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A Szombati Bibliai Tanulmá-
nyok naponkénti tanulmá-
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rólag a Biblián és a Prófétaság 
Lelkének írásain alapszik, 
kiegészítő magyarázatok nél-
kül. A megjegyzések oly rövi-
dek, amennyire csak lehetsé-
ges, melyek közvetlen, tömör 
gondolatokat tartalmaznak. 
Némely esetben szögletes 
zárójeleket [ ] alkalmaztunk, 
hogy biztosítsuk a megfele-
lő világos összefüggést és a 
folyamatos olvashatóságot. 
A forrásrövidítések és egyéb 
megjegyzések a függelékben 
találhatók. Különösen aján-
lott a forrásanyagok további 
tanulmányozása!
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ELŐSZÓ

„Krisztus kijelentette, hogy mennybemenetele után elküldi gyülekezete 
számára végső ajándékát, a Vigasztalót, aki majd átveszi az ő helyét. Ez a 
Vigasztaló a Szentlélek, az Ő életének lelke, gyülekezetének segítő ereje, a 
világ világossága és élete. Krisztus az ő Lelkével egy megbékéltető befolyást 
és erőt küld, amely a bűnt megszünteti. 

A Lélek ajándékával Jézus a lehető legjobbat adta, amit a menny adhat… 
A Lélek teszi eredményessé azt, amit a világ Megváltója elvégezett. A Lélek 

tisztítja meg a szívet. A Lélek által válik a hívő az isteni természet részesévé. 
Krisztus isteni erőként adta az ő Lelkét, hogy elfojtson minden öröklött és 
szerzett hajlamot a gonoszság iránt, és hogy saját jelleme legyen hatással a 
gyülekezetre.” – RH May 19, 1904.

„Csakis Jézus Krisztus élete és a Szentlélek által tanított cselekvő szeretet 
alapelve fogja az embert gyümölcsözővé tenni a jó cselekedetekre.”– LS 327.

A szombatiskola ezen negyedéves leckéit tanulmányozva, munkálkod-
junk együtt a Szentlélekkel és adjuk át szívünket teljesen az Ő vezetésének. 
Ha munkálkodik bennünk a Lélek, akkor egymáshoz közelebb kerülünk és 
így a kapott áldásokat másokkal is meg akarjuk majd osztani. Az Úr segít-
sen bennünket, hogy őszinte buzgalommal egyesüljünk hittestvéreinkkel a 
Szentlélek erejéért való fohászkodásban, mielőtt elindulunk hirdetni Jézus 
közeli visszajövetelének jó hírét!

„A Szentlélek ma még osztogatja ajándékait azoknak, akik kérik. Kérd 
az Ő áldását! Itt az ideje, hogy még buzgóbban szenteljük oda magunkat az 
Úrnak. Ránk hárul az a fáradságos, de örömteljes és dicsőséges munka, hogy 
Jézus jellemét kinyilatkoztassuk azoknak, akik a sötétségben vannak. Arra 
hívattattunk el, hogy a végidő napjaiban hirdessük az igazságot. Mindehhez 
feltétlenül szükséges a Lélek befogadása. Imádkoznunk kellene ezért. Az Úr 
elvárja, hogy kérjük Őt. Nem voltunk odaadóak ezen a téren.” – RH March 
2, 1897.

„Minden gyülekezésünkön, amelyen megjelenünk, szálljanak fel imáink, 
hogy éppen most adjon Isten lelkünknek napfényt és harmatot. Mialatt Is-
tentől a Szentlelket kérjük, bennünk szelídséget, alázatosságot munkál, és 
Istenben levő tudatos függőséget a megérlelő késői eső iránt. Ha hittel imád-
kozunk áldásáért, megkapjuk, Isten ígérete szerint.” – BL 242.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2018. október 6.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a Schofield gyülekezet (Ausztrália) 
terveire

Kedves szombatiskolai tanulók szerte a vilá-
gon: 

Ausztrália legnagyobb városa és gazdasági 
központja Sydney. Ausztrália befolyása az 
ázsiai és csendes-óceáni térségen egyre növek-
szik az utóbbi években. Ezért sürgető szükség 
van arra, hogy elkészüljön az imaház és Unió 
központ épülete, amely elősegítené közösségünk 
befolyását. 

A 90-es évek vége felé az Unió központot és az 
imaházat is elköltöztettük Sydney nyugati részére Schofields peremvárosba. Az 
épület magas árának megfelelően be tudtuk fejezni az Ausztrál Unió Központ 
épületét, valamint az étkezőt, amelyet most imateremként is használunk. Most 
elérkeztünk a tervünk második részéhez, amely magában foglal néhány szom-
batiskolai termet és mellékhelyiséget, amik már nagyon szükségesek.

 Az Elim Misszió iskola óráinak javát itt tartották és ez idő alatt egy nagyobb 
evangélizációs központtá is vált. Az evangélizációs lehetőségek egyre bővülnek 
az iskola befejezésével, a több munkással. Nagyszerű lehetőségeink vannak. 
„Van egy feladat, amelyet tenni kell szerte a világon, és közeledve az idők végé-
hez az Úr sokakat indít arra, hogy elvégezzék ezt a munkát. Ha befolyással tudsz 
lenni másokra, hogy ők is tegyék meg azt, amit meg kell tenni Sydney-ben, 
akkor sokan megmenekülhetnek, akik még nem is hallották az igazságot. Be 
kell dolgozzuk a városokat. Istennek megmentő hatalma ezeken az embereken 
keresztül fog működni, mint a világító lámpás.” – Ev 425.

Sydney a 8. helyen áll azon a listán, amely azt mutatja, hogy hol mennyibe 
kerül élni, ezért nagyon nagy az anyagi teher a gyülekezeti tagokon. A Scho-
field-ben lévő gyülekezet nagyon bőkezűen segíti a világ más részeit, de most 
nekünk van szükségünk segítségre. Terveink megvalósításának elkezdéséhez 
volt elegendő anyagi forrásunk, de a befejezéséhez valóban szükségünk van a 
segítségetekre. Szívből jövő vágyunk, hogy az Úr áldjon meg benneteket nagy-
lelkűségetekért, hogy műve ezen a területen is folytatódhasson. 

