszten folyó haláltusája alatt a vigasztalás sugara is beragyogta Jézust, 
a bűnbánó tolvaj kérésén keresztül. Mindkét gonosztevő, akit Jézussal együtt 
keresztre feszítettek, először szidalmazta Jézust. Egyikük magatartása szenve-
dései alatt még makacsabb és kihívóbb lett. Nem így történt a másikkal. Ez az 
ember nem volt megátalkodott bűnöző. A rossz társaságok vezették félre és té-
rítették a bűnözés útjára, azonban kevésbé volt bűnös, mint azok közül sokan, 
akik ott álltak a kereszt mellett és gyalázták az Üdvözítőt. Ez az ember látta és 
hallotta Jézust, és tanításai meggyőzték őt, de a papok és főemberek eltérítet-
ték Jézustól. Miközben azon igyekezett, hogy elfojtsa meggyőződését, egyre 
mélyebbre és mélyebbre merült a bűnbe, míg végül letartóztatták, bűnösnek 
nyilvánították és arra ítélték, hogy kereszten haljon meg. A törvényházban és 
a Golgota felé vezető úton Jézus közelében volt. Hallotta Pilátus kijelentését is: 
„nem találok benne semmi bűnt” (Jn 19:4). Megfigyelte és megjegyezte Jézus 
isteni viselkedését, és szánakozó megbocsátását, amit kínzói iránt tanúsított. A 
keresztről letekintve látta, hogy sokan a vakbuzgó vallásos emberek közül meg-
vetően a nyelvüket nyújtogatták Jézusra és igyekeztek Őt nevetségessé tenni. 
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Látta a fejcsóválásukat, hallotta a szemrehányó beszédét annak az embernek, 
aki társa volt a bűnben: „Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, és 
minket is” (Lk 23:39). Hallotta azt is, hogy a járókelők közül sokan védelmük-
be vették Jézust. Hallotta, hogy megismételték Jézus szavait és megemlítették 
cselekedeteit. Korábbi meggyőződése, hogy ez a Krisztus, ismét megerősödött 
szívében. Odafordult bűntársához és ezt mondta neki: „Az Istent sem féled-é 
te? hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!” (Lk 23:40). A haldokló tolvajoknak 
nem volt többé semmi félnivalójuk az emberektől. Egyikük szívében azonban 
már ott volt az a meggyőződés, hogy van Isten, akitől félnie kell, és van jövendő, 
amely remegésre készteti. Most, amikor elérkezett bűntől megfertőzött, tisz-
tátalanná vált élete végéhez, hörögve ezt mondja bűntársának: „És mi ugyan 
méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi 
méltatlan dolgot nem cselekedett” (Lk 2A tolvaj számára ez nem kérdéses töb-
bé. Nincs már semmi kételkedés és szemrehányás a szívében. Mikor bűnéért el-
ítélték, reménytelen és kétségbeesett emberré vált; de most valami különös és 
gyengéd gondolatok támadtak elméjében. Visszaidézte emlékezetébe mindazt, 
amit Jézusról hallott, hogy miként gyógyította meg a betegeket és bocsátotta 
meg egyesek bűnét. Lélekben ismét meghallotta azoknak a szavait, akik hittek 
Jézusban és sírva követték Őt. Azután meglátta és elolvasta azt a feliratot, amit 
Jézus feje fölé szögeztek. Hallotta, amint a járókelők elismételgették a felirat szö-
vegét. Egyesek bánkódva és remegő ajakkal, mások viccelődve és gúnyolódva. 
A Szentlélek megvilágosította elméjét és a valóság láncszemei lassanként ismét 
összekapcsolódtak, s ő eljutott az igazság megismerésére. Jézusban, aki össze-
törve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama Bárá-
nyát, aki elveszi a világ bűneit. Hangja reménységet, de ugyanakkor félelmet is 
kifejez, mikor ez a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus 
könyörületére bízza magát: „Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te 
országodban!” (Lk 23:42).

Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, amely tele volt szeretettel, 
könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondja néki: „Bizony mondom néked ma; ve-
lem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43).

A haláltusa hosszú órái alatt a becsmérlés és gúnyolódás szavai jutottak Jézus 
fülébe. Miközben ott függött a kereszten, csúfolódások és átkok hangjai szálltak 
fel Hozzá. Vágyakozó szívvel figyelte, hogy nem hangzik-e el a hit kifejezése is 
tanítványai részéről. Sajnos, csak a csüggedt szavaikat hallotta: „Pedig mi azt 
reméltük, hogy Ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt” (Lk 24:21). Milyen üdítőek 
voltak azért az Üdvözítő számára a hitnek és a szeretetnek azok a megnyilvánu-
lásai, amelyekben a haldokló tolvaj részesítette. Mialatt a zsidó vezetők megta-
gadták Őt, és még a tanítványai is kételkedtek istenségében, ez a szegény tolvaj 
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az örökkévalóság küszöbén Úrnak szólítja Jézust. Sokan készek voltak arra, hogy 
Úrnak mondják Jézust, mikor csodákat tett, és miután feltámadt a sírból. Azon-
ban senki sem ismerte el Őt Úrnak, amikor haldokolva ott függött a kereszten, 
kivéve ezt a bűnbánó tolvajt, aki utolsó órájában menekült meg az örök haláltól.

A járókelők meghallották, mikor a tolvaj Úrnak szólította Jézust. A bűnbánó 
ember szavainak hangszíne megragadta figyelmüket. Azok, akik a kereszt tövé-
nél Krisztus ruhadarabjai felett civakodtak és sorsot vetettek köntösére, megáll-
tak és felfigyeltek. Szavaik haragos tónusa lecsillapodott. Lélegzet-visszafojtva 
tekintettek fel Krisztusra és várták a választ haldokló ajkáról.

Mikor Krisztus kimondta az ígéret szavait, azon a sötét felhőn, amely bebo-
rítani látszott a keresztet, ragyogó és eleven világosság hatolt át. A bűnbánó 
tolvajt teljes békesség töltötte el miután megbékült Istennel és tudatára ébredt 
annak a ténynek, hogy Isten is megbékült vele és elfogadta őt. Krisztus meg-
dicsőült megaláztatásában. Jézus, akit akkor és ott mindenki legyőzöttnek lá-
tott, valójában győztes volt. Felismerték Benne a bűnök hordozóját. Az emberek 
hatalmat gyakorolhattak teste felett. A töviskoronával átszúrhatták szent hom-
lokát. Letéphették Róla ruházatát és veszekedhettek ruhadarabjai felett. Nem 
rabolhatták el azonban Tőle azt a hatalmat, amellyel megbocsáthatta a bűnöket. 
Haldoklása közben tanúbizonyságot tett saját istenségéről és az Atya dicsőségé-
ről. Füle nem olyan süket, hogy ne hallhatna, karja nem rövidült meg annyira, 
hogyne tudna megvédeni. Jézusnak megvolt és megvan az a királyi joga, hogy 
mindenképpen megmentse azokat, akik általa járulnak Istenhez.

„Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43). Krisz-
tus nem azt ígérte ezzel, hogy a tolvajnak már azon a napon vele kell lennie a 
paradicsomban. Ő maga sem ment azon a napon a paradicsomba. A sírkamrá-
jában aludt és a feltámadás reggelén azt mondotta: „Nem mentem még fel az 
én Atyámhoz” (Jn 20:17). Az ígéretet azonban a keresztre feszítés napján, a nyil-
vánvaló vereség és sötétség napján adta. „Ma”, miközben haldoklik a kereszten 
mint gonosztevő, Krisztus biztosít egy szegény bűnöst arról, hogy „velem leszel 
a paradicsomban” (Lk 23:43).

A Jézussal együtt keresztre feszített tolvajokat, „egyiket jobbkéz felől, a má-
sikat balkéz felől” (Mt 27:38) helyezték el. Ez azt jelenti, hogy Jézus keresztje az 
ő keresztjeik között, középen állott. Ezt papok és főemberek utasítására rendez-
ték így. Krisztus tolvajok közötti helyzetének azt kellett mutatnia, hogy Ő volt a 
három bűnöző közül a legnagyobb. Így teljesedett be az Ige: „A bűnösök közé 
számláltatott” (Ésa 53:12). A papok azonban nem ismerték fel cselekedetük tel-
jes értelmét. Mikor Jézust keresztre feszítették a tolvajokkal együtt, és keresztjét 
azok keresztje között, tehát középen állították fel, azt jelezték, hogy Krisztus ke-
resztjét egy bűneiben heverő világ közepette állították fel. A bűnbocsánat szavai, 
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amelyeket Krisztus a bűnbánó tolvajnak mondott, olyan világosságot gyújtottak, 
amely ellátszik majd a föld legtávolabbi határáig.

Az angyalok álmélkodással figyelték Jézus végtelen szeretetét, aki mialatt a 
legsúlyosabb testi és lelki kínokat szenvedte el, csak másokra gondolt és a bűn-
bánó lelket hitre bátorította. Megaláztatásában prófétaként szólította meg Jeru-
zsálem leányait; papként és közbenjáróként pedig azért könyörgött az Atyához, 
hogy bocsásson meg a gyilkosainak; szerető Üdvözítőként pedig megbocsátotta 
a bűnbánó tolvaj bűneit.

Mikor Jézus tekintete végigsiklott a körülötte lévő sokaságon, egy személy 
különösképpen megragadta figyelmét. A kereszt lábánál állott anyja, akit János, 
a szeretett tanítvány támogatott. Az anyja nem tudta elviselni, hogy távol ma-
radjon Fiától. János pedig, aki tudta, hogy a vég közel, ismét visszavitte őt a 
kereszthez. Krisztus, haldoklásának órájában megemlékezett anyjáról. Belené-
zett fájdalomtól lesújtott arcába, azután Jánosra tekintett és így szólt anyjához: 
„Asszony, ímhol a te fiad!”Jánosnak pedig ezt mondta: „Ímhol te anyád!” (Jn 
19:26-27). János megértette Krisztus szavait, és elfogadta a megbízatást. Mári-
át azonnal otthonába vitte, és attól az órától kezdve gyengéden gondoskodott 
róla. Óh, szánakozó, szerető Üdvözítő, aki minden testi és lelki fájdalma és kínja 
között gondoskodott anyjáról! Nem volt pénze, amelynek segítségével biztosít-
hatta volna kényelmét. Tudta azonban, hogy János szívébe zárta őt. Ezért erre 
a tanítványára bízta anyját értékes örökségként. Krisztus így azt adta anyjának, 
amire a legnagyobb szüksége volt: Jánosnak gyengéd együttérzését, aki azért 
szerette Máriát, mert Mária is szerette Jézust. Azzal, hogy János szent megbí-
zatásként fogadta el Máriát, maga is nagy áldásban részesült. Mária állandóan 
szeretett Mesterére emlékeztette őt.

Krisztus gyermeki szeretetének tökéletes példája el nem homályosuló ragyo-
gással fénylik a korszakok sötétségén át. Jézus közel harminc évig mindennapi 
munkájával segített elhordozni a családi otthon terheit. Most pedig még a ha-
láltusájában sem feledkezett meg arról, hogy gondoskodjék megszomorodott 
özvegy anyjáról. Ugyanennek a lelkületnek kellene megmutatkoznia Urunk min-
den egyes tanítványában. Azoknak, akik követik Krisztust, keresztény hitükből 
fakadóan kötelességüknek kell tartaniuk azt, hogy tiszteljék szüleiket és gon-
doskodjanak róluk. Azoknak a szülei mindig hiánytalanul megkapják a figyelmes 
gondoskodást és gyengéd részvétet, akik szívükben megőrizték Jézus szeretetét.

A dicsőség Ura meghalt, váltságként az emberi nemzetségért. Krisztust, - mi-
alatt odaadta drága életét - nem lelkesítette diadalmas öröm. Valami nyomasztó 
homály telepedett Rá. Nem a halálfélelem nehezedett Rá. Nem a kereszt fájdal-
ma és szégyene okozta kifejezhetetlen kínjait. Krisztus a szenvedők fejedelme 
volt. Fájdalmai a bűn gonoszságának a tudatából eredtek, abból az ismeretből, 



152 9. TANUlMÁNY JAVASOlT OlVASMÁNYA 

hogy a gonosszal való érintkezés folytán az emberek vakok lettek a bűn borzal-
maival szemben. Krisztus látta, hogy milyen mélyen belegyökerezett a bűn az 
emberek szívébe, hogy milyen kevesen vannak azok, akik készek kitörni a bűn 
hatalmából. Krisztus tudta, hogy Isten segítsége nélkül az emberiségnek el kell 
pusztulnia; látta, hogy az emberek sokasága miként pusztul el akkor, mikor a 
bőséges segítség már elérhető közelségben van hozzájuk.

Isten Krisztusra, mint helyettesünkre és kezesünkre helyezte minden go-
noszságunkat, bűnünket és igazságtalanságunkat. „A bűnösök közé számlál-
tatott” (Ésa 53:12), hogy megválthasson bennünket a törvény ítéletétől, kár-
hoztatásától. Ádám minden leszármazottjának a bűne az Ő szívére nehezedett 
súlyos teherként. Isten haragja a bűnnel szemben, nemtetszésének félelmetes 
kinyilatkoztatása a bűn, az igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el Krisztus 
szívét. Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének 
a jó hírét közölte az elesett világgal. Üdvösség a bűnösök számára, ez volt a fel-
adata és állandó célja működésének. Most azonban, mivel a bűn szörnyű ter-
hét hordozta, nem tudta meglátni az Atya megbékülést sugárzó arcát. Annak 
az érzete, hogy az Atya megvonta Tőle jelenlétét legnagyobb nyomorúságának 
ebben az órájában, olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a Megváltó 
szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen.

Sátán kegyetlen kísértéseivel kínozta meg Jézus szívét. Az Üdvözítő nem tu-
dott átlátni a sírkamrát elzáró kövön. Egyetlen biztató reménysugarat sem látott, 
hogy majd győztesként jön elő a sírból, és semmi biztosíték nem volt arra, hogy 
az Atya elfogadja áldozatát. Krisztus attól félt, hogy a bűn oly súlyos Isten szem-
ében, hogy örökre elszakítja Őt az Atyától. Krisztus azt a lelki kínt érezte, amit a 
bűnösök éreznek majd, amikor az irgalom nem könyörög többé a bűnös emberi 
nemzetségért. A bűnnek ez az érzete volt az, amely az Atya haragját Krisztusra, 
az emberek helyettesére öntötte ki, ami oly keserűvé tette azt a poharat, amit 
kiivott, és összetörte Isten Fiának a szívét.

Az angyalok álmélkodással szemlélték az Üdvözítő kétségbeejtő haláltusáját. A 
mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen ter-
mészet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló Teremtője iránt. A nap nem 
volt hajlandó tanúja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai 
fénnyel árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap ki-
aludt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedél burkolta be a keresztet. „Hat 
órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig” (Mt 27:45). 
Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte elő ezt a sötétséget, 
amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ra-
gyognak a csillagok és nem világít a hold sem. Ez egy csodálatos tanúbizonyság 
volt, amelyet Isten azért adott, hogy a későbbi nemzedékek hitét megerősíthesse.
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Ez a sűrű sötétség elrejtette Isten jelenlétét. Isten tette sátorává a sötétsé-
get, és ez a sötétség eltakarta dicsőségét az emberek szemei elől. Isten és szent 
angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya Fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvá-
nította ki. Ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szem-
tanú megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya nem vigasztalta 
meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek 
közül senki sem volt Vele.

A sűrű sötétségben Isten eltakarta Fia utolsó emberi lelki gyötrelmét. Mind-
azok, akik látták Krisztust szenvedései közepette, meggyőződtek istenségéről. 
Azok, akik csak egyszer is látták Krisztus tekintetét, sohasem felejtették azt el. 
Amiként Kain arca kifejezte a gyilkosnak a bűnét, úgy Krisztus ábrázata nyilván-
valóvá tette az ártatlanságot, a tisztaságot, a jóakaratot, egyszóval az istenké-
pűséget. Vádolói azonban nem figyeltek erre a mennyei tanúbizonyságra. A 
haláltusa hosszú óráin át bámult Krisztusra a gúnyolódó sokaság. Most Isten 
köpönyege irgalmasan eltakarta Krisztust nézői elől.

Úgy látszott, hogy a sír csendje ereszkedett alá a Golgotára. Kimondhatatlan 
rémület vett erőt a tömegen, amely körülállta a keresztet. Az átkozódó és csúfo-
lódó szavak hirtelen félbeszakadtak. A férfiak, nők és a gyermekek arcra borulva 
estek a földre. Egyszer-egyszer vakító villámok csaptak ki a felhőkből és világí-
tották meg a keresztet és a keresztre feszített Megváltót. Papok, főemberek, 
írástudók, ítéletvégrehajtók és a csőcselék, mind azt gondolták, hogy elérkezett 
számukra büntetésük ideje. Kis idő múlva azonban néhányan azt suttogták, hogy 
Jézus most száll le a keresztről. Néhányan megkísérelték kitapogatni a városba 
visszavezető utat, miközben verték a mellüket és félelmükben jajveszékeltek.

A kilencedik órában a sötétség felemelkedett az összegyűlt emberekről, csak 
a keresztet burkolta homály. Ez jelképe volt annak a lelki kínnak és borzalomnak, 
amely ránehezedett Jézus szívére. Egyetlen szem sem tudott áthatolni azon a 
homályon, amely körülvette a keresztet, és senki sem tudta áttörni azt a még 
mélyebb homályt, amely beburkolta Krisztus szenvedő lelkét. Úgy látszott, hogy 
a haragos villámok éppen Krisztusra csaptak le, amint ott függött a kereszten. 
Ekkor „nagy fennszóval kiálta Jézus, mondván: ÉLI, ÉLI! LÁMA SABAKTANI, azaz: 
Én Istenem, én Istenem! Miért hagyál el engemet?” (Mt 27:46). Mikor a kül-
ső sötétség megsűrűsödött az Üdvözítő körül, sokan így kezdtek el kiáltozni: A 
menny bosszúja van rajta. Isten haragjának a nyilai találták el őt, mert Isten 
Fiának mondotta magát. Sokan azok közül, akik hittek Benne, hallották Krisztus 
kétségbeesett kiáltását, minden reménységüket elveszítették. Ha maga Isten is 
elhagyta Jézust, kibe vethetnék akkor bizodalmukat követői?