Hittestvéreitek a Schofield gyülekezetből
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A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
„Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek 

mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” (1Kor 2:10)
„A Szentlélek kinyilvánítja Isten dolgait annak, aki őszintén keresi a mennyei 

kincset. Ha figyelünk az ő irányítására, akkor elvezet bennünket minden világos-
ságra.” – RH December 15, 1896.
Javasolt olvasmány: Manuscript Releases, vol. 2, pp. 9-18.

Vasárnap  Szeptember 30.
1. AZ EMBERI FELFOGÓKÉPESSÉGHEZ MÉRTEN
a. Mi a legnagyobb titok az emberi értelem számára? Jób 11:7; Ésa 40:28.

„Senki se próbálja vakmerően felemelni azt a függönyt, amely eltakarja Isten 
dicsőségét. ’Kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai!’ (Rm 
11:33). Irgalmának egyik bizonyítéka, hogy hatalmának rejteke van; mert annak 
a függönynek a felemelése, amely Isten jelenlétét rejti, egyenlő a halállal. Egy ha-
landó ember sem hatolhat be abba a titokba, amelyben Isten lakik és cselekszik. 
Csak azt foghatjuk fel róla, amit Ő jónak lát kinyilatkoztatni.” – NOL 312-313. 
b. Hogy érthetjük meg Istennek dolgait? 5Móz 29:29.

„Isten azért nyilatkoztatta ki magát igéjében, hogy tanulmányozzuk szavát. 
Ezeket törekedhetünk megérteni. Ezen túl nem szükséges behatolnunk. A leg-
magasabb értelem is kimerülésig gyötörheti magát Isten természete felőli találga-
tásokkal, igyekezete mégis meddő marad. Isten nem bízott ránk ilyen feladatot. 
Emberi ész fel nem foghatja Istent. Véges ember ne is próbálja megmagyarázni 
Istent. Senki se bocsátkozzék találgatásokba Isten természete felől. Itt ékesszóló a 
csönd. A mindentudó Isten vitán fölül áll.” – 8B 279.

2018. október 6.
Szombat

Napnyugta: H 18:13
Ro 18:54

1. Tanulmány

5.Mózes 29:29.
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítsük.

Jób könyve 11:7.
Az Isten mélységét elérheted-e, avagy a Mindenhatónak tökéletességére eljuthatsz-e?

Ésaiás 40:28.
Hát nem tudod-e és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsessége!
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Hétfő  Október 1.
2. ISTENI KIJELENTÉS SZÜKSÉGES
a. Kit használ fel Isten arra, hogy megjelenítse magát számunkra? Miért 

van szükség erre az isteni segítségre még napjainkban is? (1Kor 2:10.er) 

„A Szentlélek – a végtelen szeretet jóvoltából – eljött a mennyből, és Isten 
dolgait kinyilatkoztatja minden olyan léleknek, aki rendíthetetlenül hisz Krisz-
tusban. Hatalmánál fogva belevési a lélekbe azokat az életadó igazságokat, 
amelyeken az ember üdvössége múlik. Az élet útja olyan egyszerű lesz, hogy 
senkinek sem kell eltévednie. Amikor a Szentírást tanulmányozzuk, könyörög-
jünk Isten Lelkének világosságáért! Világítsa meg fénye az Igét, hogy meglássuk 
és értékeljük kincseit!” – KP 71.

 „Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az 
üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkozta-
tásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, tanításaink zsinórmér-
téke és tapasztalataink próbaköve… Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által 
kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelké-
nek állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg 
a Lélek segítségét, hogy szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és 
gyakorlativá tegye az Ige tanításait.” – ICsK Júl 9.
b. Hogyan íródott a Szentírás? Miért? 2Pt 1:21; Rm 15:4; 2Tim 3:16.

„A Bibliát, amely bár Istent nevezi meg szerzőjének, emberi kezek írták. 
Különböző könyveinek sokféle stílusában számos író számtalan jellemvonása 
tükröződik. A kinyilatkoztatott igazságok sora ’Istentől ihletett’ (2Tim 3:16), de 
emberi nyelven szólal meg. A végtelen Isten Szentlelke által fényt hintett szolgái 
értelmébe és szívébe.” – FLB 10.

„Nem a Biblia megfogalmazása, hanem az írói ihletettek. Az ihletés nem az 
ember szavaira vagy kifejezéseire, hanem az emberre hat, aki a Szentlélek ihle-
tésére gondolatokkal itatódott át. A szavak az egyén gondolkodásmódját fejezik 
ki... Az isteni értelem és akarat egyesül az emberi értelemmel és akarattal.” – TII 
227-228.

Róma 15:4.
Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen.

1. Korinthus 2:10.er.
 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által...

2.Timótheus 3:16.
A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

2.Péter 1:21.
Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.
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Kedd  Október 2.
3. A SZENTLÉLEK, AZ ISTENI TANÚ
a. Mi jeleníti meg, hogy a Szentlélek az Istenséget alkotó egyik meny-

nyei erő a háromból? Mt 28:19. Mi a munkája?  

„Az Istenséget megindította az emberiség iránt érzett szánalom és az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek odaszánta magát a megváltás tervének kivitelezésére.” – CH 
222.

„A mennyei istenségnek három élő személye van; e három nagy hatalom – az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek – nevében azok, akik élő hittel elfogadják Krisztust, 
alámeríttetnek; e hatalmak a menny engedelmes alattvalóival együtt munkál-
kodnak, hogy a megtértek Krisztusban új életet éljenek.” – Ev 400.