Mikor a sötétség felszállt Krisztus lesújtott lelkéről, akkor újra feléledt Benne 
a testi szenvedés érzete. Azt mondotta: „Szomjúhozom” (Jn 19:28). Egyik római 
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katonát annyira megérintette a szánalom, mikor Krisztus kicserepesedett ajakira 
tekintett, hogy egy spongyát tűzött fel egy izsópnádra és miután bemártotta azt 
egy ecettel megtöltött edénybe, felnyújtotta Jézusnak. A papok azonban gúnyo-
lódtak Jézus haláltusáján. Mikor sötétség burkolta be a földet, félelemmel teltek 
meg. Mikor pedig alábbhagyott ez a félelmük, visszatért a rettegésük, hogy Jé-
zus mégis megszabadulhat tőlük. Jézus szavait: „Éli, Éli! Láma sabaktáni?” (Mt 
27:46) tévesen magyarázták. Keserű megvetéssel és gúnyolódással azt mondot-
ták: „Illyést hívja ez” (Mt 27:47). Az utolsó alkalmat sem ragadták meg Jézus 
szenvedéseinek a csökkentésére. Érzéketlenül azt mondották: „Hagyd el, lássuk, 
eljő-e Illyés, hogy megszabadítsa őt?” (Mt 27:49)

Isten makulátlanul tiszta Fia a kereszten függött. Testét korbácsütésekkel 
szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket olyan gyakran áldásra nyújtott 
ki, fagerendákhoz szegezték. Azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak 
a szeretet szolgálatainak a végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a 
kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a töviskorona tövisei. A reszke-
tő ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte - a vércseppeket, 
amelyek lehullottak fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól; a haláltusát, amely 
eltorzította testének alakját; és a kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit ak-
kor érzett, mikor Atyja elrejtette előle orcáját. Ezek pedig mind azt mondják az 
emberi nemzetség minden egyes gyermekének: éretted történt, hogy Isten Fia 
hozzájárult a bűn ezen terhének az elhordozásához. Éretted döntötte meg a 
halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit Az, Aki lecsendesí-
tette a tenger vad hullámait és járt a tajtékos hullámokon; Aki megremegtette 
az ördögöket és száműzte a betegségeket; Aki megnyitotta a vakok szemeit, 
és életre keltette a halottakat, és Aki áldozatként adta oda magát a kereszten, 
mert szeretett téged. Krisztus, a bűnök elhordozója, eltűrte az isteni igazság 
haragját, és éretted Maga lett bűnné. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné 
tette érettünk” (2Kor 5:21).

A szemlélők csendben vártak a félelmetes jelenet végére. A nap kisütött, de a 
keresztet továbbra is beburkolta a sötétség. A papok és a főemberek Jeruzsálem 
felé tekintgettek; és íme, a sűrű felhők rátelepedtek a városra és Júda síksága-
ira. Az Igazságosság Napja, a Világ Világossága visszavonta sugarait az egykor 
kegyelt Jeruzsálem városától. Isten haragjának cikázó villámai a pusztulásra ítélt 
városra irányultak.

A sötét homály hirtelen felemelkedett a keresztről, és érthető, tiszta, - a 
trombita hangjához hasonló hangon - amely úgy tűnt, hogy az egész terem-
tett világmindenségen áthangzott, Jézus így kiáltott fel: »ELVÉGEZTETETT!« (Jn 
10:30) »ATYÁM, A TE KEZEDBE TESZEM LE AZ ÉN LELKEMET« (Lk 23:46). Fényes-
ség vette körül a keresztet, és az Üdvözítő arca a nap fényéhez hasonló dicsőség-
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gel ragyogott fel. Krisztus azután lehajtotta fejét a mellére, és meghalt.
A szörnyű sötétség közepette, Istentől nyilvánvalóan elhagyatva, Krisztus az 

emberi jaj poharát fenékig kiürítette. Azokban a félelmetes órákban arra a Neki 
korábban adott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja Őt. Krisztus meg-
ismerkedett mennyei Atyja jellemével; igazságszolgáltatását, irgalmát és nagy 
szeretetét is megértette. Hittel megnyugodott Istenben, mert az Ő iránta való 
engedelmesség mindig örömöt okozott Neki. Mikor alázatos hódolattal és enge-
delmességgel rábízta magát Istenre, akkor lassanként eltűnt szívéből az az érzés, 
hogy az Atya elhagyta Őt. Krisztus hit által győzött.

A föld még sohasem volt tanúja ilyen jelenetnek. A sokaság bénultan állt, és 
lélegzet-visszafojtva, mereven nézett az Üdvözítőre. Ismét sötétség telepedett a 
földre, és heves mennydörgéshez hasonló érdes moraj hallatszott. Nagy földren-
gés keletkezett, amely megrázta az egész vidéket. Az emberek halmokba dobá-
lódtak össze. A legvadabb zűrzavar és szörnyülködés következett. A környező he-
gyekben megrepedtek a sziklák és nagy robajjal zuhantak alá a síkságokra. A sírok 
felnyíltak és a halottakat kivetették magukból. Úgy látszott, hogy az egész terem-
tett világ atomjaira hullott szét. A papok, főemberek, katonák, ítéletvégrehajtók 
és az emberek megnémultak a félelemtől és arcra borulva feküdtek a földön.

Mikor a hangos kiáltás: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) elhangzott Krisztus ajkáról, 
a papok éppen a templomban végezték szolgálatukat. Ez volt ugyanis az estéli 
áldozat órája. A Krisztust jelképező bárányt bevitték, hogy levágják. A pap fel-
vette már a jelentőségteljes és szép ruháját, felemelt késsel állott ott, amiként 
Ábrahám tette egykor, mikor éppen fiát készült feláldozni. Az emberek meg-
döbbenve figyelték az eseményt. A föld azonban megmozdult, és remegni kez-
dett, mert maga az Úr közelítette meg az oltárt. Olyan zajjal, mint amit a szövet 
elrepesztése okoz, a templom belső kárpitját tetejétől az aljáig egy láthatatlan 
kéz kettétépte, és az emberek sokaságának a tekintete előtt feltárult az a hely, 
amelyet egyszer Isten töltött be jelenlétével. Ebben a helyiségben, a Szentek 
Szentjében Isten dicsősége, a Shekinah lakozott. Az irgalom széke fölött Isten 
itt nyilvánította ki dicsőségét. Senki más soha nem emelhette fel azt a kárpitot, 
amely elválasztotta a mögötte levő helyiséget a templom többi részétől, csak a 
főpap. A főpap is csak évente egyszer lépett be ebbe a helyiségbe, hogy elégté-
telt adjon a nép bűneiért Istennek. Íme azonban ez a kárpit kettéhasadt. A földi 
szentély legszentebb helye nem volt többé szent.

Mindenütt rémület és zűrzavar uralkodott. A papok azonnal meg akarták ölni 
az áldozati állatot, erőtelen kezükből azonban kiesett a kés, és a bárány meg-
menekült. A jelkép és a valóság találkozott Isten Fia halálában. A nagy áldozat 
megtörtént.

A Szentek Szentjébe vezető út megnyílt. Isten egy új és élő utat készített min-
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den ember számára. Többé nem kell a bűnös és szomorkodó emberi nemzet-
ségnek a főpap érkezésére várnia. Mostantól fogva maga az Üdvözítő szolgál a 
mennyekben főpapként és az emberek közbenjárójaként. Úgy volt, mintha egy 
eleven hang szólt volna az Isten-imádókhoz: Most értek véget, fejeződtek be a 
bűnért hozott áldozatok és felajánlások. Isten Fia eljött ígérete szerint: „Ímé itt 
vagyok (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a 
te akaratodat” (Zsid 10:7). Krisztus „az ő tulajdon vére által ment be egyszer s 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve” (Zsid 9

  <<<vissza a 9. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE (666-673.) „ELVÉGEZTETETT”
Jézus földi élete nem fejeződött be addig, amíg munkáját el nem végezte. 

Utolsó leheletével így kiáltott fel: „Elvégeztetett” (Jn 19:30). A csatát megnyer-
te, hatalmas karjával kivívta a győzelmet (Vö. Zsolt 98:1). Győztesként zászlóját 
örökkévaló magasságokra tűzte ki. Nem volt-e örvendezés az angyalok között? 
Az egész menny ujjongott az Üdvözítő győzelmén. A Sátán vereséget szenvedett 
és tudta, hogy birodalma elveszett.

Az angyalok és az el nem esett világok számára ennek a kiáltásnak, hogy „el-
végeztetett”, nagy jelentősége volt. Azt jelentette ez számukra éppen úgy, mint 
a mi számunkra is, hogy a megváltás nagy munkája befejeződött. Velünk együtt 
ők is részesülnek Krisztus győzelmének a gyümölcseiből.

Krisztus haláláig a Sátán jelleme nem volt teljesen nyilvánvaló az angyalok és 
az el nem esett világok előtt. A fő pártütő csalással annyira felismerhetetlenné 
tette magát, hogy még a szent lények sem értették meg elveit. Nem látták meg 
tisztán lázadása természetét.

Csodálatos hatalommal és dicsőséggel rendelkező lényként szállt szembe Is-
tennel. Az Úr azt mondja Luciferről: „Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, tel-
jes bölcsességgel, tökéletes szépséggel” (Ez 28:12). Lucifer, mint tündöklő kérub 
állt Isten színe előtt. Az összes teremtett lény közül ő volt a legfontosabb és a 
legfőbb szereplő Isten szándékainak a világmindenség számára való kinyilatkoz-
tatásában. Miután vétkezett, ámító hatalma még félrevezetőbb és jellemének 
a leleplezése még nehezebb volt kiemelt helyzete következtében, amellyel az 
Atyánál rendelkezett.

Isten el tudta volna pusztítani Sátánt és követőit olyan könnyen, amilyen 
könnyen egy kavicsot tudunk a földre dobni. Ő azonban nem tette ezt. A láza-
dást nem erőszakkal akarta leverni. A kényszerítő hatalmat csak a Sátán uralma 
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alatt találhatjuk meg. Isten alapelvei mások, nem ilyen rendszerre épül uralma. 
Isten tekintélye a jóságon, az irgalmon és a szereteten nyugszik. Ezeknek az 
alapelveknek az alkalmazása fejezi ki az Ő akaratát. Isten uralkodása erkölcsös 
uralkodás, az igazság és a szeretet benne az uralkodó hatalom.

Isten szándéka az volt, hogy mindent a biztonság örökkévaló alapjára helyez. 
A mennyei tanácsok határozata alapján Sátán időt kapott arra, hogy kifejthesse 
uralma alapjait és uralkodásának elveit. Sátán azt állította, hogy ezek az alapel-
vek különbek voltak, mint az Isten elvei. Ennek bizonyítására Sátán időt kapott, 
hogy megláthassa azokat a világmindenség.

Sátán bűnbe vezette az embereket, és Isten működésbe hozta a megváltás 
tervét. Krisztus négyezer évig munkálkodott az emberek felemeléséért; míg Sá-
tán a romlásukért és lealjasodásukért. Az egész világegyetem figyelemmel kísér-
te a nagy küzdelmet.

Mikor Jézus eljött erre a világra, Sátán ellen fordította hatalmát. Attól fog-
va, hogy Jézus kisdedként megjelent Betlehemben, a bitorló szüntelenül azon 
munkálkodott, hogy elpusztítsa. Minden lehetséges módon igyekezett megaka-
dályozni Jézus gyermekkorának, makulátlan férfikorának, szent szolgálatának és 
folt nélküli áldozatának a kibontakozását. Sátán azonban vereséget szenvedett. 
Nem tudta Jézust bűnbe vezetni. Nem tudta elcsüggeszteni, vagy eltántorítani 
attól a munkától, amelynek az elvégzésére jött el a földre. A pusztától a Golgotá-
ig Sátán haragjának a vihara csapott le ismételten Jézusra, de minél könyörtele-
nebbül tépte-zúzta ez a vihar, Isten Fia annál erősebben kapaszkodott bele Atyja 
kezébe, és haladt előre a kijelölt úton.

Sátán minden erőfeszítése, hogy elnyomja és legyőzze a Megváltót, csak tisz-
tábban hozta napfényre Jézus hibátlan jellemét.

Az ég és az el nem bukott világok tanúi voltak ennek a küzdelemnek. Fe-
szült érdeklődéssel várták a befejező eseményeket. Látták belépni az Üdvözítőt 
a Gecsemáné-kertbe. Látták, mikor elszomorodott a lelke. Hallották fájdalmas 
kiáltását: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár” (Mt 26:39). Mikor az 
Atya elfordult Tőle, sajnálattal látták, hogy az Úr lelki kínja és szomorúsága fe-
lülmúlta még a halállal való utolsó nagy küzdelmének a kínját és szomorúságát 
is. Véres verítéke cseppekben hullott a talajra. Háromszor szakadt fel ajkairól a 
szabadításért való könyörgés. A menny nem tudta többé elviselni a látványt, és 
a vigasztalás hírnökét küldte el Isten Fiához.

A mennyből látták, hogy az Áldozatot aljas módon gyilkos csőcselék kezébe 
adták, gúnnyal és bántalmazással egyik törvényszékről a másikra hurcolták. A 
menny hallotta az üldözők gúnyos nevetését, amelyet Krisztus alacsony szár-
mazása váltott ki belőlük. Hallotta az egyik legjobban szeretett tanítványa es-



158 9. TANUlMÁNY JAVASOlT OlVASMÁNYA 

küdözéssel elmondott tagadását. Látta Sátán őrjöngő munkáját, és hatalmát az 
emberek szíve fölött. Óh, milyen félelmetes jelenet! Az Üdvözítőt éjfélkor meg-
ragadták a Gecsemáné-kertben és ide-oda vonszolták a palotából a törvényház-
ba, kétszer a papok elé állították, kétszer a szanhedrin, a főtanács elé, kétszer 
Pilátus elé és egyszer Heródes elé, kigúnyolták, megkorbácsolták, elítélték és 
kivezették, hogy keresztre feszítsék. Azután hordoztatták vele a kereszt súlyos 
terhét Jeruzsálem síró leányai és a csúfolódó, gyülevész nép között.

A menny fájdalommal és megdöbbenéssel szemlélte a kereszten függő Krisz-
tust, a sebzett halántékából folyó vért, és a vérrel kevert izzadtságcseppekkel 
borított homlokát. Kezeiből és lábaiból cseppekben hullott vére a sziklára, ame-
lyen a kereszt állt. A szegek által hasított sebek egyre tágabbakká lettek keresz-
ten függő testének súlyától. Nehéz lélegzése egyre szaporább és mélyebb lett, 
amint lelke zihált a világ bűneinek a terhe alatt. Az egész menny megtelt cso-
dálkozással, amikor Krisztus iszonyatos szenvedései közepette ezt az imádságot 
ajánlotta fel: „Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekszenek” 
(Lk 23:34). Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek mégis kö-
rülállták a keresztet, és szövetkeztek Isten egyszülött Fia életének a kioltására. 
Micsoda látvány a menny számára!

A hatalmasságok és a sötétség erői összegyűltek a kereszt körül, és a hitet-
lenség pokoli árnyékát vetették az emberek szívébe. Az Úr, amikor ezeket a lé-
nyeket teremtette, hogy királyi széke előtt álljanak, akkor ezek szépek és dicső-
ségesek voltak. Kedvességük és szentségük megfelelt magasrangú állásuknak. 
Isten meggazdagította őket bölcsességével, és körülövezte őket a menny teljes 
vértezetével. Az Úr szolgái voltak. Ki tudná azonban felismerni a bukott angya-
lokban a dicsőséges szeráfokat, akik egykor a mennyei udvarokban szolgáltak?

A sátáni erők összeesküdtek a gonosz emberekkel és arra igyekeztek rávenni 
a népeket, hogy Krisztust tartsák a bűnösök vezérének, a legnagyobb bűnösnek 
és tegyék Őt a megvetés tárgyává. Azokat, akik kigúnyolták Krisztust, mikor a 
kereszten függött, az első nagy lázadó lelkülete befolyásolta és töltötte el. Ez az 
első nagy lázadó aljas és felháborító beszédekkel árasztotta el őket, és ő ihlette 
gúnyolódásaikat. Mindezzel azonban Sátán semmit sem ért el.

Ha valaki bűnt találhatott volna Krisztusban, és ha Krisztus csak a legkisebb 
mértékben is engedett volna Sátánnak, hogy megmeneküljön az irtózatos kín-
vallatástól, akkor Isten és az emberek ellensége diadalt ült volna. Krisztus le-
hajtotta a fejét és meghalt, de rendíthetetlenül megtartotta hitét és Isten iránti 
engedelmességét. „És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: 
Most lett meg az idvesség és az erő és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának 
hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel 
és nappal a mi Istenünk előtt” (Jel 12:10).
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Sátán látta, hogy álruhája szétszakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bu-
kott angyalok előtt és a mennyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg 
magát. Isten Fia vérének a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények ro-
konszenvéből. Ettől kezdve korlátozták működését. Bármilyen magatartást ve-
hetett is fel, nem várhatott tovább az angyalokra. Nem, mert amikor az angyalok 
megérkeztek a mennyei udvarokból, többé már nem vádolhatta előttük Krisztus 
testvéreit azzal, hogy a sötétség tisztátalan és a bűnnel bemocskolt ruhadarab-
jait öltötték magukra. Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó 
láncszeme is elszakadt.

Sátán azonban még nem pusztult el. Az angyalok még ekkor sem értették 
meg mindazt, amit a nagy küzdelem magába foglalt. Először szándékának kellett 
teljesen nyilvánvalóvá válni. Az emberek miatt Sátán létének folytatódnia kel-
lett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látniuk a Világos-
ság Fejedelme és a sötétség fejedelme között lévő ellentétet. Az embereknek 
választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szolgálni.

A nagy küzdelem nyitányában Sátán kijelentette, hogy Isten törvényét nem 
lehet megtartani, annak nem lehet engedelmeskedni, hogy az igazság össze-
egyeztethetetlen az irgalommal, és hogy ha a törvényt megszegnék, akkor a 
bűnös semmiféleképpen nem kaphatna bocsánatot. Minden bűnnek meg kell 
kapnia a büntetését, mondta Sátán. Ha Isten elengedné a bűn büntetését, akkor 
nem lehetne az igazság és igazságosság Istene. Mikor az emberek megszegik 
Isten törvényét és ellenkeznek Isten akaratával, akkor Sátán ujjong. Bebizonyo-
sodott, jelentette ki Sátán, hogy a törvénynek nem lehet engedelmeskedni, és 
hogy a bűnt elkövető embereknek nem lehet megbocsátani. Mivel Sátánt láza-
dása után száműzték a mennyből, azért azt követelte, hogy az emberi nemzet-
séget is örökre zárják ki Isten kegyéből. Isten nem lehet egyszerre igazságos és 
ugyanakkor irgalmas a bűnösökhöz - mondta.

Az emberek azonban - éppen, mint bűnösök - más helyzetben voltak, mint 
amilyen helyzetben Sátán volt. Lucifer a mennyben követte el a bűnt, Isten di-
csőségének a világosságában. Neki Isten úgy nyilvánította ki szeretetét, mint 
senki másnak a teremtett lények között. Sátán, bár ismerte Isten jellemét és tu-
dott jóságáról, mégis úgy választott, hogy saját önző és független akaratát köve-
ti. Választása végleges volt. Isten semmi többet nem tudott tenni megmentése 
érdekében. Sátán álokoskodó bölcselete azonban elámította az embereket, és 
elhomályosította elméjüket. Nem ismerték meg Isten szeretetének a magassá-
gát és mélységét; pedig csak Isten szeretetének ismeretében lett volna remé-
nyük Isten jellemének a szemlélése útján visszatérni Istenhez.

Jézus által Isten irgalma lett nyilvánvalóvá az emberek számára. Ez az irgalom 
azonban nem teszi félre az igazságosságot. A törvény feltárja Isten jellemének 
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jellegzetes tulajdonságait. A törvényből egy jótát és egy szikrányit sem lehet 
megváltoztatni annak érdekében, hogy az emberek eleget tudjanak annak ten-
ni elesett állapotukban. Isten nem változtatta meg törvényét, hanem feláldozta 
önmagát Krisztusban az emberek megváltásáért. „Isten volt az, aki Krisztusban 
megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19).

A törvény megköveteli az igazságosságot - az igazságos életet, a tökéletes 
jellemet. Persze az emberek ezt nem tudják megadni a törvénynek. Az emberek 
nem tudnak eleget tenni Isten szent törvénye követelményeinek. Krisztus azon-
ban, aki emberként jött el a földre, szent életet élt, és tökéletes jellemet fej-
lesztett ki, ingyen, ajándékként felajánlja ezeket mindazoknak, akik meg akarják 
kapni. Élete kezeskedik az emberek életéért. Így Isten béketűrése útján az övék 
lesz a múltban elkövetett bűneik bocsánata. Sőt még több is, mint ez. Krisztus 
ugyanis átitatja az embereket Isten tulajdonságaival. Az emberi jellemet az is-
teni jellem hasonlósága szerint építi fel, lelki erővel és szépséggel ruházza fel az 
embereket. Így a törvény igazi igazságossága beteljesedik a Krisztusban hívők-
ben. Érvényes Istennek az a szava,”hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a 
Jézus hitéből való” (Róm 3:26).

Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki igazságosságában, mint irgalmas-
ságában. Isten trónjának az igazságosság az alapja, és szeretet a gyümölcse. Sá-
tánnak az volt a szándéka, hogy elválassza az irgalmasságot az igazságtól és az 
igazságosságtól. Azt igyekezett bebizonyítani, hogy Isten törvényének az igazsá-
gossága egyik ellensége a békességnek. Krisztus azonban megmutatja, hogy Is-
ten tervében ezek elválaszthatatlanul egybe kötődtek egymással. Az egyik nem 
létezhet a másik nélkül.”Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és bé-
kesség csókolgatják egymást” (Zsolt 85:11).

Életével és halálával Krisztus bebizonyította, hogy Isten igazságossága nem 
semmisítette meg irgalmasságát. Isten megbocsáthatja a bűnt, s emellett a 
törvény szent, igaz és jó, és annak tökéletesen engedelmeskedhetünk. Sátán 
vádjai megdőltek. Isten szeretetének félre nem érthető bizonyítékát adta az 
embereknek.

Sátán most egy másik ámítással jött elő. Kijelentette, hogy az irgalmasság 
megsemmisítette az igazságosságot, és hogy Krisztus halála hatályon kívül he-
lyezte az Atya törvényét. Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény megvál-
toztatása vagy hatályon kívül való helyezése, akkor Krisztusnak nem kellett volna 
meghalnia. A törvény hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a törvény 
áthágását, és a világot Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, mert a törvény 
megváltoztathatatlan volt; azért mert az emberek csak a törvény előírásainak 
való engedelmesség útján menekülhettek volna meg; azért emelték fel Jézust 
a keresztre. Az igazi eszközt, amellyel Krisztus megerősítette a törvényt, Sátán 
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mégis a törvény elpusztítójaként ábrázolta. Itt tör ki az utolsó küzdelem Krisztus 
és a Sátán között folyó nagy harcban.

Sátán most azzal hozakodik elő, hogy a törvény, amelyet Isten saját maga je-
lentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását megváltoztatta. Ez az utolsó 
nagy ámítás, amit Sátán hoz erre a világra. Sátánnak nem kell megtámadnia az 
egész törvényt, ha félre tudja vezetni az embereket, hogy ne vegyék figyelembe 
annak csak egyetlen egy előírását is. Ezzel már el is érte szándékát: „Mert ha 
valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásá-
ban bűnös” (Jak 2:10). Azzal, hogy az emberek hozzájárulnak a törvény egyetlen 
egy előírásának a megszegéséhez, Sátán hatalma alá adják magukat. Sátán azzal 
igyekszik ellenőrzése alá vonni a világot, hogy emberi törvénnyel helyettesíti 
Isten törvényét. Sátánnak ezt a működését megjövendölték a próféciák. A nagy 
hitehagyott, pártütő hatalomról, amely Sátán képviselője, ezt jelentette ki Dá-
niel próféta: „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szemeit meg-
rontja és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak 
ideig, időkig és fél időig” (Dán 7:25).

Az emberek saját maguk által felállított törvényeikkel biztosan Isten törvénye 
ellen munkálkodnak majd. Igyekeznek mások lelkiismeretére kényszerítő nyo-
mást gyakorolni, és buzgalmukkal saját törvényeik érvényességét kierőszakolni, 
hogy azok segítségével elnyomhassák embertársaikat.

Az Isten törvénye elleni háború, amely még a mennyben kezdődött el, az idők 
végéig folytatódik. Mindenki próbára tétetik. Engedelmesség vagy engedetlen-
ség, ez az a kérdés, amelyről az egész világnak döntenie kell. Mindenkit felszó-
lítanak, hogy válasszon Isten törvénye és az emberek parancsolatai között. Itt 
húzzák meg a nagy választóvonalat. Csak két osztály lesz. Mindenki megmutatja 
majd, hogy vajon a hűség oldalát választotta-e vagy a lázadás oldalát.

Ezután eljön a vég. Isten igazolja, érvényesíti törvényét és megszabadítja 
népét. Sátán és mindazok, akik csatlakoztak hozzá a lázadásában, elvesznek. A 
bűn és a bűnösök elpusztulnak; a gyökér és az ágak (Mal 4:1). Sátán a gyökér 
és követői az ágak. Az Úr szava beteljesedik a gonoszok fejedelmén: „Mivel oly-
lyá tevéd szíved, minő az Isten szíve [...] azért levetélek téged az Isten hegyéről 
és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül [...] rémségessé lettél, s 
többé örökké nem leszel!” (Ez 28:6.16.19) Azután: „Egy kevés idő még és nincs 
gonosz, nézed a helyét és nincsen ott” (Zsolt 37:10); „olyanok lesznek, mintha 
nem lettek volna” (Abd 16).

Ez nem egy önkényes cselekedet Isten részéről. Isten irgalmasságának az el-
vetői azt aratják le, amit vetettek. Isten az élet forrása. Azok, akik a bűn szolgá-
latát választják, elkülönülnek Istentől és így elvágják magukat az élettől. Ezek 
„elidegenültek az isteni élettől” (Ef 4:18). Az Úr azt mondja: „Minden, valaki 
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engem gyűlöl, szereti a halált” (Féld 8:36). életet ad nékik egy időre, hogy ki-
fejleszthessék jellemüket és feltárhassák alapelveiket. Miután ezt elvégezték, 
megkapják saját választásuk gyümölcseit. A lázadó élettel Sátán és mindazok, 
akik vele egyesültek, úgy kívül helyezik magukat az Istennel való harmóniából, 
egyetértésből, hogy Isten puszta jelenléte emésztő tűz lesz a számukra. Isten 
dicsősége annak ellenére, hogy Isten szeretet, megsemmisíti őket.

A nagy összetűzés kezdetén az angyalok nem értették ezt meg. Ha Sátánnak 
és seregének akkor és ott az Úr megengedte volna, hogy learassák bűneik min-
den gyümölcsét, akkor elpusztultak volna, de nem lett volna nyilvánvalóvá a 
mennyei lények előtt, hogy ez volt a bűn elkerülhetetlen eredménye. Isten jósá-
gáról kétség maradt volna vissza a lelkükben gonosz magként, hogy megteremje 
a bűn és a keserű bánat halálos gyümölcsét.

Nem így lesz azonban, mikor a nagy harc véget ér. Miután a megváltás terve 
megvalósult, Isten kinyilatkoztatja jellemét minden értelemmel megáldott te-
remtményének. Isten törvényének az előírásai tökéleteseknek, megváltoztatha-
tatlanoknak mutatkoznak meg. Azután a bűn is nyilvánvalóvá tette természetét, 
és Sátán is a jellemét. A bűn kiirtása igazolni fogja Isten szeretetét, és visszaállít-
ja Isten tiszteletét a világmindenségben, melynek lakói örömmel teljesítik Isten 
akaratát, mert szívükbe van írva Isten törvénye.

Így azután az angyalok ujjonghattak, mikor az Üdvözítő keresztjére tekintet-
tek, mert ámbár akkor még nem értettek meg mindent, most azonban megtud-
ták, hogy a bűn és Sátán. megsemmisítése biztosan örökre megtörtént; hogy a 
világmindenséget is örökké tartóan biztossá és félelemmentessé tette. Maga 
Krisztus teljesen ismerte a Golgotán elvégzett áldozat eredményeit. Mindezekre 
előre tekintett, mikor a kereszten így kiáltott fel: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30). 

  <<<vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

SZEMELVÉNYEK 1. KÖTET (357-36) HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
Amikor Isten megbocsát a bűnösnek, visszavonja a megérdemelt büntetést 

és úgy bánik vele, mintha nem vétkezett volna, akkor isteni pártfogása alá veszi 
és Krisztus igazságának érdemei által megigazítja. A bűnös egyedül Isten drága 
Fia áldozatában való hit által igazulhat meg. Krisztus a bűnös világ vétkeinek 
engesztelő áldozatává vált. Saját cselekedetei senkit sem igazíthatnak meg. Ki-
zárólag Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által szabadulhat meg a bűn-
tudattól, a törvény kárhoztatásától és a törvényszegés büntetésétől. A megiga-
zulás egyedüli feltétele a hit, mely a bizalmat is magában foglalja.
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Sokan névlegesen hisznek Krisztusban, de nem ismernek semmit abból a Jé-
zusra való hagyatkozásból, ami megragadja a megfeszített és feltámadt Meg-
váltó érdemeit. Jakab így szól erről a névleges hitről: „Te hiszed, hogy az Isten 
egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hi-
ábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?” (Jak 2:19-20.) Sokan 
elfogadják, hogy Jézus Krisztus a világ Megváltója, ugyanakkor távol tartják tőle 
magukat, nem bánják meg bűneiket és nem fogadják el Jézust személyes Meg-
váltójukként. Hitük nem más, mint az elme munkájának és az igazság megítélé-
sének eredménye, de az igazságot nem engedik szívükbe, ami megszentelhet-
né lelküket és átformálhatná jellemüket. „Mert akiket eleve ismert, eleve el is 
rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen 
elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és 
akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg 
is dicsőítette” (Róm 8:29-30). Az elhívás és a megigazulás nem egy és ugyanaz 
a dolog. Az elhívás a bűnös vonzása Krisztushoz, amit a Szentlélek munkál az 
emberben, miközben meggyőzi bűnéről és bűnbánatra indítja.

Sokan nem látnak tisztán a megváltási terv első lépéseit illetően. Azt gon-
dolják, hogy a bűnbánatot a bűnösnek magának kell véghezvinnie, hogy azután 
Krisztushoz jöhessen. Úgy gondolják, a bűnösnek először biztosítania kell magát 
afelől, hogy elnyerje Isten kegyelmi áldását. Igaz ugyan, hogy a bűnbánatnak 
meg kell előznie a bűnbocsánatot - mert Isten csak a bűnbánó és töredelmes szí-
vet fogadja el -, de a bűnös nem képes magától bűnbánatra jutni vagy felkészül-
ni arra, hogy Krisztushoz jöjjön. Bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat, a válaszra 
váró kérdés pedig az, hogy a bűnbánat vajon a bűnös munkája-e vagy pedig 
Krisztus ajándéka? Mielőtt Krisztushoz megy, várnia kell-e a bűnösnek addig, 
amíg bűne miatt megtelik lelkifurdalással? A legelső lépés Krisztushoz az Isten 
Lelkének vonzása által történik. Amint az ember válaszol erre a vonzásra, Krisz-
tus felé közeledik, hogy megbánhassa bűneit.

Krisztus elveszett juhként ábrázolja a bűnöst. Egy elveszett juh soha nem tér 
vissza a nyájba, ha a pásztor nem keresi és nem hozza vissza. Önmagától senki 
nem képes a bűnbánatra és arra, hogy méltóvá tegye magát a megigazulás ál-
dására. Az Úr Jézus szüntelen arra törekszik, hogy hatást gyakoroljon a bűnös 
elméjére és magához vonja, hogy reá, az Isten Bárányára tekintsen, aki elveszi 
a világ bűneit. Egy lépést sem tehetünk a lelki élet felé, ha Jézus nem vonja és 
erősíti lelkünket, ha nem vezet el minket a bűnbánatnak arra a tapasztalatára, 
melynek megbánására nincs szüA főpapok és szaddúceusok előtt Péter világo-
san kinyilvánította azt a tényt, hogy a bűnbánat Isten ajándéka. Krisztusról ezt 
mondta: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon 
az Izraelnek bűnbánatot, és bűnöknek bocsánatát.” (ApCsel 5:31.) A bűnbánat 
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nem kevésbé Isten ajándéka, mint a bűnbocsánat vagy megigazulás, és az egye-
dül akkor tapasztalható meg, ha Krisztus adja a léleknek. Ha közeledünk Krisz-
tushoz, akkor az az Ő ereje és kegyelme által van. A töredelmes szívet is Ő adja 
és a megigazulás is tőle van.

A HIT JELENTÉSE
Pál írja: „A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Ki-

csoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;) Avagy: Kicsoda száll 
le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.) De mit mond? Közel 
hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi 
hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, 
hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az 
igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre” (Róm 10:6-10).

Az üdvösségre vezető hit nem alkalmi hit, nem pusztán értelemmel való be-
látás, hanem amely a szív mélyén gyökerezik és személyes Megváltójaként ra-
gadja meg Krisztust, aki véglegesen képes üdvözíteni mindenkit, aki az Atyához 
jön általa. Nem valódi a hited, ha azt hiszed, hogy Jézus másokat üdvözíthet, 
de téged nem. Valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor a lélek az üdvösség egye-
düli reményeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra készteti birtokosát, hogy 
lelkének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Értelme a Szentlélek irányítása 
alatt van, jelleme pedig az isteni hasonlatosság mintájára alakul. Hite nem holt, 
hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra indítja, hogy Krisztus szépségére 
tekintsen és átalakuljon az isteni jellemre. [5Móz 30:11-14. idézve.] „És körül-
metéli az Úr, a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj” (5Móz 30:6).

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

TULAJDONÍTOTT IGAZSÁG
Krisztus a feltámadt Megváltó, mert noha halott volt, feltámadt és mindenha 

él, hogy közben járjon érettünk. Teljes szívből hinnünk kell az igazságra, szánkkal 
pedig vallást tennünk az üdvösségre. A hit által megigazulók megvallják Krisz-
tust. „...aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök 
élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre” (Jn 
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5:24). A megigazítás munkája a gonosszal szennyezett bűnösért végzett jelentős 
munka. Krisztus igaznak jelenti ki azt, aki az igazságot szólja. Az Úr a hívőnek 
tulajdonítja Krisztus igazságosságát és igaznak jelenti ki a világegyetem előtt. Jé-
zusra, a bűnös képviselőjére, helyettesére és kezesére helyezi bűneit. Krisztusra 
helyezi minden hívő lélek bűnét. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette ér-
tünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21). Krisztus a világ összes 
bűnéért engesztelést szerzett, és mindazok részesülnek igazságában, akik hit 
által Istenhez jönnek. Krisztus „...a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, 
hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok 
meg” (1Pt 2:24). Bűneink el vannak rendezve, Isten félretette, a tenger mélyébe 
vetette azokat. Bűnbánat és hit által megszabadulunk a bűntől, és az Úrra, a mi 
igazságunkra tekintünk. Jézus, az igaz, szenvedett az igaztalanért.

Noha mint bűnösök a törvény ítélete alatt vagyunk, engedelmessége által 
Krisztus eleget tett a törvénynek és saját igazságának érdemeit a bűnbánó lélek-
nek tulajdonítja. Azért, hogy Krisztus igazságában részesüljön, a bűnösnek meg 
kell ismernie azt a bűnbánatot, mely gyökeres változást eredményez az elmé-
ben, a lélekben és a cselekedetekben. Az átalakulás munkájának a szívben kell 
elkezdődnie, és az egyén életének minden területén meg kell nyilvánulnia hatal-
mának. Az ember önmaga képtelen ilyen bűnbánatra jutni. Ezt egyedül Krisztus 
által tapasztalhatja meg, aki „fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és 
adott ajándékokat az embereknek” (Ef 4:8).

Mit kell tennie annak, aki igazán bűnbánatra akar jutni? - Ahogyan van, ké-
sedelem nélkül Krisztushoz kell jönnie. Hinnie kell, hogy Krisztus szava igaz, és 
az ígéretben való hittel kell kérnie, hogy kaphasson. Nem hiábavaló annak az 
embernek a könyörgése, akit őszinte vágy indít imára. Az Úr teljesíti szavát és 
elküldi Szentlelkét, aki az embert az Atya iránti bűnbánatra, és Jézus Krisztus 
iránti hitre vezeti. A hívő vigyázni és imádkozni fog, és elhagyja bűneit, és az Is-
ten parancsolatainak megőrzésére való odaadó igyekezettel kinyilvánítja őszin-
teségét. Hitét imával elegyíti, és nemcsak hisz, hanem a törvény előírásainak is 
engedelmeskedik. Krisztus oldalán állónak vallja magát és elutasít minden olyan 
szokást és kapcsolatot, amely elvonná szívét Istentől.

Annak, aki valamikor Isten gyermekévé lesz, el kell fogadnia azt az igazságot, 
hogy a bűnbánatot és bűnbocsánatot nem kevesebb, mint Krisztus engesztelő 
áldozata által nyerheti el. Ebben megbizonyosodva a bűnösnek erőfeszítéseket 
kell tennie az érte végzett munkával összhangban, és fáradhatatlan esedezések-
kel a kegyelem trónjához kell folyamodnia, hogy Isten megújító ereje lelkébe 
térhessen. Isten csak a bűnbánó embernek bocsát meg, de azt, akinek megbo-
csát, először bűnbánatra indítja. Isten biztosította a feltételeket - Krisztus örök-
kévaló igazsága minden hívő lélek számláján megjelenik. A drága, szennyezetlen 
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ruha, mely a menny szövőszékén készült, biztosítva van a töredelmes, hívő bű-
nös számára, aki így szólhat: „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem 
az én Istenemnek; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság 
palástjával vett engemet körül...” (Ésa 61:10.)

Isten bőséges kegyelmet biztosított annak érdekében, hogy a hívő lélek tisz-
ta maradhasson a bűnöktől. Az egész menny rendelkezésünkre áll határtalan 
forrásaival. Merítenünk kell a megváltás kútjából! Krisztus a törvény vége az 
igazságra mindazok számára, akik hisznek. Önmagunkban bűnösök vagyunk, de 
Krisztusban igazak. Miután Isten nekünk tulajdonítja Krisztus igazságát, igaznak 
jelent ki minket és úgy bánik velünk, mint igazakkal. Szeretett gyermekeiként 
tekint ránk. Krisztus munkálkodik a bűn hatalma ellen, és ahol a bűn növekszik, 
a kegyelem megsokasul. „Megigazulván azért hit által, békességünk van Isten-
nel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a 
kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének remény-
ségében” (Róm 5:1-2).

„Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 
kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy meg-
mutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten 
hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, 
hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való” (Róm 3:24-26). 
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten aján-
déka ez” (Ef 2:8). [Jn 1:14-16. idézve.]