„Azért adta nékünk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle 
Krisztus áldozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz 
hatalma évszázadok óta erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették 
magukat ennek a sátáni fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a 
hatalmas erejével tudunk ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szent-
lélek nem korlátozott erővel jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének 
a teljességével. A Lélek az, Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Meg-
váltója vitt véghez. A Lélek az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő 
ember részese lesz az isteni természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként 
adta nekünk Lelkét, hogy segítségével győzzük le a gonoszra való minden örö-
költ vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus 
jelleme.” – JÉ 578.
b. A Szentlélek melyik munkája mutatja, hogy ő egy mennyei személy, 

aki egyenlő Istennel? 1Kor 2:10.mr.

„A Szentlélek személyiség, mert különben nem tehetne lelkünkkel együtt bi-
zonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek kell lennie, 
mert másként nem kutathatná ki azokat a titkokat, amelyek Isten gondolatai-
ban rejlenek. ’Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha 
az embernek lelke, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri 
senki, hanemha az Istennek Lelke’ (1Kor 2:11).” –  Ev 401.

Máté evangéliuma 28:19.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

1. Korinthus 2:10.mr.
...mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
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Szerda  Október 3.
4. A SZENTLÉLEK SZEMÉLYE
a. Miért marad titokban a Szentlélek pontos természete? Jn 16:13.

„Nem szükséges magyaráznunk a Szentlélek mibenlétét. Jézus azt mondja, Ő 
a vigasztaló, ’az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik.’ Világosan kijelenti 
továbbá, hogy a Szentlélek, miközben az embereket minden igazságra elvezeti, 
’nem ő magától szól’ (Jn 15:26; 16:13).

A Szentlélek lényege: titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem 
nyilatkoztatta ki előttük… Olyan titkokat illetőleg, amelyek az emberi értelmet 
meghaladják, hallgatni – arany.” – AT 34. 
b. Habár a Szentlélek természete titok, mi tanúsítja, hogy „a Szentlélek 

éppúgy személy, mint Isten”? Rm 8:16, 26, 27.

„Tudatában kell lennünk annak, hogy a Szentlélek éppúgy személy, mint Isten: 
így jár közöttünk [Avondale Intézet]

A Szentlélek: személy, mert lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Is-
ten gyermekei vagyunk. Ha ezt a bizonyságot tette, önmagában hordja igazolását. 
Ilyenkor hisszük és biztosak vagyunk abban, hogy Isten gyermekei vagyunk.” – 
Ev 401.
c. Miből ismerhetjük, hogy a Szentléleknek szabad akarata van, még 

akkor is, ha Krisztus és az Atya vezetése szerint szolgál? 1Kor 12:11; 
Apcs 13:2.

„’Elmenvén… tegyetek tanítványokká minden népeket’ (Mt 28:19) – mondta 
a Megváltó, és hozzátette: ’Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én 
nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólanak. Kígyókat vesznek fel, és ha 
valami halálost isznak, meg nem árt nékik; betegekre vetik kezeiket és meggyó-
gyulnak.’ (Mk 16:17–18) Az ígéret olyan messzire terjed, mint maga a küldetés. 
Nem minden hívő részesül mindegyik ajándékban. A Lélek osztja el ezeket ’min-
denkinek külön, amint akarja’ (1Kor 12:11). Az Úr azonban a Lélek ajándékait 
minden hívőnek megígérte, aszerint, hogy kinek-kinek mire van szüksége az Úr 
munkájának végzéséhez.” – JÉ 728.

  „Isten népének sokféle feladata van, de mindegyikünkben ugyanaz a Lélek 
munkálkodik.” – ÉÉM Szept 9.

János evangéliuma 16:13.
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 13:2.
Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.

Róma 8:16, 26, 27.
16  Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.26  Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.27  Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

1. Korinthus 12:11.
De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.
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Csütörtök  Október 4.
5. EGY MENNYEI VIGASZTALÓ 
a. Miként lehet „más Vigasztaló” a Szentlélek? Jn 14:16.

„A Vigasztalót Jézus ’az igazság Lelkének’ (Jn 16:13) nevezi. A Vigasztaló 
feladata az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt az igazság 
Lelkeként lakozik a szívükben, és így lesz Vigasztalónk. Az igazságban vigasztalás 
és békesség van, de a hamisságban nem találhatunk sem igazi vigasztalást, sem 
igazi békességet… A Szentlélek a Szentírás útján szól az elménkhez, és az igazság 
bélyegét nyomja rá a szívünkre.” – JÉ 577.
b. Mit tesz a Szentlélek minden hívőért? Jn 16:13.er.

„Az igazság kutatója, ha kezébe fogta a mennyei fáklyát, meglátja saját gyarló-
ságát, gyengeségét és reménytelenségét önmaga igazságosságára nézve. Meglátja, 
hogy semmi sincs önmagában, ami Isten előtt javára szólhatna. Fohászkodik a 
Szentlélekért, Krisztus képviselőjéért, hogy legyen irányítója és vezesse el minden 
igazságra.” – CT 450.

„Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorúság-
ban, mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő zavarosnak; tehetetlennek 
és magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk a Vigasztalót, vá-
laszul a hitből fakadó imádságunkra. A körülmények elválaszthatnak bennünket 
minden földi barátunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely 
elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol vagyunk, bárhová 
megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél áll, hogy támogasson, fenntart-
son, erősítsen és megvidámítson bennünket.” – JÉ 576.

Péntek  Október 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mennyit mutat meg Isten önmagáról nekünk? Miért? 
2. Mi az egyedüli lehetőségünk arra, hogy valódi ismereteket szerezzünk 

Istenről?
3. Milyen bibliai idézetek alapján érthetjük meg, hogy az Istenség három 

személyből áll? 
4. Mi bizonyítja, hogy a Szentlélek egy isteni személy? 
5. Hogyan nyújt vigasztalást számunkra a Szentlélek? 

János evangéliuma 14:16.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

János evangéliuma 16:13.er.
De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra... 
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2018. október 13.
Szombat

Napnyugta: H 18:00
Ro 18:41

A SZENTLÉLEK SZIMBÓLUMAI
„Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai 

ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet 
veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mi-
velhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.” (Jn 7:38, 39)

„A végtelen Isten – Szentlelke által – fényt hintett szolgái értelmébe és szí-
vébe. Álmokat és látomásokat adott, szimbólumokat és képeket mutatott. Azok 
pedig, akiknek az igazságot kinyilatkoztatta, e gondolatokat emberi szavakba 
öntötték.” – NK 9.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 9-15. (Bevezetés)

Vasárnap  Október 7.
1. A VÍZ, MINT SZIMBÓLUM
a. Hogyan jelképezi a víz a Szentlélek természetét és munkáját? Jn 3:5; 

Tit 3:5.