  <<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE (688-694.) „FELTÁMADOTT AZ ÚR”
A hét első napjának az éjszakája lassan elmúlott. Eljött a legsötétebb óra, ép-

pen napkelte előtt. Krisztus még mindig rab volt keskeny sírboltjában. A nagy kő 
a helyén volt. A római pecsét feltöretlen volt. A római katonák őrszolgálatukat 
tartották. Voltak azonban láthatatlan őrök is. A gonosz angyalok seregei össze-
gyülekeztek a sírhely körül. Ha lehetséges lett volna, akkor a sötétség fejedelme, 
pártütő hadseregével együtt, a sírboltot örökre lepecsételve tartotta volna, és 
fogva tartotta volna Isten Fiát. A sírt azonban a mennyei seregek is körülvették. 
Ezek a kiváló erővel rendelkező angyalok is őrizték a sírboltot, és arra vártak, 
hogy üdvözölhessék az Élet Fejedelmét.

„És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből” 
(Mt 28:2). Isten teljes vértezetébe öltözötten, az angyal elhagyta a mennyei 
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udvarokat. Isten dicsőségének ragyogó fénysugarai jártak előtte és világították 
meg ösvényét. „A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás és a ruhája fehér, 
mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének és olyanokká lő-
nek, mint a holtak” (Mt 28:3-4).

Papok és főemberek, hol van őrségetek hatalma? Azok a bátor katonák, akik 
eddig sohasem rettentek meg emberi erőtől és hatalomtól, most fogolyként vi-
selkedtek, mint akiktől elvették a kardjukat és dárdájukat. Az az arc, amelyre 
tekintettek, nem egy halandó harcos orcája; ez Isten serege leghatalmasabb 
harcosának az arca volt. Ő volt az a mennyei hírnök, aki azt a helyet töltötte be a 
mennyben, amelyből Sátán kibukott. Ez a mennyei hírnök volt az, aki Bethlehem 
halmain kihirdette Krisztus születését. A föld megremegett közeledtére, a sötét-
ség seregei elmenekültek, és amikor elhengerítette a követ a sírbolt bejárata 
elől, úgy tűnt, hogy a menny jön le a földre. A katonák csak azt látták, hogy úgy 
mozdította el a nagy követ, mintha az csak egy kis kődarab lett volna. Azután 
hallották, mikor szólt: „Isten Fia, jöjj elő; Atyád hív Téged.” Látták, hogy Jézus 
kijött a sírboltból, és hallották, hogy ezt jelentette ki a megnyitott sír fölött: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Amint Jézus előjött a sírboltból fen-
séggel és dicsőséggel, a mennyei sereg imádattal hajolt meg a Megváltó előtt és 
magasztaló énekekkel köszöntötték Őt.

Földrengés jelezte azt az órát, amikor, Krisztus letette az életét, és egy másik 
földrengés hirdette azt a pillanatot, mikor diadalmasan újra felvette azt. Krisz-
tus, aki győzelmet aratott a halál és a sír fölött, győztesen jött elő a sírboltból, 
földrengés, felvillanó villámlások és mennydörgések közepette. Isten előre meg-
mondotta, hogy amikor Krisztus újra eljön a földre, akkor „megrázom nemcsak a 
földet, hanem az eget is” (Zsid 12:26). „Inogva meging a föld, miként a részeg, és 
meglódul, mint a kaliba” (Ésa 24:20). „Az ég mint írás egybehajtatik” (Ésa 34:4). 
„Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak és a föld és 
a rajta levő dolgok is megégnek” (2Pt 3:10). „De az Úr az ő népének oltalma és 
az Izrael fiainak erőssége!” (Jóel 3:16)

Jézus halálakor a katonák azt látták, hogy a föld délben sötétségbe burkoló-
dzott. Feltámadásakor pedig azt látták, hogy az angyalok ragyogása megvilágí-
totta az éjszakát, és azt hallották, hogy a menny lakói nagy örömmel és diadallal 
azt énekelték: Te legyőzted a Sátánt és a sötétség hatalmasságait; Te győzelem-
mel nyelted el a halált!

Krisztus megdicsőülten jött elő a sírboltból, és a római őrség látta Őt. Sze-
meiket és figyelmüket Jézus arcára összpontosították, Akit az imént még kigú-
nyoltak és kinevettek. Ebben a megdicsőített lényben azt a foglyot látták meg, 
Akit a törvényházban láttak, Azt, Akinek a fejére tövisből fontak koronát. Ő volt 
Az, Aki ellenállás nélkül állott Pilátus és Heródes előtt, akinek a testét kegyetlen 
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korbácsolással marcangolták szét. Ő volt az, akit felszegeztek a keresztre, Akire 
a papok és a főemberek teljes önelégültséggel bólogattak fejükkel és ezt mond-
ták: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani” (Mt 27:42). Ő volt az, 
akit József új sírboltjába fektettek be. A mennyei rendelet azonban szabadon 
bocsátotta a sírbolt foglyát. Ha hegyek halmozódtak volna hegyekre, akkor sem 
tudták volna megakadályozni azt, hogy Krisztus kijöjjön a sírboltból.

Az angyalok és a megdicsőült Üdvözítő látványára a római őrség tagjai ösz-
szeestek és olyanok lettek, mint a holtak. Mikor a mennyei kíséret eltűrt sze-
meik elől, akkor álltak lábukra és olyan gyorsan, amilyen gyorsan remegő vég-
tagjaik csak vinni tudták őket, a kert kapujához siettek. A részeghez hasonlóan, 
ingadozva siettek a város felé vezető úton, és elmondták mindazoknak, akikkel 
csak találkoztak a csodálatos eseményt. Útban voltak Pilátushoz, de a hírt már 
a zsidó hatóságokhoz is elvitték, a főpapok és a főemberek elküldtek érettük, 
mert először ők kívántak velük találkozni. Különleges látványt nyújtottak ezek a 
katonák. A félelemtől remegve, falfehér arccal tettek tanúbizonyságot Krisztus 
feltámadásáról. Ezek a katonák mindent úgy mondtak el, amint látták. Nem 
volt idejük arra, hogy a puszta igazság helyet valami mást gondoljanak ki, mást 
mondjanak. Fájdalmas arckifejezéssel ezt mondták: Isten fia volt az, akit ke-
resztre feszítettek. Hallottuk, mikor egy angyal mennyei fenségként, a dicsőség 
királyaként nevezte Őt.

A papok arca olyan lett, mint a halottaké. Kajafás megpróbált szólni. Az ajkai 
mozogtak, de nem bocsátottak ki semmi hangot. A katonák éppen készültek 
elhagyni a tanácstermet, mikor egy hang megállította őket. Kajafás végre meg-
szólalt: „Várjatok, várjatok” - mondotta. „Ne mondjátok el senkinek azt, amit 
láttatok.”

Azután egy hazug jelentést adtak a katonák szájába. „Mondjátok, - kérték 
őket a papok - hogy az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi alu-
vánk” (Mt 28:13). Itt a papok abba a verembe estek bele, amelyet másnak ástak. 
Miként mondhatták a katonák azt, hogy a tanítványok lopták el Jézus holttestét, 
mikor elaludtak? Ha aludtak, akkor hogyan tudhatták? Ha pedig a katonák vét-
keseknek bizonyultak Krisztus holttestének az ellopásában, akkor vajon nem a 
papok lettek volna-e az elsők, hogy elítéljék őket? Vagy, ha az őrszemek elalud-
tak a sírnál, akkor elsőként nem a papok vádolták volna-e be őket Pilátusnál?

A katonák megrémültek arra a gondolatra, hogy az őrhelyen való elalvás 
vádját vonják magukra. Olyan fegyelemsértés volt ez, amelyért halálbüntetés 
járt. Tegyenek-e hamis tanúvallomást, csapják be az embereket, és sodorják-e 
saját életüket veszélybe? Nem harcolták-é meg fárasztó őrködésüket álmatlan 
virrasztással? Miként állhatnának meg az elkövetkező kihallgatáson éppen még 
a felkínált pénz ismeretében is, ha hamis tanúvallomást tesznek?
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Azért, hogy elhallgattassák a katonák bizonyságtételét arról, amitől féltek, a 
papok megígérték, hogy szavatolják az őrség biztonságát, mivel szerintük Pilátus 
sem kívánja, hogy olyan beszámoló terjedjen el az eseményről, mint amilyent ők 
adtak. Végül is a római katonák pénzért eladták megvesztegethetetlenségüket 
a zsidóknak. Az igazság legmegdöbbentőbb hírével megterhelve mentek be a 
papok elé; és pénzzel megterhelve mentek el tőlük. Nyelvükön ott volt már egy 
hazug jelentés, beszámoló, amit a papok szerkesztettek és eszeltek ki számukra.

Közben a Krisztus feltámadásáról szóló hír eljutott Pilátushoz. Ámbár Pilátus 
volt a felelős Krisztus halálra adásáért, viszonylag nem nagyon érzett nyugtalan-
ságot azért, amit tett. Ha kelletlenül és a szánalom érzésével a szívében ítélte 
is el az Üdvözítőt, mind ez ideig nem érzett igazi lelkiismeret-furdalást. Most 
megrettenve bezárkózott a házába és úgy döntött, hogy nem akar senkit sem 
látni. A papok azonban mégis megjelentek színe előtt, és elmondták neki azt a 
történetet, amelyet kieszeltek, és arra ösztönözték, hogy ne vegyen tudomást 
az őrszemek kötelességmulasztásáról. Mielőtt hozzájárult volna ehhez, bizalma-
san maga is kikérdezte az őrséget. Ezek, saját biztonságukat féltve, nem mertek 
eltitkolni semmit sem, és Pilátus kiszedett belőlük egy hiteles beszámolót mind-
arról, ami a sírboltnál történt. Nem vitte bíróság elé az ügyet, de ettől az időtől 
kezdve nem érzett békességet a szívében.

Mikor Jézust sírba tették, Sátán diadalt ült. Azt remélte, hogy az Üdvözítő 
nem veszi fel az életét ismét. Az Úr testére ő maga tartott igényt, és elhelyezte 
őrségét a sír körül, és megpróbálta Krisztust fogságba vetett rabként tartani. 
Elkeseredett és megharagudott, mikor a mennyei hírnök közeledtére angyalai 
elmenekültek. Mikor azt látta, hogy Krisztus diadalmasan lép ki a sírjából, tuda-
tára ébredt annak a ténynek, hogy királyságának vége lett, és hogy végül neki is 
meg kell halnia.

A papok azzal, hogy Krisztust halálra adták, a Sátán eszközeivé tették magu-
kat. Most teljesen a Sátán hatalmában voltak. Belegabalyodtak egy csapdába, 
amelyből nem láttak más kiutat, csak azt, hogy tovább folytatják Krisztus elleni 
hadviselésüket. Mikor meghallgatták az őrszemek jelentését Krisztus feltáma-
dásáról, elkezdtek félni a nép haragjától. Úgy érezték, hogy saját életük is ve-
szélyben forog. Az egyetlen reménység az volt a számukra, hogy sikerül Krisztust 
csalónak feltüntetniük feltámadása letagadásával. Megvesztegették a katoná-
kat, és biztosították Pilátus hallgatását, csendben maradását. Hazug beszámo-
lójukat terjesztették közel és távol. Voltak azonban olyan tanúk is, akiket nem 
tudtak elhallgattatni. Sokan hallották a katonák bizonyságtevését Krisztus feltá-
madásáról. Azután a halottak közül is egyesek, akik Krisztussal együtt jöttek elő 
a sírjukból, megjelentek sokaknak, és kijelentették, hogy Krisztus feltámadott. 
A jelentéseket azokról a személyekről, akik látták ezeket a feltámadottakat, és 
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hallották a bizonyságtevésüket, elvitték a papokhoz is. A papok és a főemberek 
folyamatosan attól féltek, hogy az utcákon való járásuk-kelésük közben, vagy 
saját otthonuk magányosságában szemtől szembe találják magukat Krisztussal. 
Úgy érezték, hogy nem voltak biztonságban. A reteszek és zárak nagyon sze-
gényes védelmet nyújtottak nekik Isten Fiával szemben. Éjjel és nappal arra a 
rettenetes jelenetre kellett gondolniuk, mikor a helytartó rezidenciájának az 
udvarán az egész néppel együtt ezt kiáltozták: „Az ő vére mi rajtunk és a mi 
magzatainkon” (Mt 27:25). Emlékezetükben sohasem halványodott el ennek a 
jelenetnek a képe.

Mikor a hatalmas angyal szava elhangzott Krisztus sírjánál ezt mondván: 
„Atyád hív téged”, akkor az Üdvözítő előjött a sírból azzal az élettel, amely ön-
magában volt. Most igazolódtak Jézus szavai: „Én leteszem az én életemet, hogy 
újra felvegyem azt [...] Van hatalmam letenni azt és van hatalmam ismét fel-
venni azt” (Jn 10:17-18). Most teljesedett be a prófécia is, amelyet a papoknak 
és a főembereknek mondott: „Rontsátok le a templomot és három nap alatt 
megépítem azt” (Jn 2:19).

József feltört sírboltja felett Krisztus győzedelmesen jelentette ki: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet” (Jn 11:25). Ezeket a szavakat csak egy Istenség mond-
hatta el. Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él. Mindnyájan 
függő viszonyban levő elfogadói az Istentől való életnek. A legmagasabb rangú 
szeráftól a legalázatosabb lelkes lényig mindenki az életnek ebből a forrásából 
töltődik meg élettel. Csak az, Aki Istennel egy, mondhatja el: van hatalmam, 
hogy letegyem az életemet, és van hatalmam, hogy ismét felvegyem azt. Isten-
ségében Krisztusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bilincseit.

Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik elalud-
tak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a napon követke-
zett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt. Több mint ezer évig 
hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát. A szántóföldekről az első megérett, 
magvas gabonakalászokat összegyűjtötték. Amikor az emberek felmentek Jeru-
zsálembe, akkor az első termésből kötött kévéket lengették hálaáldozatként az 
Úr előtt. Amíg ez a felajánlás meg nem történt, a sarlóval nem érinthették meg 
a gabonaszálakat, nem gyűjthették és köthették azokat kévékbe. Az Istennek 
felajánlott kévék ábrázolták azt a nagy lelki aratást, amelynek a kalászait és ké-
véit be kellett takarítani Isten országa számára. Krisztus feltámadása az előképe 
és a záloga az igazak feltámadásának. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és 
feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által 
ővele együtt” (1Thess 4:14).

Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírjaikból. A halá-
lakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és amikor feltámadt, akkor 
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vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sírokban nyugvó halottak is. Ezek olyan 
halottak voltak, akik míg éltek, Isten munkatársai voltak, és akik életük árán is 
bizonyságot tettek az igazságról. Most Krisztus mellett kellett nekik bizonyságot 
tenniük, aki feltámasztotta őket a halálbFöldi szolgálata alatt Jézus életre hívott 
néhány halottat. Feltámasztotta a naini özvegyasszony fiát, és egy főembernek, 
név szerint Jairusnak a leányát és Lázárt. Ezeket azonban nem ruházta fel halha-
tatlansággal. Feltámadásuk után is még mindig alá voltak vetve a halálnak. Azok 
azonban, akik Krisztus feltámadásakor jöttek elő a sírjukból, már az örök életre 
támadtak fel. Vele együtt emelkedtek fel a halál felett aratott győzelmének bi-
zonyságaiként, diadalemlékeiként. Ezek - mondotta Krisztus -, többé nem foglyai 
a Sátánnak, mert megváltottam őket. Hatalmam első gyümölcseiként kihoztam 
őket sírjukból, hogy velem legyenek ott, ahol én vagyok, és hogy soha többé ne 
lássanak halált, és ne tapasztaljanak szomorúságot.

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, és je-
lentek meg sokaknak és mondották el mindenkinek, hogy Krisztus feltámadott 
a halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált letagadhatatlanná 
a feltámadás igazsága. A feltámadott szentek tettek tanúbizonyságot a próféta 
szavainak igazsága mellett. „Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkel-
nek” (Ésa 26:19). Feltámadásuk szemléltette a prófécia beteljesedését: „Serken-
jetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatod az élet harmata 
és visszaadja a föld az árnyakat!” (Ésa 26:19).

A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél Isten 
helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önma-
gában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar. Isten felruház-
ta őt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt az életet, amelyet letett ember 
voltában, ismét felveszi és az emberiségnek adja. „Én azért jöttem - mondta -, 
hogy életük legyen és bővölködjenek” (Jn 10:10). „Valaki pedig abból a vízből 
iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, 
amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). 
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én 
feltámasztom azt az utolsó napon” (Jn 6:54).

A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy je-
lentősége. „Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké 
[...] nem kóstol halált örökké” (Jn 8:51-52). A keresztények számára a halál csak 
elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet Istenben 
elrejtett élet. „Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti is Ővele 
együtt, megjelentek dicsőségben”(Kol 3:4).

Azt a hangot, amely a keresztről ezt kiáltotta: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) - a 
halottak is meghallották. Ez a hang átütötte a sírok falait és megparancsolta az 
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alvóknak, hogy keljenek fel. Így lesz majd, mikor Krisztus hangja felharsan az 
égből. Ez a hang behatol majd a sírokba, kinyitja a sírboltokat és a Krisztusban 
meghaltak feltámadnak. Üdvözítőnk feltámadásakor csak néhány sír tárult fel. 
Második eljövetelekor azonban minden drága halottunk meghallja majd az Ő 
hangját és előjönnek a dicsőséges és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, 
amely feltámasztotta Krisztust a halottak közül, feltámasztja majd az Ő egyházát 
is, és megdicsőíti azt Vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok és 
minden más név felett, amely adatott, nemcsak ebben a világban, hanem az 
eljövendőben is. 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE (695-700.) „MIT SÍRSZ?”
Azok az asszonyok, akik Krisztus keresztjénél álltak, órákig vigyáztak és vár-

tak a szombat elmúlására. A hét első napján már nagyon korán útban voltak a 
sírbolthoz. Magukkal vitték az értékes fűszereket, hogy megkenjék az Üdvözítő 
testét. Nem gondoltak a feltámadására. Reménységük napja leáldozott, és sö-
tét éjszaka telepedett a szívükre. Útközben beszélgettek, részletesen megemlé-
keztek Krisztus irgalmas cselekedeteiről és vigasztalást nyújtó szavairól. Erre az 
ígéretre azonban nem emlékeztek: „Ismét meglátlak majd titeket” (Jn 16:22).

Nem volt tudomásuk arról, hogy az éppen most következik majd be. Közeled-
tek a kerthez. Menet közben csak azt fontolgatták: „Kicsoda hengeríti el nékünk 
a követ a sírbolt szájáról?” (Mk 16:3). Azt tudták, hogy ők nem bírják elmozdí-
tani a követ. Mégis tovább mentek útjukon a sírbolt felé. Ímé, az ég hirtelen 
lángoló dicsőséggel kivilágosodott és ez a világosság nem a felkelő naptól volt. A 
föld megremegett. A sírbolthoz érve az asszonyok azt látták, hogy a nagy követ 
elhengerítették. A sír pedig üres volt.

Az asszonyok nem mind ugyanabból az irányból érkeztek a sírbolthoz. Mária 
Magdaléna volt az első, aki a helyszínre érkezett. Mikor azt látta, hogy a követ 
elhengerítették, sietve eltávozott, hogy megmondja a tanítványoknak. Közben 
más asszonyok is odaérkeztek a kertbe. Ezek azt látták, hogy világosság fénylett 
a sírbolt körül, de Jézus teste nem volt ott. Amint a sírbolt körül álltak, hirtelen 
észrevették, hogy nincsenek egyedül. Egy fehér ruhába öltözött fiatal férfi ült a 
sírboltban. Ez volt az az angyal, aki elhengerítette a követ. Emberi alakot öltött 
magára, hogy meg ne riassza Jézus barátait. A mennyei dicsőség világossága 
még körülragyogta alakját. Az asszonyok megijedtek. Megfordultak, hogy elfus-
sanak, de az angyal szavai megállították őket:”Ne féljetek! - mondotta nékik - 
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A Názáreti Jézust keresitek, aki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a 
hely, ahová Őt helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és 
Péternek, hogy előttetek megyen Galileába” (Mk 16:6-7). Ismét betekintettek a 
sírboltba, és újból hallották a csodálatos hírt. Emberi alakban egy másik angyal 
is ott volt a sírboltban, aki azt mondotta nekik: „Mit keresitek a holtak között az 
élőt? Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, mikor 
még Galileában volt, mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös em-
berek kezébe és megfeszíttetni és harmadnapon feltámadni” (Lk 24:5-7).

Feltámadott, feltámadott! Az asszonyok újra és újra elmondották ezeket a 
szavakat. Most már nem volt többé szükség a megkenéshez való fűszerekre. Az 
Üdvözítő él és nem halott. Most már visszaemlékeztek arra is, hogy Jézus, ami-
kor a haláláról beszélt, akkor azt is megmondotta nekik, hogy majd fel is támad. 
Micsoda nap ez az egész világ számára! Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól; 
„félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványa-
inak” (Mt 28:8).

Mária nem hallotta az örömüzenetet. Azzal a szomorú hírrel kereste fel Pé-
tert és Jánost: „Elvitték az Urat a sírból és nem tudjuk, hova tették őt”(Jn 20:2). 
A tanítványok a sírbolthoz siettek és azt látták, amit Mária mondott nekik. Lát-
ták, a sírboltban a halotti lepelt és a kendőt, de nem találták ott az Urat. Éppen 
ez volt a bizonyítéka annak, hogy Krisztus feltámadott. A halotti lepedőket nem 
hanyagul rakta félre, hanem gondosan összehajtogatva mindegyiket a maga he-
lyére tette. János „lát és hisz vala” (Jn 20:8). Még nem értette meg az Írásnak azt 
az üzenetét, hogy Krisztusnak fel kell támadnia a halottak közül; de most már 
visszaemlékezett az Üdvözítő szavaira, amelyekkel megjövendölte feltámadását.

Maga Krisztus volt az, aki a halotti lepedőket gondosan elhelyezte. Mikor a 
hatalmas angyal lejött a sírbolthoz, akkor egy másik angyal is csatlakozott hoz-
zá, aki társaival őrséget tartott az Úr teste fölött. Mikor a mennyből jött angyal 
elhengerítette a követ, akkor ez a másik angyal belépett a sírboltba, és kioldozta 
és levette Jézus testéről azokat a lepedőket, amelyekbe begöngyölték. Az Üd-
vözítő keze volt azonban az, amely a lepedők mindegyikét összehajtogatta és 
helyére tette. Jézus szemében, aki a csillagokat éppúgy vezérli, mint a parányi 
atomokat, semmi sincs, ami nem fontos. Rendet és tökéletességet láthatunk 
minden munkájában.

Mária ismét visszament a tanítványokkal a sírhoz. Amikor ezek visszatértek 
Jeruzsálembe, Mária továbbra is ott maradt. Amint benézett az üres sírboltba, 
fájdalom töltötte be a szívét. Ekkor két angyalt pillantott meg, egyik a fejénél, 
a másik a lábánál állott annak a helynek, ahol Jézus feküdt:”És mondának azok 
néki: Asszony, mit sírsz? Monda nékik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tu-
dom, hová tették őt” (Jn 20:13).
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Mária azután elfordult még az angyaloktól is, mert azt gondolta, hogy talál-
nia kell valakit, akitől megkérdezheti, mi történt Jézus testével. Ekkor egy má-
sik hang szólította meg: „Asszony mit sírsz? Kit keresel?” (Jn 20:15). Könnyektől 
fátyolos szemeivel egy férfi alakját látta meg és azt gondolta, hogy a kertész 
volt az, aki megszólította. Mária ezt mondotta neki: „Uram, ha Te vitted el őt, 
mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt” (Jn 20:15). Mária úgy 
gondolkodott, hogy ha egy gazdag embernek ez a sírboltja túl tiszteletre méltó 
temetkezési hely volt Jézus számára, akkor ő maga gondoskodik majd egy másik 
helyről. Volt már egy sír, amelyet Krisztus saját hangja tett üressé, elhagyottá; 
az a sír, amelyben Lázár feküdt. Nem találhatna-e ott egy temetkezési helyet az 
Ő Ura számára? Mária úgy érezte, hogy gondoskodása Krisztus drága, keresztre 
feszített testéről nagy vigasztalást nyújtana neki fájdalmában.

Most azonban saját ismerős hangján Jézus szólott hozzá: „Mária” (Jn 20:16). 
Mária azonnal felismerte, hogy nem valaki idegen volt az, aki megszólította. Az-
után megfordult és meglátta maga előtt állni az élő Krisztust. Örömében elfe-
lejtette, hogy Krisztust keresztre feszítették. Úgy ugrott eléje, mintha át akarta 
volna ölelni a lábait és azt mondotta: „Rabbóni” (Jn 20:16). Krisztus azonban 
feltartotta a kezét és ezt mondotta neki: „Ne illess engem; mert nem mentem 
még fel az én Atyámhoz: hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Fel-
megyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz és az én Istenemhez és a ti Istenetek-
hez” (Jn 20:17). Mária ezek után elment a tanítványokhoz és elvitte nekik ezt az 
örvendetes hírt.

Jézus nem akarta elfogadni övéinek hódolatát mindaddig, amíg meg nem bi-
zonyosodott arról, hogy az Atya elfogadta áldozatát. Felemelkedett a mennyei 
udvarokba és ott maga bizonyosodott meg arról, hogy az emberek bűneiért ho-
zott áldozata elégséges az egész emberiség számára, és így vére által mindenki 
elnyerheti az örök életet. Az Atya jóváhagyta és törvénybe iktatta azt az új szö-
vetséget, amelyet Krisztussal kötött, aminek értelmében Isten bűnbánó és en-
gedelmes embereket kapna, akiket éppen úgy szeretne, mint ahogy Fiát szereti. 
Krisztusnak be kellett fejeznie munkáját, és teljesítenie kellett fogadalmát, hogy: 
„Drágábbá teszem az embert a színaranynál és a férfit az Ofir kincsaranyánál” 
(Ésa 13:12). A mennyben és a földön Isten minden hatalmat az élet Fejedelmé-
nek adott, és Ő visszatért követőihez, akik a bűn világában élnek, hogy részesít-
hesse őket hatalmából és dicsőségéből.

Mialatt az Üdvözítő Isten jelenlétében volt, és elfogadta Isten ajándékait egy-
háza számára, addig tanítványai csak az üres sírboltra gondoltak, gyászoltak és 
sírtak. Az a nap, amely az ujjongás napja volt az egész menny számára, a tanít-
ványok számára a bizonytalanság, a zűrzavar, a tanácstalanság és a nyugtalan-
ság napja volt. Hitetlenségük az asszonyok bizonyságtevésével szemben azt teszi 
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nyilvánvalóvá, hogy hitükben mennyire elcsüggedtek. Krisztus feltámadásának 
a híre annyira különbözött attól, amit vártak, hogy nem tudták elhinni. Túl jó 
hír volt ez ahhoz, hogy igaz lehessen - gondolták. Olyan sokat hallottak a tanté-
telekről és a szadduceusok tudományos elméleteiről, hogy az a hatás, amit az 
elméjükre gyakorolt, a feltámadás vonatkozásában homályossá tette látásukat. 
Alig-alig tudták, hogy mit jelenthet a halottak közül való feltámadás. Nem voltak 
képesek megragadni és megérteni a nagy eseményt.

Az angyalok azt mondták az asszonyoknak: „Menjetek el, mondjátok meg az 
ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok 
őt, amint megmondotta néktek” (Mk 16:7). Ezek az angyalok őrangyalokként 
Krisztussal voltak egész földi élete folyamán. Tanúi voltak kihallgatásának és ke-
resztre feszítésének. Hallották tanítványaihoz intézett szavait. Ezt mutatta meg 
az az üzenet, amit a tanítványoknak adtak át, és amelynek meg kellett volna 
győznie azokat az üzenet igazságáról. Ilyen szavak csak a feltámadott Úr hírnö-
keitől érkezhettek.

„Mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek” (Mk 16:7) - mondták az 
angyalok. Krisztus halála óta Pétert a lelkiismeret-furdalás és a bűntudat nagyon 
leverte. Szégyenletes kijelentései, amelyekkel megtagadta az Urat, valamint az 
Üdvözítőnek szeretetet és jóságot sugárzó, de ugyanakkor fájdalmas tekintete, 
amelyet reá vetett, éjjel és nappal lelki szemei előtt voltak. Jézus valamennyi 
tanítványa közül ő szenvedett a legkeserűbben. Krisztus most mégis arról biz-
tosítja, hogy Isten elfogadta bűnbánatát és megbocsátotta bűnét. Igen, mert 
Krisztus most egyedül őt említi meg név szerint tanítványai közül.

„Mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen 
Galileába; ott meglátjátok őt” (Mk 16:7). Tanítványai mind cserbenhagyták Jé-
zust, de a felhívás, hogy találkozzanak vele, mégis mindegyikükhöz szólt. Krisz-
tus nem vetette el őket. Amikor Mária Magdaléna azt mondotta nekik, hogy 
látta az Urat, akkor ő is megismételte Krisztusnak ezt a meghívását egy galileai 
találkozóra. Harmadízben pedig azok az asszonyok hozták az üzenetet, akiknek 
Jézus - miután felment az Atyához - megjelent: „Legyetek üdvözölve! Azok pe-
dig hozzá járulván megragadták az ő lábait, és leborulának előtte. Akkor monda 
nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy 
menjenek Galileába és ott meglátnak engem” (Mt 28:9-10). Feltámadása után 
Krisztus első munkája a földön az volt, hogy tanítványait meggyőzze irántuk való 
gondoskodásának változatlanságáról, töretlen szeretetéről és gyengéd figyel-
méről. Be akarta nekik bizonyítani, hogy Ő volt élő Üdvözítőjük, aki széttörte a 
halál bilincseit, és akit a halál többé nem tarthat fogságban. Meg akarta velük 
ismertetni azt a tényt, hogy szíve szeretete ugyanaz maradt irántuk, ami volt, 
amikor még velük volt szeretett Mesterükként, s ezért újra és újra megjelenik 
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nekik. Szeretete kötelékeivel még szorosabban kötözte őket körül. Menjetek el, 
mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy találkozzanak velem Galileában.

Mikor a tanítványok meghallották Krisztusnak erre a találkozóra tett határo-
zott kijelentését, eszükbe jutottak azok a szavak, amelyeket előre szólott nekik 
feltámadásáról. Éppen most azonban nem ujjongtak. Még mindig nem tudtak 
megszabadulni kétségeiktől, zavarodottságuktól és kételyeiktől. Még akkor is, 
mikor az asszonyok közölték velük, hogy ők látták az Urat, a tanítványok nem 
hitték el ezt nekik. Azt gondolták, hogy az asszonyok valami érzéki csalódás ál-
dozatai lettek.

Úgy tűnt, bajok és nyomorúságok egymásra tornyosultak. Egyik baj követte 
a másikat. A hét hatodik napján látták meghalni Mesterüket. A következő hét 
első napján megfosztva találták magukat uruk testétől, és még meg is vádolták 
őket azzal, hogy ők lopták el azért, hogy így csapják be a népet. Kétségbeesetten 
igyekeztek tisztázni magukat a hamis állításokkal szemben, amelyeknek a hang-
ja egyre erősebb lett. Féltek a papok ellenségeskedésétől és a nép haragjától. 
Vágyakoztak Jézus jelenléte után, aki minden zavarodottságukban és tanácsta-
lanságukban megsegítette őket.

Gyakran ismételgették ezeket a szavakat: „Pedig mi azt reméltük, hogy Ő 
az, aki meg fogja váltani az Izraelt” (Lk 24:21). Magányosan és szívükben bete-
gen emlékeztek vissza Krisztus szavaira: „Mert ha a zöldellő fán ezt mívelik, mi 
esik a száraz fán?” (Lk 23:31). A felházban találkoztak össze. Az ajtókat bezár-
ták és bereteszelték, mert tudatában voltak annak, hogy szeretett Mesterük 
sorsa, végzete bármikor az övék is lehet. Mily nagy lehetett volna az örömük 
ugyanebben az időben, hiszen az Üdvözítő már feltámadott! A kertben Mária 
sírva állt, amikor Jézus már egészen szorosan ott volt mögötte. Szemeit any-
nyira elborították a könnyek, hogy nem ismerte fel Őt. A tanítványok szíve 
annyira megtelt bánattal és fájdalommal, hogy nem hitték el még az angyalok 
üzenetét sem, de még magának Krisztusnak a szavait sem. Mily sok keresztény 
cselekszik ma is úgy, miként a tanítványok tettek! Milyen sokan visszhangoz-
zák Mária kétségbeesett kiáltását: „Elvitték az én Uramat és nem tudom, hová 
tették Őt” (Jn 20:13). Milyen sok embernek lehetne elmondani azokat a szava-
kat, amelyeket az Üdvözítő mondott el: „Mit sírsz? Kit keresel?” (Jn 20:15). Az 
Úr pedig szorosan mellettük vagy előttük áll. Könnyeiktől megvakított szemeik 
azonban nem tudják meglátni, nem tudják felismerni Őt. Az Úr beszél hozzá-
juk, de ők nem értik azt, amit mond nekik.

Óh, bárcsak a lehajtott fejek felemelkedhetnének; bárcsak a szemek megnyíl-
hatnának, hogy meglássák az Urat; bárcsak a fülek odafigyelnének az Úr hangjá-
ra! „Menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott 
a halálból” (Mt 28:7). Parancsoljátok meg nekik, hogy ne tekintgessenek József 
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sírboltjára, amelynek a nyílását egy nagy kővel zárták be, és a római pecséttel 
pecsételték le. Krisztus már nincs ott! Ne tekintsetek az üres sírra! Ne gyászolja-
tok úgy, mint azok, akik reménytelenek és tehetetlenek! Jézus él, és mert Ő él, 
mi is élni fogunk. Hálás szívekből, ajkakról, amelyeket megérintett már a szent 
tűz, hadd zengjen a boldog ének: Krisztus feltámadott! Krisztus azért él, hogy 
közben járjon érettünk! Ragadjuk meg ezt a reménységet, és ez a reménység 
biztos és kipróbált horgonyként tartja meg a lelkünket! Higgy és meg fogod látni 
Isten dicsőségét! 

  <<<vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE (735-741.) „AZ ÉN ATYÁMHOZ ÉS A TI ATYÁTOKHOZ”
Krisztus számára eljött az idő, hogy felmenjen Atyja trónjához. Isteni győz-

tesként éppen visszatérőben volt a győzelmi trófeákkal a mennyei udvarokba. 
Halála előtt kijelentette Atyjának: „Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, 
hogy végezzem azt” (Jn 17:4). Feltámadása után egy rövid ideig még a földön 
időzött, hogy a tanítványai jobban megismerkedhessenek feltámadott és meg-
dicsőült testével. Krisztus most már készen volt a búcsúzkodásra. Hitelesítette 
azt a tényt, hogy Ő volt az élő Üdvözítő. Tanítványainak nem kellett Őt többé a 
sírbolttal összekapcsolni. Most már úgy gondolkodhatnak Róla, mint aki megdi-
csőült a mennyei világmindenség előtt.

A mennybemenetel színteréül Jézus azt a helyet választotta ki, amelyet gyak-
ran megszentelt jelenlétével, miközben az emberek között lakozott. Nem a Sion-
hegyét, amelyen Dávid városa terült el, nem a Mórija-hegyét - amelyen a temp-
lom állott - tisztelte meg ezzel az eseménnyel. Krisztust ezen a helyen gúnyolták 
ki és vetették el. Az isteni irgalom hullámait, amelyek újra és újra visszatértek a 
szeretet egy-egy erősebb dagályával, a kőkemény szívek visszaverték. Jézus fá-
radtan, megterhelt szívvel ment tovább erről a helyről, hogy nyugalmat találjon 
az Olajfák-hegyén. Mikor Isten dicsősége - a shekinah - elhagyta az első templo-
mot, a keleti hegyen állott meg, mintha vonakodott volna elhagyni a választott 
várost. Így Krisztus is az Olajfák-hegyén állott meg, és sóvárgó szívvel tekintett 
át Jeruzsálemre. A ligeteket és a hegy keskeny völgyeit megszentelték imádsá-
gai és könnyei. A hegy meredek lejtői visszhangozták a sokaság diadalkiáltásait, 
mikor királynak hirdették ki Krisztust. A hegy lejtőjén ereszkedett le, hogy ott-
honra találjon Lázár házában, Bethániában. A hegy lábánál elterülő Gecsemáné 
kertjében imádkozott és tusakodott egyedül. Erről a hegyről kellett Krisztusnak 
felmennie a mennybe. Mikor pedig ismét visszajön, akkor ennek a hegynek a 
tetején pihennek majd meg lábai. Nem a szomorúság, a fájdalom férfiaként, 
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hanem dicsőséges és diadalmas királyként áll majd az Olajfák-hegyén, miközben 
a megváltottak hatalmas seregének az üdvrivalgása egyre fokozódó hangon ezt 
kiáltja: Koronázzátok meg Őt, az Uraknak Urát!

Jézus most tizenegy tanítványával a hegy felé vette útját. Mikor áthaladtak 
Jeruzsálem kapuján, sok csodálkozó szem tekintett a kis csoportra, amelyet Az 
vezetett, akit néhány héttel előbb a főemberek elítéltek és keresztre feszítettek. 
A tanítványok nem tudták, hogy az volt utolsó találkozásuk és beszélgetésük 
Mesterükkel. Jézus beszélgetéssel töltötte velük az időt, és megismételte ko-
rábbi oktatását. Mikor a Gecsemánéhoz közeledtek, Jézus szünetet tartott, hogy 
tanítványai emlékezetükbe idézhessék azokat a tanításokat, amelyeket nagy tu-
sakodása éjszakáján adott nekik. Jézus ismét rátekintett a szőlőtőkére, amellyel 
megmagyarázta tanítványainak egyháza egységét, közösségét Vele és Atyjával. 
Ismét megemlítette azokat az igazságokat, amelyeket akkor kifejtett. Körülötte 
minden, de minden viszonzatlan szeretetére emlékeztetett. Még a tanítványok is, 
akik olyan drágák voltak szívének, szemrehányást tettek Neki és elhagytáKrisztus 
harminchárom évig tartózkodott a világon. Eltűrte mindazt a megvetést, bán-
talmazást és kigúnyolást, amelyben a világ részesítette. A világ elvetette és ke-
resztre feszítette. Most, mikor felemelkedőfélben volt dicsősége királyi székéhez 
- és még egyszer átgondolta azoknak az embereknek a hálátlanságát, akiknek a 
megmentéséért jött el -, vajon nem vonja-e tőlük vissza rokonszenvét, részvétét 
és szeretetét? Érzelmei nem arra a birodalomra összpontosulnak-e, amelyben 
értékelik személyét, és ahol ártatlan angyalok várnak arra, hogy teljesítsék pa-
rancsait? Nem! Jézus ígérete azoknak a szeretteinek szól, akiket otthagy ezen a 
földön: „Ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

Miután elérkeztek az Olajfák-hegyéhez. Jézus átvezette tanítványait a hegy 
tetején Bethánia közelébe. Jézus ott megállt és tanítványai körülvették. Úgy 
látszott, hogy a világosság fényei sugároztak az arcáról, mikor szeretettel tanít-
ványaira tekintett. Nem korholta őket hibáikért és kudarcaikért. Utolsó szavai 
a legmélyebb gyengédséggel érintették a tanítványok fülét. Áldásra kinyújtott 
kezekkel - mintha ezzel is bizonyságát akarná adni védelmező gondoskodásának 
- Jézus lassan felemelkedett közülük. Egy olyan erő, hatalom vonta, emelte a 
menny felé, amely erősebb volt minden földi vonzóerőnél. Miközben Jézus fel-
felé emelkedett és elragadtatott, tanítványai szent tisztelettel, feszült figyelem-
mel tekintettek mennybe menő Uruk egyre halványuló képére. A dicsőség fel-
hője azután elrejtette Jézust szemük elől. Csak szavai érkeztek hozzájuk vissza, 
mikor az angyalok felhőből álló diadalszekere felvitte az Urat: „Ímé én ti veletek 
vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Ugyanakkor hallották a 
magasból az angyalok karának nagy örömmel zengő énekét.