„A megmosás, a Krisztussal való eltemetkezés a vízben az ő halálához ha-
sonlóan, azt jelképezi, hogy akik megbánják Isten törvényének áthágását, azok 
megtisztíttatnak a Szentlélek munkája által. A keresztség a Szentlélek megújítá-
sa által való igazi megtérést ábrázolja.” – FLB 143.
b. Mit kínál Jézus azoknak, akik lelki szomjúsággal küzdenek? Jn 7:37-39; 

4:14.

„Aki e világ kútjainál próbálja csillapítani szomját, csak azért iszik, hogy 
újból megszomjazzék. Az emberek mindenütt kielégítetlenek. Vágyakoznak 
valamire, ami a lelki szükségleteket elégíti ki. Csak Egyvalaki képes erre. A világ 
szükséglete, az összes népek reménysége Krisztus. Az isteni kegyelem, melyet 
egyedül Ő képes nyújtani, olyan, mint az élő víz: megtisztít, felfrissít, felüdíti a 
lelket.” – JÉ 146. 

2. Tanulmány

János evangéliuma 3:5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

János evangéliuma 7:37-39; 4:14.
7:37  Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék.7:38  Aki hisz énbennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.7:39  Ezt pedig mondja vala a Lélekről, amelyet veendők valának az őbenne hívők: mert még nem vala Szent Lélek; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg.4:14  Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.

Titus 3:5.
Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
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Hétfő  Október 8.
2. A SZÉL, MINT SZIMBÓLUM
a. Hogyan jelképezi a szél a Szentlélek munkáját a megtérésben? Jn 3:8.

„Krisztus a szelet használta Isten Lelkének jelképeként.” – 12MR 155.
„A szél hallható a fák ágai között, susogtatja a leveleket és a virágokat; mégis 

láthatatlan, és senki sem tudja, honnan jön vagy hová megy. Ilyen a Szentlélek 
munkája a szívben. Nem lehet jobban megmagyarázni, mint a szél mozgását. 
Az ember lehet, hogy nem tudja megmondani megtérésének pontos idejét vagy 
helyét, vagy nyomon követni az összes körülményeket, ez azonban még nem bi-
zonyítja, hogy megtéretlen. Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél, Krisz-
tus folytonosan munkálkodik a szívben. Lassan-lassan, talán az ember számára 
észrevétlen, a kapott benyomások a lelket Krisztus felé vonják. Ilyen élményeket 
kaphat az ember, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól 
élőszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek határozottab-
ban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak. Sokak szerint ez a hirtelen 
megtérés; valójában azonban Isten Lelke hosszan tartó munkájának eredménye; 
türelmet, időt igénylő folyamat.

Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők. Ugyanígy nyilván-
valóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekede-
teiben, aki átérezte a megmentő erőt. Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a 
szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a 
gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és össze-
férhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik. Senki 
sem láthatja a kezet, amely leemeli a terhet, nem láthatja a mennyei udvarokból 
alászálló fényt. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát Istennek. 
Ekkor az emberi szem számára nem látható hatalom új lényt hoz létre Isten kép-
mására.” – JÉ 134-135. 
b. Hogyan mutatta be Isten Lelke a büszke emberi lény mulandóságát? 

Ésa 40:7, 8.

Ésaiás 40:7, 8.
7  Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép.8  Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad!

János evangéliuma 3:8.
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.
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Kedd  Október 9.
3. AZ OLAJ, MINT SZIMBÓLUM
a. Hogyan ábrázolja az olaj a Szentlelket Krisztussal kapcsolatban? 

Zsol 45:8; 23:5; Ésa 61:1.
 

„Krisztus Názáretben prédikálva kijelentette önmagáról, hogy Ő a Felkent. Is-
tennek Lelke kísérte megnyilatkozását, és elítélte a szíveket saját igazságuk miatt. 
Mind bizonyságot tett a kegyes szavakról, amelyek Krisztus ajkairól hullottak.” 
– BEcho August 19, 1895.
b. Hogyan mutatja be az olaj a Szentlélek működését a megszentelő-

dött hívők által? Zak 4:6, 12, 14.

„A két olajfából az aranyolaj aranycsöveken át ömlött a gyertyatartó olajtartó-
jába, és onnan pedig a szentélyt megvilágító aranylámpákba. Így közvetítik az Is-
ten közelében levő szent angyalok is a Szentlelket azoknak, akik életüket Istennek 
szentelik. A két felkent feladata, hogy továbbítsa a menny kegyelmét, mert csak 
Isten kegyelméből lehet az Ige lábunk szövétneke és ösvényünk világossága. ’Nem 
erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura’ 
(Zak 4:6).” – KP 283. 

„Szívünk nem tükrözhet vissza világosságot, amíg nincs megfelelő kapcsola-
ta a mennyel. Csak ez képes olthatatlan tüzet gyújtani abban, önzetlen és szent 
szeretetet Jézus iránt és azokért, akikért vérével fizetett. És ha folytonosan nem 
töltődünk újra az arany olajjal, akkor lángunk kialszik.” – HM July 1, 1897.

„Az olajat az olajhoz készített edényekbe vitték be. Ez a Szentlélek a szívben, 
mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket…  Ha nem töltené ki a 
szent olajat a mennyből Isten Lelkének üzenetei által, a gonoszság eszközei telje-
sen eluralkodnának az embereken.” –  TII 107.

„Ahogyan az olajfák átürítik aranyukat az arany csövekbe, a mennyei kül-
döttek is közlik mindazt, amit Istentől vettek. A menny egész kincstára arra vár, 
hogy igényeljük és elnyerjük, s mihelyt az áldást elvettük, a magunk részéről is 
közölnünk, továbbítanunk kell. Így veszik táplálékukat a szent lámpások, s így 
válik az egyház a világosság hordozójává e világon.” – BL 243. 

Zsoltárok 45:8; 23:5.
45:8 Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.23:5  Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Ésaiás 61:1.
Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;

Zakariás 4:6, 12, 14.
6  És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.12  És másodszor is felelék, és mondám neki: Micsoda az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik magukból az aranyat?14  És mondá nekem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, akik az egész föld Ura mellett állnak.
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Szerda  Október 10.
4. MINT GALAMB 
a. Miért megfelelő a galamb jelképe, ahogyan Jézus látható szimbó-

lumként megkapta a Szentlelket? Mt 3:16.

„A keresztségekor Jézusra ereszkedő galamb a jellemének gyöngédségét jelké-
pezi.” – 2Sz 220. 
b. Miként lesz látható a galamb jellemzői azokon, akik megkapták a 

Szentlelket? Mt 10:16; Gal 5:22.

„Amikor valaki megtér Istenhez, erkölcsi ízlése megújul, indítékai megváltoz-
nak, és azokat a dolgokat szereti, amelyeket Isten… Szeretet, öröm, békesség és 
elmondhatatlan hála hatja át a lelket. Az áldásban részesülő szavai ezek lesznek: 
’A te jóvoltod felmagasztalt engem’ (Zsol 18:36).” – ICsK Okt 21.

„Amikor Krisztus világosságát befogadják, akkor a lélek finomul. Krisztusnak 
szelídsége lesz látható életében. Az alázatos és odaszentelt lélek befolyása olyan, 
mint a virág illata, tőle távol is érezni lehet. Olyan ez, ami kívülről nem látható. 
Ez egy lelki erő, amit a két felkenttől kap, amely a világ Ura előtt áll. A Szentlélek 
Istentől jön azokhoz, akiket eszközül felhasznál és tovább árad másokra, hogy 
azok is Istennel dolgozzanak.” – AUCR June 1, 1900.
c. Mire tanít még a galamb szimbóluma? Zsol 55:7.

„A Krisztusban való élet a lelki nyugalom élete. Nem mindig az elragadtatás 
érzülete, de legyen állandóan békés, bizalommal tele. Reményetek nem önmaga-
tokban, hanem Krisztusban van. Gyengeségeteket kiegészíti az Ő ereje, tudatlan-
ságotokat az Ő tökéletessége. Azért ne magatokra, hanem Krisztusra tekintsetek! 
Foglalkozzanak gondolataitok az Ő szeretetével és jellemének tökéletességével… 
Csak ha Őt szeretjük, ha az Ő példáit követjük és teljesen rábízzuk magunkat, 
akkor alakulhatunk át az Ő képmására.” – JVÚ 54.

Zsoltárok 55:7.
Mondám: Vajha szárnyam volna, mint a galambnak! Elrepülnék és nyugodnám.

Máté evangéliuma 3:16.
És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és íme az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.

Máté evangéliuma 10:16.
Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

Galata 5:22.
De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
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Csütörtök  Október 11.
5. A TŰZ, MINT SZIMBÓLUM 
a. Milyen módon jelképezi a tűz a Szentlelket? Mt 3:11; Jel 4:5.

„Szent Lelkének gazdag, teljes, bőséges ajándéka, az Egyházat körülvevő vé-
delmi tűzfal, mellyel szemben a poklok kapui sem vehetnek diadalmat, szeplőtlen 
tisztaságában, teljes tökéletességében, szemléli népét Krisztus, mint szenvedései, 
megalázkodása, szeretet jutalmát dicsőségének tartozékát – Krisztus, a nagy 
középpont, minden dicsőség forrása. ’Boldogok, akik a Bárány menyegzőjének 
vacsorájára hivatalosak.’ ” – BL 2.
b. Mi jelent meg a tanítványokon, ami úgy nézett ki, mint tűz, de nem 

az volt? Apcs 2:3-8.

„A Szent Lélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelképe 
volt ez a tanítványoknak akkor juttatott adománynak, amely képessé tette őket, 
hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, amelyeket azelőtt sohasem is-
mertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, amellyel az apostolok működni 
fognak; s egyszersmind azt az erőt is, mely munkájukat kíséri.” – AT 26.

„Ezen isteni megvilágítás által az írások, amelyeket Krisztus megmagyarázott 
nekik, megragadtak elméjükben, a tiszta és erőteljes igazságok élő fényével és gyö-
nyörűségével. Most eltűnt a fátyol, amely meggátolta őket abban, hogy meglássák 
annak rendeltetését, ami már megszűnt [a ceremoniális áldozatok és rendeletek 
rendszere]. Most tökéletes világossággal megértették Krisztus küldetésének célját 
és országának természetét.” – 3SP 266.

Péntek  Október 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit jelképez a vízzel való keresztség a Szentlélek vonatkozásában? 
2. Hogyan mutatja be a szél a Szentlélek munkáját a szívben? 
3. Mi kell megtörténjen ahhoz, hogy lelki világosságunk állandóan ragyogjon? 
4. Milyen tanítást ad a galamb a keresztényi életről? 
5. Hogyan jelképezi a tűz a Szentlelket? 

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

Apostolok cselekedetei 2:3-8.
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.Apcs 2:5  Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.6  Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.7  Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem galileusok-e ezek mindnyájan, akik szólnak?8  Mimódon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?

Jelenések könyve 4:5.
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;
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2018. október 20.
Szombat

Napnyugta: H 17:47
Ro 18:29

A MENNYEI TANÍTÓ
„Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa?” 

(Ésa 40:13)
„A Szentlélek, Krisztus földi képviselőjeként lett bemutatva és felmagasztalva, 

mint mennyei tanító és vezető, akit az Úr küldött mennybemenetelekor, hogy az 
emberek életében és szívében megvalósítsa mindazt, amit Krisztus az ő kereszt-
halálával elérhetővé tett.” – LS 472.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 80-90. (Régi és új igazságok)

Vasárnap  Október 14.
1. AZ IGAZSÁG TANÍTÓJA
a. Miként volt az igazság tanítója a Szentlélek az Ótestamentumban? 