Miközben a tanítványok még mindig felfelé tekintettek, egy hang szólította 
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meg őket, amely csengő muzsikaként hangzott. Megfordultak és két angyalt lát-
tak maguk előtt emberi alakban, akik így szóltak hozzájuk: „Galileabeli férfiak, 
Mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, ak-
képpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe” (Acs 1:11).

Ezek az angyalok ahhoz a mennyei sereghez tartoztak, amely fénylő felhőben 
várakozott, hogy elkísérje Jézust égi otthonába. Az angyalok sokaságából a legki-
tüntetettebb az a két angyal volt, akik a sírboltnál voltak Krisztus feltámadásakor, 
és akik egész földi élete alatt mindig Jézussal voltak. Az egész menny buzgó vá-
gyakozással várta, hogy Jézusnak a bűn által tönkretett földön való tartózkodása 
véget érjen. Most eljött az idő a mennyei világmindenség számára, hogy fogadja 
Királyát. Vajon a két angyal nem vágyakozott-e arra, hogy csatlakozzék azoknak 
az angyaloknak a seregéhez, akik köszöntötték Jézust? Azok iránt való részvét-
ből és szeretetből azonban, akiket Jézus a földön hagyott, mellettük maradtak 
a földön, hogy megvigasztalják őket. „Avagy nem szolgáló lelkek-é mindazok, 
elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsid 1:14).

Krisztus emberi formában ment fel a mennybe. A tanítványok látták, hogy felhő 
fogadja be Őt. Ugyanaz a Jézus, Aki velük együtt járt, beszélgetett és imádkozott, 
Aki velük együtt törte meg a kenyeret, Aki velük együtt volt a bárkában a tavon, 
és Aki velük együtt vánszorgott fel azon a napon az Olajfák-hegyének meredek 
oldalán - ugyanaz a Jézus most elment, hogy osztozzon Atyjával királyi trónján. Az 
angyalok biztosították a tanítványokat arról, hogy ugyanaz a Jézus, akit felmenni 
láttak a mennybe, jön majd el ismét éppen úgy, ahogy felment. Jézus „eljő a fel-
hőkkel; és minden szem meglátja őt” (Jel 1:7). „Mikor pedig eljő az embernek Fia 
az Ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicső-
ségének királyi székébe” (Mt 25:31). „Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával 
és isteni harsonával leszáll az égből és feltámadnak először, akik meghaltak volt 
a Krisztusban” (lThess 4:16). Így teljesedik be az Úr ígérete, amit tanítványainak 
adott: „Ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz 
veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:3). Nem kétséges, 
hogy a tanítványok ujjonghatnak Uruk visszatérésének a reménységében.

Mikor a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, az emberek csodálkozással 
tekintettek rájuk. Krisztus kihallgatása és keresztre feszítése után az emberek 
azt gondolhatták, hogy tanítványai lehangoltak és megszégyenültek lesznek. Azt 
remélték, hogy arcukon majd meglátják szomorúságuk és vereségük kifejező-
dését. Ehelyett csak boldogság és diadal sugárzott lényükből. Arcuk valami nem 
e földön született boldogságtól tündöklött. Nem fátyolozta be többé arcukat 
megcsalt reménység, hanem tele voltak Isten iránti dicsérettel és hálaadással. 
Ujjongva mondták el Krisztus feltámadásának és mennybemenetelének törté-
netét. Bizonyságtevésüket pedig sokan el is fogadták. A tanítványok többé nem 
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éreztek semmiféle bizalmatlanságot a jövővel kapcsolatban. Tudták, hogy Jé-
zus a mennyben van, és azt is, hogy rokonszenve, részvéte még mindig velük 
van. Tudták, hogy Isten trónjánál van egy barátjuk. Azért buzgón terjesztették 
Isten elé kéréseiket Jézus nevében. Félelemmel vegyes tisztelettel és csodálattal 
mondták el imádságaikat, Krisztus nekik adott ígéretére hivatkozva: „Bizony, bi-
zony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, 
megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: 
kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen” (Jn 16:23-24). Hitük 
kezeit egyre magasabbra és magasabbra terjesztették ki ezzel a hatalmas érvvel: 
„Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki 
esedezik is érettünk” (Róm 8:34). Pünkösd az öröm teljességét hozta el számuk-
ra a Vigasztaló jelenlétében, éppen úgy, ahogy Krisztus megígérte.

Az egész menny várakozott, hogy köszönthesse Krisztust a mennyei udvarok-
ban. Krisztus, mikor felment a mennybe, felvezette azoknak a nagy seregét is, 
akiket feltámadásakor kiszabadított fogságukból, és akik követték Őt. A mennyei 
seregek pedig kiáltásokkal és üdvrivalgással, dicséretekkel és mennyei énekek-
kel figyelték az örvendezőknek ezt a felvonulását.

Mikor közel értek Isten városához, akkor a kísérő angyal arra hívta fel őket, 
hogy így énekeljenek:

„Emeljétek föl fejeteket ti kapuk,
emelkedjetek föl, ti ősi ajtók,

hogy bemehessen a dicső király!”
(Zsolt 24:7 - új fordítás)

 

A várakozó őrök örömteljesen válaszolták:
„Ki az a dicső király?”

(Zsolt 24:8 - új fordítás)
Ezt nem azért mondták, mivel nem tudták, hogy ki Ő, hanem azért, mert hal-

lani akarták a fennkölt dicséret válaszát:

„Az erős és hatalmas ÚR,
az ÚR, aki hatalmas a harcban.

Emeljétek föl, fejeteket, ti kapuk,
emeljétek föl, ti ősi ajtók,

hogy bemehessen a dicső király!”
(Zsolt 24:8-9 - új fordítás)
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Ismét hallatszott a kérdés: „Ki az a dicső király?” (Zsolt 24:10 - új fordítás) 
mert az angyalok sohasem fáradnak el a Felmagasztalt neve hallgatásában. A 
kísérő angyalok pedig ezt válaszolják:

„A Seregek ura, ő a dicső király!”
(Zsolt 24:10 - új fordítás)

Azután az Isten városának díszes kapui szélesen feltárultak és az angyalok 
sokasága vonult be azokon elragadtatott ének és zene hangzása közben.

Ott volt a trón és körülötte az ígéret szivárványa. Ott vannak a kérubok és a 
szeráfok. Az angyali seregek parancsnokai, az Isten fiai, az el nem bukott világok 
képviselői mind összeölelkeznek. A mennyei tanács, amely előtt Lucifer meg-
vádolta Istent és az Ő Fiát, annak az ártatlan birodalomnak a képviselői, akik 
felett Sátán úgy gondolta, hogy megalapítja uralmát - mind ott vannak, hogy 
üdvözöljék a Megváltót. Buzgón meg akarják ünnepelni diadalát és meg akarják 
dicsőíteni Királyukat.

Krisztus azonban visszainti őket. Most még nem! Krisztus még nem fogadhat-
ja el a dicsőség koronáját és a királyi palástot. Atyja elé lép. Rámutat megseb-
zett fejére, átszúrt oldalára, eltorzított lábaira, felemeli a szögek nyomait viselő 
kezeket. Rámutat diadalának jeleire: átadja Istennek a lengetett kévét; azokat is 
átadja, akik vele együtt támadtak fel, mint képviselői ama nagy seregnek, amely 
második eljövetelekor fog majd sírjából előjönni. Azután Krisztus megközelíti az 
Atyát, aki egyetlen megtért bűnös felett is örvendezik. Mielőtt a világ alapjait 
lerakták, az Atya és a Fiú egyesült egy szövetségben, hogy megváltsák az em-
bert abban az esetben, ha Sátán leigázná. Ünnepélyesen elkötelezték magukat 
az emberi nemzetség megváltására és arra, hogy Krisztus legyen lekötelezésük 
kezese. Ezt a fogadalmat Krisztus teljesítette. Mikor a kereszten így kiáltott fel: 
„Elvégeztetett!” (Jn 19:30) akkor az Atyához fordult, az Atyát szólította meg. 
Krisztus megállapodásuknak teljesen eleget tett. Most kijelenti: Atyám, elvé-
geztetett. Megcselekedtem akaratodat, ó én Istenem! Befejeztem a megváltás 
munkáját. Ha életemmel és cselekedeteimmel eleget tettem igazságodnak, 
akkor”Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy a hol én vagyok, azok is én ve-
lem legyenek” (Jn 17:24).

Isten hangja hallatszik és ez a hang kihirdeti, hogy igazságának eleget tet-
tek. Sátánt legyőzték. Krisztus földön fáradozó és küzdő társait az Atya elfogadta 
„ama Szerelmesben” (Ef 1:6). A mennyei angyalok és az el nem bukott világok 
képviselői előtt Isten igazaknak nyilvánítja őket. Ahol Krisztus van, ott kell lennie 
az Ő egyházának is. Nevezetesen ott, ahol „irgalmasság és hűség összetalálkoz-
nak, igazság és békesség csókolgatják egymást” (Zsolt 85:10). Az Atya karjaival 
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átöleli Fiát, és azt mondja: „Imádják őt az Istennek minden angyalai” (Zsid 1:6).
Kibeszélhetetlen örömmel a fejedelemségek és hatalmasságok elismerik az 

élet Fejedelmének a felsőbbségét. Az angyalok serege arcra borul Krisztus előtt, 
miközben boldog kiáltás tölti meg a menny összes udvarát. „Méltó a megöletett 
Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és 
tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12).

A diadalénekek összekeverednek az angyalok hárfáinak a muzsikájával, míg a 
mennyből kicsordulni látszik az öröm és a dicséret. Az elveszettet megtalálták. 
A mennyből fenséges hangok csendülnek, amelyek azt hirdetik: „A királyiszék-
ben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön 
örökké” (Jel 5:13).

A mennyei örömnek ebből a jelenetéből Krisztus saját csodálatos szavainak 
visszhangja tér vissza hozzánk a földre: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá-
tokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez” (Jn 20:17). A mennyei és a 
földi család egy család. Igen, mert a mi Urunk felment a mennybe és érettünk 
él. „Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, a kik ő általa járulnak 
Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök” (Zsid 7:25). 

   <<<vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

A NAGY KÜZDELEM (366-377.) MI A SZENTÉLY?
Az az ige, amely az advent hit legfontosabb alapja és támasztó pillére, ezt a 

kinyilatkoztatást tartalmazza: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután 
kiderül a szenthely igazsága” (Dán 8:14). Akik hittek az Úr közeli eljövetelében, 
ezeket a szavakat jól ismerték. Ezrek mondogatták ezt a próféciát hitük jelmon-
dataként. Mindannyian érezték, hogy a benne megjövendölt eseményeken 
múlnak legszebb váradalmaik és legdrágább reményeik. Bebizonyosodott, hogy 
ezek a prófétikus napok 1844 őszén érnek véget. Akkor még az adventhívők is 
azt vallották, amit az egész keresztény világ: hogy a föld vagy bizonyos része 
a szenthely. A szenthely megtisztítása alatt azt értették, hogy az utolsó nagy 
napon a föld tűz által megtisztul, és ez a második adventkor következik be. Így 
jutottak el arra a következtetésre, hogy Krisztus 1844-ben visszatér a földre.

De a megállapított idő elmúlt, és az Úr nem jelent meg. A hívők tudták, hogy 
Isten nem tévedhet. A próféciamagyarázatban lehet a hiba. De hol tévedtek? 
Sokan elhamarkodottan azzal a kijelentéssel vágták el a gordiuszi csomót, hogy 
a 2300 nap nem ért véget 1844-ben. Ezt semmi mással nem tudták megindo-
kolni, csak azzal, hogy az Úr nem jött el akkor, amikor várták. Úgy okoskodtak, 
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hogy ha a prófétikus napok véget értek volna 1844-ben, akkor Krisztus visszajött 
volna, hogy a szenthelyet, illetve a földet tűzzel megtisztítsa, de mivel Krisztus 
nem jött el, a prófétikus napok nem érhettek véget.

Ennek az állításnak az elfogadásához meg kellett tagadniuk a korábbi prófé-
tikus időszámítást. Megállapításuk szerint a 2300 nap i. e. 457 őszén kezdődött, 
amikor a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott artaxerxesi rendelet 
hatályba lépett. Ezt a kiindulópontot véve alapul, pontosan és harmonikusan 
helyükre tudták tenni annak az időszaknak az eseményeit, amelyet Dániel pró-
féta megjövendöl és megmagyaráz (Dán 9:25-27). A 69 hét, azaz a 2300 év első 
483 éve a Messiásig, a Felkentig tartott. Krisztus keresztsége és a Szentlélek álta-
li felkenetése i. sz. 27-ben, tehát pontosan a próféciában meghatározott időben 
történt. A hetvenedik hét közepén a Messiás „kiirtatott”. Keresztsége után há-
rom és fél évvel - i. sz. 31 tavaszán - Krisztust keresztre feszítették. A hetven he-
tet, azaz a 490 évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az időszak lejárt, a 
nemzet Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsételte azt a döntését, hogy 
Krisztust elutasítja. Az apostolok i. sz. 34-ben a pogányok felé fordultak. A 2300 
év első 490 éve véget ért. Még 1810 év volt hátra. Az 1810 év i. sz. 34-1844-ig 
terjedt. „Azután - mondta az angyal - kiderül a szenthely igazsága.” A korábbi 
próféciák minden részlete kétségtelenül teljesedett a megjelölt időben.

E számításban minden világos és harmonikus volt, kivéve azt, hogy 1844-
ben semmi olyan látható esemény nem történt, ami megfelelt volna a szent-
hely megtisztításának. Akik visszavonták azt az állítást, hogy a prófétikus napok 
1844-ben véget értek - amivel az egész kérdést összekuszálták -, elfordultak at-
tól az állásfoglalástól, amely a prófécia teljesedéseire épült.

A nagy adventmozgalomban mégis Isten vezette népét. Hatalma és dicsősé-
ge kísérte a munkát, és Isten nem engedte, hogy hamis és fanatikus izgalomnak 
bélyegzett gyászos csalódással érjen véget. Nem hagyta, hogy Igéjét kétely és 
bizonytalanság burkolja. Sokan visszavonták a korábbi prófétikus időszámításu-
kat, és megtagadták az erre alapozott mozgalmat. Mások azonban nem voltak 
hajlandók azokat a hittételeket és tapasztalatokat megtagadni, amelyeket a 
Szentírás igazolt, és a Szentlélek tanúsított. Hitték, hogy a próféciák kutatásá-
ban és magyarázásában józan elveket követtek; hogy kötelességük szilárdan ra-
gaszkodni a már megismert igazságokhoz, és az addig alkalmazott elvek alapján 
tovább kell kutatniuk a Bibliát. Buzgó imával vizsgálták felül állásfoglalásukat, és 
a Szentírásban kerestek választ arra a kérdésre, hogy vajon hol tévedtek. Mivel 
a prófétikus idők kiszámításában nem találtak hibát, gondosabban kezdték vizs-
gálni a szentély tanát.

Kutatásuk során egyetlen szentírási bizonyítékot sem találtak annak a köz-
hiedelemnek az alátámasztására, hogy a föld a szenthely; viszont megtalálták 
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a Bibliában a szentély tanának, jellegének, helyének és szolgálatainak részletes 
magyarázatát. A szent írók bizonyságtevése olyan világos és sokrétű, hogy nem 
fér hozzá kétség. Pál apostol a Zsidókhoz írt levélben ezt mondja: „Annakokáért 
voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén 
világi szenthelye. Mert sátor építtetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó, 
meg az asztal és a kenyerek felrakása; ezt nevezték szenthelynek. A második kár-
piton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentének. Melyben vala az 
arany füstölő oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől arannyal, ebben 
a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte 
pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet” (Zsid 9:1-5).

A szenthely, amelyre Pál itt utal, az a sátortemplom volt, amelyet Mózes Isten 
parancsára a Magasságos földi lakóhelyéül épített. „Készítsenek nékem szent 
hajlékot, hogy őközöttük lakozzam” (2Móz 25:8) - hangzott a parancs, amikor 
Mózes Istennel volt a hegyen. Izrael a pusztában vándorolt, ezért a sátortemp-
lomot úgy kellett elkészítenie, hogy alkalmas legyen a szállításra. Mindamellett 
rendkívül impozáns építmény volt. Falai vastag aranylemezekkel borított és 
ezüst foglalatba helyezett függőleges deszkalapokból álltak, a tetejét pedig egy 
sorozat függönyből, illetve takaróból alakították ki, amelyek közül a külső bőr-
ből volt, a legbelső pedig kérubalakokkal gyönyörűen hímzett fehér gyolcsból. 
A templomnak pitvara is volt. Itt állt az égőáldozati oltár. Maga a sátortemplom 
a szentélynek és a szentek szentjének nevezett két helyiségből állt, amelyeket 
gazdagon díszített függöny, illetve lepel választott el egymástól. Hasonló lepel 
zárta le az első helyiség bejáratát is.

A szentélyben, a déli oldalon volt a gyertyatartó, amelynek hét lámpája éjjel 
és nappal világított. Az északi oldalon állt a szent kenyerek asztala. A szentélyt és 
a szentek szentjét elválasztó függöny előtt volt az arany füstölő oltár, amelyről 
az illatfelhő Izrael imájával együtt naponként felszállt Isten elé. 

A szentek szentjében állt az arany borítású, értékes fából készült frigyláda, 
amely az Isten által írt törvényt: a Tízparancsolatot megörökítő két kőtáblát rej-
tette magában. A szent láda csodálatos mestermívű fedele volt a kegyelem ki-
rályi széke. A fedél felett tömör aranyból készült két kérub emelkedett, egy-egy 
a láda két szélén. Isten jelenléte ebben a helyiségben mutatkozott meg, a két 
kérub közötti dicsőségfelhőben.