Péld 1:23.

b. Kiről mondta Nehémiás, hogy Isten népének tanítója volt miután el-
hagyták Egyiptomot? Neh 9:20. Hogyan munkálkodott a Szentlélek 
a múltban?

„Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett emberi 
eszközei által, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiséggel. Ez megnyil-
vánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is ’jó lelkét adta, 
hogy őket oktatná.’ (Neh 9:20) Az apostoli korszakban is hatalmasan működött 
Isten a Szentlélek erejével gyülekezetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorságot 
Kálebnek és Józsuénak, amely az ősatyákat megerősítette; és ez tette eredményes-
sé az apostoli gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten hűséges 
gyermekeinek. A Szentlélek ereje által készítettek utat a valdensek a sötét korsza-
kok alatt, a reformáció számára. Ugyanez az erő koronázta eredménnyel azon ne-
mes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai misszióállomások felállításának útját 
egyengették, és tették lehetővé a Biblia lefordítását valamennyi nemzet nyelvére 
és tájszólásaira.” – AT 34-35.

3. Tanulmány

Nehémiás 9:20.
És a te jó lelkedet adád nekik, hogy őket oktatná; és mannádat nem vonád meg szájuktól, s vizet adál nekik szomjúságokban.

Példabeszédek 1:23.
Térjetek az én dorgálásomhoz; íme közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédeimet néktek.
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Hétfő  Október 15.
2. A VILÁG BÖLCSESSÉGÉN TÚL
a. Hogyan mutatta be Pál apostol a világ és a Szentlélek bölcsessége 

közötti ellentétet? 1Kor 2:12-14. 

„A Biblia számos kérdést vet föl, melyekre a legnagyobb tudósok sem tudnak 
megfelelni. Az Úr nem is azért vetette fel eme kérdéseket, hogy felelni tudjunk 
rájuk, hanem hogy felhívják figyelmünket Isten mélységes titkaira; hogy megta-
nítsanak okosságunk korlátolt voltára, arra, hogy mindennapi környezetünkben 
sok minden fölülmúlja véges értelmünket, és hogy Isten bölcsességét és szándé-
kait képtelenek vagyunk kifürkészni. Isten bölcsessége kikutathatatlan.

A kételkedők nem hajlandók hinni Istenben, mert véges eszükkel képtelenek 
megérteni a végtelen hatalmat, mellyel Isten kinyilatkoztatta magát az emberek-
nek. Mégis inkább abból kell elismernünk Istent, amit fel nem fed magából, mint 
abból, amit korlátolt felfogásunk megnyithat. Isten az isteni kinyilatkoztatások-
ban is, a természetben is adott titkokat az embernek, hogy megtanítsa őket hinni.” 
– 8B 261.
b. Miként használja fel az Úr a Szentlelket, hogy feltárja előttünk az 

igazságot? 1Kor 2:6, 7, 9, 10. Hogyan mutatkozik meg, hogy hallga-
tunk Tanítónkra? 

„A Szentlélek a Szentírás útján szól értelmünkhöz, és az igazság bélyegét 
nyomja rá a szívünkre. Így tárja fel a tévedésünket és űzi ki azt a lelkünkből. 
Krisztus az igazság Lelkével, aki Isten szava által munkálkodik, von bennünket az 
Ő választott népét oltalma alá.” – JÉ 577.

„Kérjed az Urat, hogy tárja fel előtted Szentlelke által a világosságot és igaz-
ságot, hogy megérhesd, amit olvastál Igéjéből. Amikor feltámadását követően 
Krisztus Emmaus felé haladt tanítványaival, akkor megnyitotta értelmüket, hogy 
megértsék a Szentírást. Ugyanezen mennyei tanító fogja megvilágítani értelmün-
ket, ha szívünk menny felé néző ablakait nyitva tartjuk, a föld felé nézőket pedig 
zárva. A Szentlélek munkája, hogy emlékezetünkbe idézzen mindent és elvezérel-
jen minden igazságra.” – TMK 201.

„Ne terheld értelmedet megannyi értéktelen és megelégedést nem adó dolog-
gal. Isten Igéjében a legdúsabb terítéket tette eléd. Az Úr asztala bőséges, amelyből 
bátran fogyaszthatsz és megelégedhetsz.” – TMK 202.

1. Korinthus 2:12-14.
12  Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.13  Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.14  Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok neki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

1. Korinthus 2:6, 7, 9, 10.
6  Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;7  Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtettet, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;9  Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.10  Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
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Kedd  Október 16.
3. ISTEN DOLGAINAK ISMERETE
a. Mekkora Isten és a Szentlélek tudása és bölcsessége? Mt 10:29-31; 

Rm 11:33-36.

„A Szentlélek kitöltésekor a tanítványok megértették az igazságokat, melyekről 
Krisztus példázatokban szólt. A titokzatos tanítások világossá váltak. A Szentlélek 
kitöltésével járó világosság szégyenkezésre késztette őket képzelgős elméleteik 
miatt. A mennyei dolgoknak most nyert megértéséhez képest feltételezéseik és 
magyarázataik balgatoknak látszottak. Most már a Lélek vezette őket, és fényt 
árasztott eddig homályos értelmükbe.” – 8B 267.
b. Milyen dolgok ismertek a Szentlélek előtt, amelyeket az ember ön-

maga nem érthet meg? 1Kor 2:11, 16.

„Isten szándéka, hogy Igéjének igazsága már ebben az életben is mindjobban 
feltáruljon népe előtt. Ezt a tudást csak egyetlen úton-módon szerezhetjük meg: 
ha a Szentlélek érteti meg velünk, aki ihlette az Írásokat.” – JVÚ 83. 
c. Mit kellene tegyünk mindig a Biblia tanulmányozása előtt? Zsol 

119:18.

„A Bibliát soha nem szabad imádkozás nélkül kutatni. Csak a Szentlélek 
tudja megéreztetni velünk a könnyen megérthető dolgok fontosságát, és csak 
Ő akadályozhatja meg a nehezen érthető dolgok kiforgatását. Isten mennyei 
angyalokat bízott meg azzal, hogy Igéjének befogadására alkalmassá tegyék 
szívünket; olyannyira, hogy az Ige szépségében gyönyörködni, intéseiből okulni 
tudjunk, ígéreteiből pedig életet és erőt merítsünk. Tegyük magunkévá a zsoltá-
ros könyörgését: ’Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényed-
nek csodálatos voltát’ (Zsol 119:18)! A kísértés sokszor legyőzhetetlennek tűnik, 
mert az imádkozás és az igekutatás elhanyagolása miatt a megkísértett nem em-
lékszik mindjárt Isten ígéreteire, és nem a Szentírás fegyvereivel próbálja Sátánt 
legyőzni.” – NK533-534. 

Zsoltárok 119:18.
Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.

Máté evangéliuma 10:29-31.
29  Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!30  Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.31  Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

Róma 11:33-3.
33  Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő utai!34  Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt neki tanácsosa?35  Avagy kicsoda adott előbb neki, hogy annak visszafizesse azt?36  Mert ő tőle, ő általa és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

1. Korinthus 2: 11, 16.
11  Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.16  Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.
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Szerda  Október 17.
4. EGY IGAZI TANÍTÓ
a. Milyen egy igazi tanító? Jn 7:18; Mt 7:15-20.

„Elmondott egy próbát, mellyel az igaz tanító és a csaló megkülönböztethető 
egymástól: ’Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsősé-
gét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság’ (Jn 7:18). Aki a maga 
dicsőségét keresi, az csupán magától szól. Az önfelmagasztalás lelkülete elárulja 
eredetét.” – JÉ 384. 
b. Hogyan tett eleget Jézus ezeknek a feltételeknek? Jn 7:16; 8:50; 14:10; 

Zsid 5:5.er.

„Krisztus azonban Isten dicsőségét kereste. Isten Igéjét szólta. Ez bizonyította, 
hogy hatalma van az igazság tanítására.” – JÉ 384. 

„Istennek nem az az szándéka, hogy világosságod úgy ragyogjon, hogy szép 
szavaid vagy  jó cselekedeteid miatt az emberek téged dicsérjenek, hanem hogy 
a minden jónak Teremtője legyen dicsőítve és magasztalva. Jézus az ő életével a 
jellem példáját hagyta ránk… Kijelentette ’Az én eledelem az, hogy annak aka-
ratját cselekedjem, a ki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem.’ Amennyiben 
bennünk is megvan ugyanazon buzgalom, hogy Istennek dolgozzunk, és oly mó-
don, hogy csak az ő dicsőségét keressük, akkor Krisztussal együtt mondhatjuk, 
hogy ’nem keresem az én dicsőségemet’. Életét a jó cselekedetek töltötték ki. A mi 
feladatunk, hogy nagyszerű Példaképünk szerint éljünk!” – RC 41.
c. Kit dicsőít a Szentlélek? Hogyan bizonyítja ez, hogy a Szentlélek 

Krisztustól különálló személy? Jn 16:13, 14.

„A Szentlélek magasztalja és dicsőíti a Megváltót. Feladata bemutatni Krisztust, 
igazságosságának tisztaságát és a nagyszerű üdvösséget, mely általa lett.” – CE 59.

„[A Szentlélek] igyekszik az emberek figyelmét állandóan arra a nagy áldozat-
ra irányítani, amelyet Krisztus hozott a golgotai kereszten. Bemutatja Isten sze-
retetét a világ előtt, és a bűneiről meggyőzött lélek számára megnyitja a Szentírás 
értékeit.” – AT 34. 

Máté evangéliuma 7:15-20.
15  Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok.16  Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét?17  Ekképpen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem.18  Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt.19  Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.20  Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.

János evangéliuma 16:13, 14.
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.14  Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

János evangéliuma 7:18.
Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság.

János evangéliuma 7:16; 8:50; 14:10.
7:16  Felele nekik Jézus és monda: Az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.8:50  Pedig én nem keresem az én dicsőségemet: van aki keresi és megítéli.14:10  Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

Zsidókhoz írt levél 5:5.er.
Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett...
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Csütörtök  Október 18.
5. EGY VIGASZTALÓ VEZETŐ
a. Kit képvisel a földön a Vigasztaló, mint aki különálló személy Krisz-

tustól? Jn 14:18, 21; 15:26. Mikor történik ez meg különösen? 

„Amikor Isten népe azzal a vággyal kutatja a Szentírást, hogy megismerje az 
igazságot, olyankor Jézus is jelen van képviselője személyében, és a Szentlélek 
által megújítja az alázatos és bűnbánó szívet.” – 12MR 145.

„Amikor az Írásokat kutatod, a Szentlélek melletted van és Jézus Krisztust 
személyesíti meg.” – SzE Nov 15.
b. Mennyit tanít meg velünk mennyei vezetőnk? Mi lesz az eredménye 

az ilyen tanításnak? Jn 14:26.

„A Szentlélek segítségként lett adva számunkra a Biblia tanulmányozásához. 
Jézus megígérte [idézve Jn 14:26]. Ha a Bibliát tankönyvünkké tesszük és ese-
dezünk a Szentlélek vezetéséért és szívünket teljesen átadjuk, hogy az igazság 
megszentelje, akkor Krisztus teljesíti minden ígéretét. Az ilyen Biblia tanul-
mányozás eredménye lesz a kiegyensúlyozott gondolkozás. Értelme élesedik 
és fogékonysága élénkül. Lelkiismerete érzékennyé válik, vonzalma és érzései 
megtisztulnak, egy jobb erkölcsi légkör jön létre, és új erőt kap a kísértések 
ellenállásához.” – CT 357.   