Miután a héberek letelepedtek Kánaánban, a sátortemplomot felváltotta Sa-
lamon temploma, amely bár állandó és nagyobb építmény volt, de megőrizte 
az előző templom arányait, és hasonlóképp volt berendezve. A templom ebben 
a formájában maradt fenn - eltekintve attól, hogy Dániel korában romokban 
hevert - i. sz. 70-ig. Ekkor a rómaiak elpusztították.

Ez volt az egyetlen olyan templom a földön, amelyről a Biblia tájékoztatást 



185A NAGY KÜZDELEM (366-377.) MI A SZENTÉLY?

ad. Erről mondta Pál, hogy az első szövetség szenthelye. De vajon az újszövet-
ségnek nincs szenthelye?

Visszalapozva a Zsidókhoz írt levélhez, az igazság keresője egy má-
sodik, illetve újszövetségi szenthelyre talál utalást a már idézett páli 
kijelentésben:”Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti 
rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.” Az „is” szó sejteti, hogy Pál koráb-
ban már tett említést erről a szenthelyről. Az előző fejezet elején ez olvasható: 
„Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, 
aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, mint a szent helynek és amaz 
igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített” (Zsid 8:1-2).

Itt utalást találunk az újszövetség szenthelyére. Az első szövetség szenthelyét 
ember építette: Mózes. Ezt azonban az Úr építette, nem ember. Abban a temp-
lomban a földi papok végezték szolgálatukat; ebben pedig Krisztus, a mi nagy 
Főpapunk szolgál Isten jobbján. Az első templom a földön volt, a második pedig 
a mennyben van.

A Mózes által épített templom minta után készült. Az Úr ezt parancsolta neki: 
„Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked a hajléknak formáját, 
és annak minden edényeinek formáját.” Majd ez a parancs hangzott el: „Vigyázz, 
hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked” (2Móz 25:9.40). 
Pál pedig azt mondja: az első sátor „példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak... 
ajándékokkal és áldozatokkal”; szent helyei „a mennyei dolgoknak ábrázolatai” 
voltak; a papok, akik a törvény szerint áldoztak ajándékokkal, „a mennyei dolgok 
ábrázolatának és árnyékának” szolgáltak; és „nem kézzel csinált szentélybe, az 
igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy 
most Isten színe előtt megjelenjék érettünk” (Zsid 9:9.23; 8:5; 9:24).

A mennyei templom, amelyben Jézus értünk szolgál, az a csodálatos eredeti, 
amelynek a Mózes által épített templom csak másolata volt. Isten a földi temp-
lom építőit megáldotta Lelkével. Az a művészi képesség, amelyről az építkezés 
során bizonyságot tettek, mennyei bölcsesség megnyilatkozása volt. A falak úgy 
néztek ki, mintha tömör aranyból készültek volna. Minden irányba visszaverték 
az arany gyertyatartó hét lámpájának fényét. A szent kenyerek asztala és a füs-
tölő oltár fényes aranyként csillogott. A mennyezet díszes kárpitja, amelybe kék, 
bíborszínű és skarlátvörös angyalokat hímeztek, növelte a látvány szépségét. A 
második függönyön túl volt a szent sekina - Isten dicsőségének látható megmu-
tatkozása -, amely elé csak a főpap léphetett be úgy, hogy életben is maradt.

A földi templom páratlan pompája a mennyei templom dicsőségére emlékez-
tette az embert, ahol Krisztus, a mi Útnyitónk szolgál értünk Isten trónja előtt. 
A királyok Királyának lakóhelye, ahol ezerszer ezeren szolgálnak neki, és tízezer-
szer tízezeren állnak előtte (Dán 7:10); az örökkévaló trón dicsőségével betöl-
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tött templom, ahol a szeráfok, a trón fénylő őrzői tisztelettel takarják el arcukat, 
csak halványan tudta visszatükröztetni nagyságát és dicsőségét abban a pom-
pás építményben, amelyet valaha emberi kéz készített. A földi szenthely és a 
szolgálati rendszer fontos igazságokat tanított a mennyei templomról és az em-
ber megváltásáért a templomban folyó szolgA mennyei templom szent helye-
it a földi templom két helyisége szemlélteti. Amikor János apostol látomásban 
bepillanthatott Isten mennyei templomába, látta, hogy „hét tűzlámpás ég vala 
a ,királyi szék előtt” (Jel 4:5). Látott egy angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, 
„és adaték annak sok tömjén, hogy tegye mindenszenteknek könyörgéseihez az 
arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala” (Jel 8:3). A próféta bepillantha-
tott a mennyei templom első helyiségébe, és látta a hét égő „tűzlámpás”-t és 
„az arany oltárt”-t, amelyeket a földi templom arany gyertyatartója és füstölő 
oltára jelképezett. És”megnyilatkozék az Isten temploma” (Jel 11:19), és János 
bepillantott a belső függönyön túl levő szentek szentjébe. Itt látta „az Ő szövet-
ségének ládáját”, amelyet a Mózes által készített és az Isten törvényét magában 
foglaló szent láda szimbolizált.

Akik tehát ezt a témakört tanulmányozták, kétségtelen bizonyságát látták 
annak, hogy a mennyben van egy templom. Mózes a neki megmutatott minta 
szerint készítette el a földi templomot. Pál azt tanítja, hogy ez a minta az igazi 
templom, amely a mennyben van. És János látta ezt a mennyei templomot.

Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az iga-
zság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű mércéje, 
amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A frigyládát, amely 
magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. Előtte mutatja 
be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom így fonódik össze az emberért 
létrehozott megváltási tervben. Ennek a két isteni tulajdonságnak az egybefonó-
dását csak a végtelen bölcsesség tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta 
megvalósítani. Ez az összefonódás az egész mennyet ámulatba ejti, és imádatra 
készteti. A földi templom kérubjai tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke 
felé, így jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Ez 
annak az irgalomnak a titka, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni: hogy 
Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst, és megújítja kapcsolatát 
az elbukott emberiséggel; hogy Krisztus lehajolt, és megszámlálhatatlanul sok 
embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának 
folttalan ruhájába, hogy a megváltottak örökre Isten közelében és a soha el nem 
bukott angyalok társaságában lehessenek.

Az a munka, amit az emberért közbenjáró Krisztus végez - akinek „neve Cse-
mete” -, elénk tárul Zakariás örökszép próféciájában. Így szól a próféta: „Ő fogja 
megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő dicsősége, és ülni és uralkod-
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ni fog az Ő (az Atya) székében, és pap is lesz az Ő székében, és békesség tanácsa 
lesz kettőjük között” (Zak 6:12-13).

„Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát.” Áldozata és közbenjárása által 
Krisztus Isten templomának mind alapja, mind építője. Pál apostol „Szegletkő”-
nek nevezi, „akiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent 
templommá az Úrban; akiben ti is - mondja - együtt építtettek Isten hajlékává a 
Lélek által” (Ef 2:20-22).

„Nagy lesz az Ő dicsősége.” Az elbukott ember megváltásáért Krisztusé a di-
csőség. Az örökké tartó korszakokon át ez lesz a megváltottak éneke: „Annak, 
aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinktől az Ő vére által... 
annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké” (Jel 1:5-6).

„Ülni és uralkodni fog az Ő székében, és pap is lesz az Ő székében.” Jézus most 
még nem ül „az Ő dicsőségének királyi székében”; a dicsőség országa még nem 
kezdődött el. Csak közbenjárói munkája végeztével adja neki Isten „a Dávidnak, 
az Ő atyjának királyi székét”, azt az országot, amelynek”vége nem lészen” (Lk 
1:32-33). Krisztus most mint pap ül Atyja trónján (Jel 3:21). Az örökkévaló, ön-
magában létező Istennel ül a királyi széken az, aki”betegségeinket... viselte, és 
fájdalmainkat hordozá”, aki hozzánk hasonlóan „mindenben kísértést szenve-
dett, a bűntől azonban ment maradt,” hogy segíthessen „azokon, akik megkí-
sértetnek”. „Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál” (Ésa 53:4; Zsid 4:15; 
2:18; 1Jn 2:1). A Megváltó átszegezett, összezúzott testével és folttalan életével 
jár közben a bűnösért. Megsebzett kezét kinyújtva, átszegzett oldalára, össze-
roncsolt lábára mutatva könyörög az elbukott emberért, akinek a megváltása 
végtelen sokba került.

„És békesség tanácsa lesz kettőjük között.” Az Atya szeretete, éppúgy, mint 
a Fiúé, az elveszett emberiség megváltásának forrása. Jézus így szólt tanítvá-
nyaihoz távozása előtt: „Nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát 
tiérettetek; mert maga az Atya szeret titeket” (Jn 16:26-27). Isten „Krisztusban 
megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19). És a mennyei templomszolgálat 
során „békesség tanácsa lesz kettőjük között”. „Úgy szerette Isten e világot, hogy 
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen” (Jn 3:16).

Arra a kérdésre, hogy: mi a szenthely, a Szentírásban világos választ talá-
lunk. A „szenthely” szó a Biblia szóhasználatában egyrészt a Mózes által épített 
templomra, a mennyei dolgok tükörképére vonatkozik, másrészt pedig az „igazi 
sátor”-ra, a mennyeire, amelyre a földi templom hívta fel a figyelmet. Krisztus 
halálakor a jelképes szolgálat véget ért. Az „igazi sátor” a mennyei, az újszö-
vetség temploma. És mivel Dániel próféciája (Dán 8:14) a keresztény korszak-
ban teljesült, a próféciában említett szenthely minden bizonnyal az újszövetség 
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temploma. A 2300 nap végén - 1844-ben - már hosszú századok óta nem volt 
szenthely a földön. Tehát ez a prófécia: „Kétezer és háromszáz estvéig és regge-
lig, azután kiderül a szenthely igazsága” - kétségtelenül a mennyei templomra 
vonatkozik.

A legfontosabb kérdés azonban még megválaszolásra vár: Mit jelent a szent-
hely megtisztítása? Az Ótestamentum szerint a földi templomban volt ilyen 
szolgálat. De vajon a mennyben lehet-e olyasmi, amit meg kell tisztítani? A Zsi-
dókhoz írt levél 9. fejezete nyomán világossá válik, hogy mind a földi, mind a 
mennyei „megtisztíttatik”. „Csaknem minden vérrel tisztíttatik meg a törvény 
szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Annakokáért szükséges, hogy a 
mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel (állatok vérével) tisztíttassanak meg, 
maguk a mennyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal” (Zsid 9:22-23), 
Krisztus drága vérével.

A megtisztítás mind a jelképes, mind pedig a valóságos szolgálatban vérrel 
történt, illetve történik: az előbbiben állatok vérével, az utóbbiban Krisztus vé-
rével. Pál elmondja, hogy miért kell a megtisztításnak vérrel történnie. Azért, 
mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A megbocsátás, illetve a bűnök eltávo-
lítása az elvégzendő feladat. De mi köze lehet a bűnnek a templomhoz - a meny-
nyeihez, illetve a földihez? Megtudhatjuk a jelképes szolgálatból, mert a földön 
ténykedő papok „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgáltak 
(Zsid 8:5).

A földi templomszolgálat két részből állt: a papok naponta szolgáltak a szent-
helyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az en-
gesztelés különleges munkáját: megtisztította a templomot. A bűnbánó bűnö-
sök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajtajához, és kezüket az áldozat 
fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös így jelképesen önmagáról az ártat-
lan áldozatra helyezte bűneit, majd az állatot megölte. „Vérontás nélkül nincsen 
bűnbocsánat” - mondja az apostol. „A testnek élete a vérben van” (3Móz 17:11). 
Isten megsértett törvénye a törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett 
bűnöst képviselte, bűnét pedig az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap be-
vitte a szentélybe, és a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda, 
és benne a bűnös által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér útján 
jelképesen átkerült a templomra. A vért nem mindig vitték be a szentélybe. 
Egyes esetekben a pap a húst megette, ahogy Mózes megparancsolta Áron fiai-
nak: „Néktek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért” (3Móz 10:17). 
Mindkét szertartás egyaránt azt szimbolizálta, hogy a bűn átkerült a bűnbánóról 
a templomra.

Ez a munka egész évben nap mint nap folyt. Izrael bűnei így kerültek át a 
templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Isten megparan-
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csolta, hogy a pap mindkét szent helyiségért végezzen engesztelést: „a szent-
helynek Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle bűnei miatt; 
így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van, az ő tisztátalansá-
gaik közepette.” Az oltárért is engesztelést kellett végezni: „tegye tisztává, és... 
szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól” (3Móz 16:16.19)

A pap egyszer egy évben - a nagy engesztelési napon - belépett a szentek 
szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Ezzel a munkával lezárult az évi szol-
gálat körforgása. Az engesztelési napon két fiatal kecskebakot vittek a temp-
lom ajtajához, és sorsot vetettek rájuk: „egyik sorsot az Úrért, a másik sorsot 
Azázelért”(3Móz 16:8). Azt a kecskét, amelyre az Úrért való sors esett, megölték 
bűnáldozatként a népért. Vérét a pap bevitte a függöny mögé, majd a fedélre és 
a fedél elé hintette. Hintett belőle a füstölő oltárra is, amely a függöny előtt állt.

„És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg felette 
Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja 
azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy 
vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre”(3Móz 16:21-22). 
Azázel bakja többé nem jött be Izrael táborába; az embernek pedig, aki elve-
zette, önmagát és öltözetét meg kellett mosnia, és csak aztán térhetett vissza a 
táborba.

Az egész szertartásnak az volt a célja, hogy tudatosítsa Izraelben Isten szent-
ségét és a bűnnel szembeni gyűlöletét, és azt is, hogy a bűnnel való érintkezés 
óhatatlanul beszennyez. Az engesztelési munka során mindenkinek meg kellett 
sanyargatnia magát. Minden munkát félre kellett tenni, és ezt a napot Izrael 
egész gyülekezetének Isten előtt komolyan megalázkodva, imával, böjttel és 
mélységes önvizsgálattal kellett töltenie.

A jelképes szolgálat az engesztelés fontos igazságaira tanított. Isten helyet-
test fogadott el a bűnös helyett, de az áldozat vére nem törölte el a bűnt. A bűn 
így átkerült a templomra. A bűnös a véráldozattal elismerte a törvény tekinté-
lyét, megvallotta, hogy a törvény áthágásával vétkezett, és kifejezte, hogy hisz 
az eljövendő Megváltóban és bocsánatra vágyik, de még teljesen nem szabadult 
meg a törvény kárhoztatásától. Az engesztelési napon a főpap átvette a gyüleke-
zet által bemutatott áldozatot, és az áldozat vérével bement a szentek szentjé-
be; majd a vért a frigyláda fedelére hintette, közvetlenül a törvény fölé, hogy a 
törvény kívánalmainak eleget tegyen. Közbenjáróként a bűnöket magára vette, 
és kivitte a templomból. Kezét Azázel bakjának fejére téve, megvallotta ezeket a 
bűnöket, és jelképesen önmagáról a bakra helyezte. Ezután a bak elvitte a bűnö-
ket, és ezzel a nép örökre megszabadult tőlük.

Ez volt „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgálata. Ami jel-
képesen a földi templomszolgálatban történt, az történik a valóságban a meny-



190 13. TANUlMÁNY JAVASOlT OlVASMÁNYA  

nyei templomszolgálatban is. Megváltónk, miután a mennybe ment, főpapként 
kezdte el munkáját. Ezt mondja Pál: „Nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak 
csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten 
színe előtt megjelenjék érettünk” (Zsid 9:24).

A pap szolgálata, amit a templom első helyiségében, a szenthelyet a külső 
udvartól ajtóként elválasztó „kárpiton belül” egész évben végzett, jelképezi azt 
a szolgálatot, amelyet Krisztus a mennybemenetelekor megkezdett. A minden-
napi szolgálatban a papnak az volt a feladata, hogy bemutassa Istennek a bűn-
áldozat vérét, és tömjént füstölögtessen, amely Izrael imájával együtt szállt fel. 
Így viszi Krisztus is a saját vérét az Atya elé a bűnösökért, és bemutatja - saját 
igaz voltának jóillatával együtt - a bűnbánó hívők imáit is. Ez a szolgálat folyt a 
mennyei templom első helyiségében.

Ide kísérte el Krisztust tanítványainak hite, amikor a mennybe emelkedve el-
tűnt a szemük elől. Ide összpontosultak reményeik. Erről a reménységről mond-
ta Pál, hogy „lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya”, amely „beljebb 
hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap”. 
„Nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer 
mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve” (Zsid 6:19-20; 9:12).

Ez a szolgálat tizennyolc évszázadon át folyt a templom első helyiségében. 
Krisztus a bűnbánó hivők érdekében vérére hivatkozott. Kieszközölte számukra 
az Atya bocsánatát és pártfogását, de bűneik még bent maradtak a mennyei 
könyvekben. A jelképes szolgálat év végi engesztelési munkájához hasonlóan 
Krisztus is, megváltási munkájának befejezése előtt, engesztelési szolgálatot vé-
gez a mennyben, hogy a bűnöket eltávolítsa. Ez a szolgálat kezdődött el a 2300 
nap végén. Ekkor, miként Dániel próféta megjövendölte, Főpapunk belépett a 
szentek szentjébe, hogy ennek az ünnepélyes munkának az utolsó szakaszát - a 
templom megtisztítását - elvégezze.

Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra, és az 
áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az újszövetség 
idején a bűnbánók éppígy helyezik hitben Krisztusra bűneiket, és valóságosan 
áthárítják őket a mennyei szentélyre. S miként a földi szentély a bűnök eltávo-
lításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott 
nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul. A 
mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizs-
gálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet - bűnbánata és Krisztusba vetett 
hite nyomán - az engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben 
vizsgálat is - azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus 
eljön, hogy népét megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is hozza, hogy min-
denkinek cselekedetei szerint fizessen (Jel 22:12).
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Mindazok tehát, akik a prófétai ige fényét követték, felismerték, hogy a 2300 
év végén - 1844-ben - Krisztus nem a földre jött el, hanem belépett a mennyei 
szentek szentjébe, hogy befejezze az engesztelési munkát, amely előkészíti el-
jövetelét.

Az is kiderült, hogy míg a bűnáldozat Krisztus áldozatára mutatott, és a főpap 
a közbenjáró Krisztust ábrázolta, Azázel bakja Sátánnak, a bűn szerzőjének jel-
képe volt, akire végül Krisztus ráhelyezi az őszinte bűnbánók bűneit. A főpap a 
bűnöket a bűnért való áldozat vérével távolította el a templomból, és ráhelyezte 
Azázel bakjára. Amikor Krisztus - szolgálatának befejeztével - saját vére által el-
távolítja a mennyei templomból népének bűneit, e bűnöket ráhelyezi Sátánra, 
aki az ítélet végrehajtásakor megkapja végső büntetését. Azázel bakját lakatlan 
helyre küldték, és soha többé nem térhetett vissza Izrael közösségébe. Így fogja 
Isten Sátánt is a maga népe közeléből örökre elűzni. A bűn és a bűnösök végle-
ges megsemmisítésekor Sátán megszűnik létezni.

  <<<vissza a 13. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

A NAGY KÜZDELEM (378-385.) A SZENTEK SZENTJÉBEN
A szentély tana volt az a kulcs, amely megadta az 1844-es csalódás nyitját. 

Egy kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszerre derített fényt. Ennek 
ismeretében világossá vált, hogy Isten irányította a nagy adventmozgalmat. 
Egyértelmű lett, hogy Isten népének mi volt a szerepe, és az is, mi lesz a továb-
bi feladata. Jézus tanítványai gyötrelmük és csalódásuk szörnyű éjszakája után 
„örvendezének..., hogy látják vala az Urat”. Így örültek azok is, akik hittel várták 
Jézus második eljövetelét. Hitték, hogy Uruk megjelenik dicsőségben, és megju-
talmazza szolgáit. De amikor reményeik meghiúsultak, szem elől veszítették Jé-
zust, és mint Mária a sírnál, ezt zokogták: „Elvitték az én Uramat, és nem tudom, 
hová tették.” És most a szentek szentjében újra „meglátták”Jézust, könyörülő 
Főpapjukat, aki nemsokára királyként és szabadítóként jelenik meg. A szenthely-
ről sugárzó fény megvilágította a múltat, a jelent és a jövőt. Tudták, hogy a gond-
viselő Isten tévedhetetlenül vezette őket. Habár az első tanítványokhoz hason-
lóan ők sem értették azt az üzenetet, amit tolmácsoltak, de az üzenet minden 
vonatkozásban helyes volt. Hirdetésével betöltötték Isten szándékát, és amit az 
Úrért tettek, nem volt hiábavaló. Újjászületve „élő reménységre”, „kibeszélhe-
tetlen és dicsőült örömmel örvendeztek”.

Mind Dániel próféciája: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután ki-
derül a szenthely igazsága” (8:14), mind pedig az első angyali üzenet:”Féljétek az 
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Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája”, a vizsgálati 
ítéletre és a szentek szentjében szolgáló Krisztusra, nem pedig a népe megvál-
tására és a gonoszok elpusztítására megjelenő Krisztusra hívta fel a figyelmet. A 
krisztusvárók nem a prófétikus időszakok kiszámításában tévedtek, hanem ab-
ban, hogy milyen esemény lesz a 2300 nap végén. E tévedés miatt csalódtak. De 
mindaz, amit a próféta megjövendölt, és mindaz, amit a Szentírás bizonysága 
alapján várhattak volna, megvalósult. Pontosan akkor, amikor reményeik meg-
hiúsulása miatt siránkoztak, történt meg az üzenetben megjövendölt esemény, 
amelynek be kellett teljesednie, mielőtt az Úr eljön, hogy szolgáit megjutalmazza.

Krisztus megjelent, de nem a földön, ahogy várták, hanem Isten templomá-
ban, a mennyei szentek szentjében, ahogy azt az árnyékszolgálat jelezte. Dániel 
próféta azt mondja, hogy Krisztus ekkor az Öregkorúhoz lép: „Látám éjszakai lá-
tásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jöve” - nem a földre, 
hanem - „az Öregkorúhoz, és eleibe vivék Őt” (Dán 7:13).

Ezt Malakiás próféta is megjövendölte: „Mindjárt eljön az Ő templomába 
az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok; ímé eljön, azt 
mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:1). Az Úr váratlanul lépett be templomá-
ba. Erre népe nem számított. Ott nem keresték. Azt hitték, hogy a földre jön, 
és”tűznek lángjában” „bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik 
nem engedelmeskednek... evangéliumának” (2Thessz 1:8).

A nép azonban még nem volt felkészülve arra, hogy Urával találkozzék. Még 
hiányzott valami a felkészülésükhöz. Világosságra volt szükségük, amely figyel-
müket Isten mennyei templomára irányítja, hogy Főpapjuk szolgálatának hitben 
való felismerése közben új feladatokat lássanak meg. Az egyháznak további intő 
és eligazító üzenetet kellett kapnia.

Ezt mondja a próféta: „Kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját? És 
kicsoda áll meg az Ő megjelenésekor? Hiszen olyan Ő, mint az ötvösnek tüze, 
és a ruhamosónak lúgja! És ül mint ötvös vagy ezüst-tisztogató és megtisztítja 
Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek 
ételáldozatot az Úrnak” (Mal 3:2-3). Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor 
Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt 
közbenjáró nélkül kell megállniuk. Ruhájuknak hótisztának kell lennie, jellemük-
nek „a meghintés vére” által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és ki-
tartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban. Miközben a 
vizsgálati ítélet folyik a mennyben, és Krisztus a bűnbánó hivők bűneit eltávolítja 
a templomból, a földön Isten népe között a tisztogatás, a bűntől való szabadu-
lás különleges munkájának kell végbemennie. Ezt a munkát még világosabban 
megismerhetjük a Jel 14. fejezetében foglalt üzenetből.

E munka lezárulásakor Krisztus követői készen lesznek Uruk fogadására. „És 
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kedves lesz az Úrnak a Juda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban 
és előbbi esztendőkben” (Mal 3:4). Akkor az egyház, amelyet Urunk magához 
fogad eljövetelekor, dicsőséges egyház lesz, amelyen nem lesz”szeplő vagy sö-
mörgözés, vagy valami afféle” (Ef 5:27). Akkor olyan lesz, „mint egy hajnal, szép, 
mint a hold, tiszta mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor” (Énekek 6:7).

Arról az Úrról, aki eljön templomába, Malakiás azt is megjövendöli, hogy 
másodszor is eljön a földre, hogy végrehajtsa az ítéletet. Malakiás e szavakkal 
mondja ezt el: „Ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek a szemfényvesz-
tők ellen, a paráznák és hamisan esküvők ellen, és azok ellen, akik megrövidítik 
a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent, és 
nem félnek engem, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal 3:5). Júdás ugyanerről 
a jelenetről ezt mondja: „Ímé eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet 
tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, akik közöttük istentele-
nek, istentelenségüknek minden cselekedetéért” (Jud 14-15). Ez az eljövetel és 
az, amikor az Úr az Ő templomába jön el, két különböző és különálló eDáni-
el próféciája (8:14) szemlélteti azt a jelenetet, amikor Krisztus mint Főpapunk 
belép a szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Az Emberfiának az 
Öregkorú elé lépése - ahogy azt Dán 7:13 mondja el -, és az Úr templomába 
jövetele - ahogy Malakiás jövendöli -, ugyanaz az esemény. A vőlegénynek a 
menyegzőre érkezése is ezt szimbolizálja; erről Krisztus a tíz szűzről szóló példá-
zatában beszélt (lásd Mt 25:6).

1844 nyarán és őszén hangzott fel az „Imhol jő a Vőlegény!” kiáltás. Akkor 
alakult ki a bölcs és a bolond szüzekkel ábrázolt két csoport: az egyik örömmel 
várta az Úr megjelenését, és szorgalmasan készülődött a vele való találkozásra, 
a másik pedig félt, és félelemből cselekedett; meg volt elégedve az igazság el-
méleti ismeretével, de nélkülözte az igazi kegyességet. A példázatban azok, akik 
a vőlegény érkezésekor „készen valának, bemenének ővele a menyegzőbe”. A 
vőlegény - e kép szerint - a menyegző előtt jön. A menyegző azt a jelenetet szim-
bolizálja, amikor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, 
amely Isten országának fővárosa és jelképe, az angyal „menyasszony”-nak, „a 
Bárány feleségé”-nek nevezi. Az angyal ezt mondja Jánosnak:”Jer, megmutatom 
néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” „Elvive engem lélekben” - mondja a 
próféta -, „és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely 
Istentől szállott alá a mennyből” (Jel 21:9-10). Világos tehát, hogy a menyasz-
szony a Szent Várost jelképezi, a szüzek pedig, akik kimennek a vőlegény elé, 
az egyházat szimbolizálják. A Jelenések könyvében a menyegzői vacsora ven-
dégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, nem lehet menyasszonyként is ábrá-
zolni őket. Krisztus - amint Dániel próféta kijelenti - az Öregkorútól a mennyben 
„hatalmat, dicsőséget és országot” fog kapni; övé lesz az Új Jeruzsálem, Isten 
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országának fővárosa, „elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasz-
szony” (Dán 7:14; Jel 21:2). Krisztus az ország átvétele után eljön dicsőségben 
mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy megváltsa népét, akik „letelepednek 
Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal” az országában felállított asztalánál (Mt 8:11; 
Lk 22:30), hogy részt vegyenek a Bárány menyegzői vacsoráján.

Az „Imhol jő a vőlegény!” kiáltás hallatán 1844 nyarán ezrek várták azonnalra 
az Úr adventjét. A megjelölt időben a Vőlegény jött is, de nem a földre, miként 
népe várta, hanem az Öregkorúhoz a mennyben, a menyegzőre, hogy átvegye 
országát. „Akik készen valának, bemenének vele a menyegzőbe, és bezáraték az 
ajtó.” Nem lehettek személyesen jelen a menyegzőn, mert a menyegző a meny-
nyben van, ők pedig a földön. Krisztus követői várják, hogy Uruk megjöjjön a me-
nyegzőről (Lk 12:36). De tudniuk kell, mit csinál, hogy hitben elkísérjék Isten elé 
lépő Urukat. Ebben az értelemben mondja Jézus, hogy bemennek a menyegzőbe.

A példázat szerint azok mentek be a menyegzőbe, akiknek a lámpásukkal vitt 
edényben volt olaj. Akik nemcsak megismerték a Szentírásból az igazságot, ha-
nem Isten Lelkét és erejét is megkapták, és keserves próbájuk éjszakáján türelme-
sen vártak, nagyobb világosság után kutatva - azok megértették a mennyei temp-
lomról szóló igazságot, a Megváltó szolgálat-váltásával együtt, és hittel kísérték a 
mennyei templomban végzett munkáját. Azokról, akik a Szentírás bizonyságtevése 
alapján elfogadják ezeket az igazságokat, hitben követve az isten elé, közbenjárói 
munkájának utolsó szakaszába lépő, és e munka lezárulása után országát átvevő 
Krisztust - azt mondja a példázat, hogy bemennek a menyegzőbe.

A Mt 22. fejezetében feljegyzett példázatból - amelyben szintén a menyegző 
a szimbólum - világosan kitűnik, hogy a vizsgálati ítélet megelőzi a menyegzőt. 
A menyegző megtartása előtt a király megtekinti a vendégeket, hogy lássa, fel-
öltötte-e mindenki a menyegzői ruhát, a Bárány vérében megmosott és megfe-
hérített hótiszta jellemet (Mt 22:11; Jel 7:14). Akin nem látja ezt a ruhát, annak 
semmi helye nincs a menyegzőn (Mt 22:13). Azokat pedig, akiknek van menyeg-
zői ruhájuk, Isten elfogadja, és méltónak tartja arra, hogy részt kapjanak orszá-
gából és helyet a trónján. A jellem megvizsgálása, és annak eldöntése, hogy ki 
készült fel Isten országára: a vizsgálati ítélet, a mennyei templomszolgálat záró 
munkája.

Amikor a vizsgálat véget ér, amikor Krisztus megvizsgálta és eldöntötte azok-
nak az ügyét, akik a korszakok során követőinek vallották magukat, akkor - és 
nem előbb - a kegyelemidő lejár, és a kegyelem ajtaja bezárul. Ez az egyetlen 
rövid mondat tehát: „Akik készek valának, bemenének Ővele a menyegzőbe, és 
bezáraték az ajtó” - elvezet bennünket a Megváltó végső szolgálatán át ennek a 
nagy munkának, az ember megváltásának a befejezéséig.

A földi szentélyszolgálat, amint láttuk, a mennyei szolgálatot illusztrálja. Ami-
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kor az engesztelési napon a főpap belépett a szentek szentjébe, a szolgálat az 
első helyiségben megszűnt. Isten ezt parancsolta: „Senki ne legyen a gyülekezet 
sátorában, amikor (a főpap) bemegy a szenthelybe, hogy engesztelést szerez-
zen, egészen az ő kijöveteléig” (3Móz 16:17). Amikor Krisztus belépett a szentek 
szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező munkáját, az Ő szolgálata is 
megszűnt az első helyiségben, és megkezdődött a másodikban. A jelképes szol-
gálatban a főpap az engesztelési napon elhagyta a szentélyt, és Isten elé lépett, 
hogy bemutassa a bűnért való áldozat vérét minden izraelitáért, aki őszintén 
megbánta bűneit. Krisztus is közbenjárói munkájának csak egyik részét fejezte 
be, hogy elkezdje munkájának másik szakaszát, de most is vérére hivatkozik az 
Atya előtt a bűnösök érdekében.

Az adventhivők ezt 1844-ben még nem értették. Az idő elmúlt, amikorra a 
Megváltót várták, de ők továbbra is hitték, hogy nemsokára eljön. Azt vallot-
ták, hogy fontos fordulóponthoz érkeztek, és Krisztus nem jár többé közbe Is-
ten előtt az emberért. A Bibliából úgy értették, hogy a kegyelemidő nem sokkal 
Krisztus tényleges eljövetele előtt lejár. Ezt a következtetést azokból az igékből 
vonták le, amelyek szerint egyszer majd kereső emberek a kegyelem ajtajánál 
zörgetnek és sírnak, de az ajtó nem nyílik meg. Az adventhivők azt kérdezték, 
hogy vajon ez az időszak - ami tulajdonképpen közvetlenül megelőzi Krisztus 
eljövetelét - nem akkor kezdődött-e, amikor Krisztus visszajövetelét várták? Fi-
gyelmeztették a világot az ítélet közelségére. Úgy érezték, hogy ezzel mindent 
megtettek, és már nem éreztek felelősséget a bűnösök megmentéséért. A go-
noszok vakmerő és istenkáromló gúnyolódásából is arra következtettek, hogy 
Isten visszavonta Lelkét azoktól, akik irgalmát elutasították. Mindezek igazolták 
azt a meggyőződésüket, hogy a kegyelemidő lejárt, vagy ahogy akkor mondták: 
„a kegyelem ajtaja bezárult „ .

De amikor a szentély kérdését megvizsgálták, kinyílt a szemük. Látták, hogy 
az 1844-es év, azaz a 2300 év vége valóban fontos fordulópontot jelez. De míg 
igaz volt az, hogy a reménység és a kegyelem ajtaja, amelyen át az emberek ti-
zennyolc évszázad során Istenhez járulhattak, bezárult, megnyit egy másik ajtó, 
és Isten bűnbocsánatot kínált minden embernek Krisztus közbenjárása által. 
Jézus szolgálatának egyik része lezárult, hogy felváltsa egy másik. A mennyei 
templomnak, ahol Krisztus szolgált a bűnösért, most is volt „nyitott ajtaja”.

Most látták meg, mit értett Krisztus azon, amikor így szólította meg az egy-
házat: „Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és 
senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: tudom a te dolgaidat 
(ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat)” (Jel 3:7-8).

Jézus közbenjárásának áldása azokra árad, akik hitben elfogadják az engesz-
telés nagy jelentőségű szolgálatát. Azokon pedig, akik elvetik azt a világosságot, 
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amely fényt áraszt erre a szolgálatra, nem nyugszik meg Isten áldása. A zsidók 
Krisztus első adventjekor elvetették a kapott világosságot, és nem hitték el, hogy 
Ő a világ Megváltója, ezért nem részesültek bűnbocsánatban. Jézus visszatért a 
mennybe, és saját vérével belépett a mennyei templomba, hogy tanítványaira 
árassza közbenjárásának áldásait. A zsidók teljes sötétségben maradtak, és to-
vábbra is hozták hiábavaló véres és egyéb áldozataikat. A jelképes árnyékszol-
gálat véget ért. Az ajtó, amelyen át az emberek korábban Isten elé járulhattak, 
nem volt már nyitva. A zsidók nem akarták keresni Őt azon az egyetlen úton, 
amelyen megtalálhatták volna: a mennyei templomban folyó szolgálat útján. 
Ezért nem tudtak közösségre jutni Istennel. Számukra zárva volt az ajtó. Nem 
látták meg Krisztusban az igazi áldozatot és az Istenhez vezető egyetlen közben-
járót, ezért nem részesülhettek a közbenjárás áldásaiban.

A hitetlen zsidók helyzete illusztrálja a közönyös és hitetlen látszatkereszté-
nyek állapotát, akik nem akarnak tudomást venni irgalmas Főpapjuk munkájá-
ról. Amikor a jelképes szolgálat főpapja belépett a szentek szentjébe, az egész 
Izraelnek Isten előtt mélységesen megalázkodva el kellett a templom körül he-
lyezkednie, hogy bűneikre bocsánatot kapva, Izrael közösségének tagjai marad-
hassanak. Mennyivel fontosabb, hogy most, a valóságos engesztelési napon, 
megértsük Főpapunk munkáját, és tudjuk, mit kell tennünk.

Az ember nem vetheti el büntetlenül azt az intést, amit az irgalmas Isten küld 
neki. A menny üzent a Noé korabeli világnak, és üdvösségük azon múlt, hogy mi-
ként fogadják az üzenetet. Mivel elutasították a figyelmeztetést, Isten visszavon-
ta Lelkét a bűnös emberiségtől; ezért elpusztultak az özönvíz hullámaiban. Áb-
rahám korában Isten visszavonta irgalmát Sodoma bűnös lakóitól, és Lóton, Lót 
feleségén és két leányán kívül mindenkit megemésztett a mennyből küldött tűz. 
Így volt ez Krisztus napjaiban is. Isten Fia kijelentette a hitetlen kortárs zsidók-
nak: „Pusztán hagyatik néktek a ti házatok” (Mt 23:38). Ugyanez a Végtelen Ha-
talom, bepillantva az utolsó napokba, ezt mondja azokról, akik „nem fogadták 
be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre”: „Azért bocsátja reájuk Isten a 
tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; hogy kárhoztattassanak mind-
azok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanság-
ban” (2Thessz 2:16-12). Amikor az emberek elutasítják Isten Igéjének tanításait, 
az Úr visszavonja Lelkét, és megengedi, hogy kívánságaik szerint tévelyegjenek.

Krisztus még mindig közbenjár az emberért, és világosságot ad azoknak, akik 
vágynak rá. De az adventhívők előtt ez csak akkor lett egyértelmű, amikor meg-
értették az igéket, amelyek rávilágítottak valódi állapotukra.

1844-ben, amikor elmúlt az „idő”, azok, akik továbbra is hittek Krisztus eljö-
vetelében, egy ideig súlyosan meg voltak próbálva. Valódi helyzetükről csak az 
a fénysugár adott megnyugtató hírt, amely figyelmüket a mennyei templom-
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ra irányította. Egyesek tagadták azt, amit a prófétikus időszámításról korábban 
hittek, és emberi, illetve sátáni erőknek tulajdonították a Szentlélek hatalmas 
befolyását, amely az adventmozgalmat kísérte. Egy másik csoport azonban szi-
lárdan vallotta, hogy az Úr vezette őket az elmúlt években. Miközben vártak, 
figyeltek és imádkozva keresték Isten akaratát, felismerték, hogy nagy Főpapjuk 
elkezdte szolgálatának egy másik szakaszát; és amikor e szolgálatra tekintettek, 
meglátták azt is, hogy mi az egyház befejező munkája. Jobban megértve az első 
és a második angyal üzenetét, felkészültek arra, hogy elfogadják és a világnak 
tolmácsolják a harmadik angyal ünnepélyes figyelmeztetését is, amely a Jel 14. 
fejezetében található.

  <<<vissza a 13. tanulmányhoz
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