Péntek  Október 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hozz példákat a múltból, hogyan segítette a Szentlélek Istennek embereit!
2. Hogyan segít a Szentlélek az igazság megértésében?
3. Hogyan változott meg a tanítványok felfogása az igazságról, miután a 

Szentlélek pünkösdkor kitöltetett?
4. Megfelel-e a Szentlélek az igaz Tanító feltételeinek?
5. Milyen magatartás lényeges részemről ahhoz, hogy a Szentlélek elvezérel-

hessen minden igazságra?

János evangéliuma 14:18, 21; 15:26.
14:18  Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.14:21  Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.15:26  Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

János evangéliuma 14:26.
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.
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2018. október 27.
Szombat

Napnyugta: H 17:34
Ro 18:17

A SZENTLÉLEK 
KRISZTUS ÉLETÉBEN

„Ímé az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem 
kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.” (Ésa 42:1)

„Krisztus élete - a jászoltól a keresztig - önmegtagadásra, a szenvedésben 
való részvételre hív. Leleplezi az emberek szándékait. Jézus a menny igazságát 
hozta, s mindazok, akik engedelmeskedtek a Szentlélek szavának, vonzódtak 
hozzá.” – JÉ 39.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 82-85. 188-194. (A keresztség; Avagy nem a József fia-é ez)

Vasárnap  Október 21.
1. JÖVENDÖLÉS KRISZTUS MUNKÁJÁRÓL
a. Melyik prófécia teljesedett be Jézus születésekor? Ésa 7:14; Mik 5:2; 

Lk 1:35.

„A világ alapjainak letétele előtt, Krisztus, Isten Egyszülött Fia elkötelezte 
magát arra, hogy - amennyiben Ádám bűnbe esik - az emberiség Megváltója 
lesz. Ádám elbukott és az, aki Isten dicsőségének részese volt a világ megalapítása 
előtt, levetette királyi palástját és koronáját. Leereszkedett fenséges helyéről, hogy 
betlehemi csecsemőként szülessen meg és azon a földön élve, melyen Ádám meg-
ingott és vétkezett, megválthassa az elbukott emberiséget. Minden kísértésnek 
alávetette magát, amit az ellenség az emberek útjába hozhat, de Sátán semmilyen 
támadása nem tudta megingatni Őt Atyjához való hűségében. Bűntelen életével 
Krisztus igazolta, hogy Ádám minden egyes fia és leánya ellent tud állni a bűnt a 
világunkba hozó Sátán kísértéseinek.” – 1Sz 214.
b. Mit mondott Keresztelő János Jézus munkájáról? Mt 3:11.

4. Tanulmány

Ésaiás 7:14.
Ezért ad jelt néktek az Úr maga: Íme, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

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.

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

Lukács evangéliuma 1:35.
És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának.
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Hétfő  Október 22.
2. BETELJESEDŐ PRÓFÉCIA
a. Mi volt a Szentlélek szerepe a Messiás életében? Ésa 11:2, 3; 61:1-3.

„A Messiásnak e földön végzendő munkáját Isten szintén pontosan vázolta: 
’Akin az Úrnak lelke megnyugszik; bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak 
és hatalom lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az 
Úrnak félelmében.’ Akit Isten így felkent, azért küldte el, hogy: ’a szegényeknek 
örömet mondjon; hogy bekösse a megtört szívűeket, hogy hirdessen a foglyoknak 
szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Hogy hirdesse az Úr jókedvének 
esztendejét, és Isten bosszúállásának napját; hogy megvigasztaljon minden 
gyászolót; hogy tegyen Sion gyászolóira, adjon nékik ékességet a hamu helyett, 
örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, 
hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr palántáinak, az Ő dicsőségére.’ (Ésa. 
11:2–3; 61:1–3)” – AT 148-149. 

„Életvitelébe nem vegyült önérdek. Az a hódolat, amellyel a világ a rangnak, 
a gazdagságnak és a képességnek adózik, idegen volt Isten Fia előtt. A Messiás 
semmilyen emberi eszközt nem vett igénybe, hogy hűséget vegyen vagy hódola-
tot követeljen…

A Messiás Istenben rejtőzött el, és Isten pedig megmutatkozott Fiának jellem-
ében.” – PK 431.
b. Mikor teljesedett Ésaiás próféciája a Messiás szolgálatáról? Lk 4:16-21.

„Jézus úgy állt az emberek előtt, mint a Reá vonatkozó jövendölések élő értel-
mezése. Magyarázta a felolvasott igéket, beszélt a Messiásról, mint az elnyomot-
tak, a foglyok szabadítójáról, a betegek gyógyítójáról, a vakok szemének meg-
nyitójáról, arról, aki az igazság világosságát árasztja a világra. Megnyerő modora 
és szavainak csodálatos jelentősége olyan erővel ragadta meg hallgatóit, amilyet 
még sohasem éreztek. Az isteni befolyás hullámai minden akadályt elsöpörtek. 
Mózeshez hasonlóan ők is szemlélték a Láthatatlant. Amint a Szentlélek érintette 
szívüket, lelkes ámennel válaszoltak, és dicsérték az Urat.” – JÉ 189.

Ésaiás 11:2, 3; 61:1-3.
11:2  Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.11:3  És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:61:1  Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;61:2  Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót;61:3  Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

Lukács evangéliuma 4:16-21.
16  És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.17  És adák neki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva: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,19  Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.20  És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.21  Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.
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Kedd Október 23.
3. LÉLEKKEL TELJES SZOLGÁLAT
a. Milyen hatással volt a Szentlélek Jézus életére? Lk 2:40, 52.

„Az Atyja tekintetéből sugárzó fényben Jézus ’gyarapodék bölcsességben és 
testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben’ (Lk 2:52). 
Gyors felfogású volt, a dolgok mélyére látott, korát meghaladóan komoly és 
bölcs. Emellett jelleme csodálatosan kiegyensúlyozott volt. Szellemi és fizikai 
képességei fokozatosan bontakoztak ki a gyermekkor törvényszerűségeinek 
megfelelően.

Jézus rendkívül szeretetreméltó gyermek volt. Mindig készen állt arra, hogy 
másokat szolgáljon. Türelmét sohasem vesztette el, ajkát sohasem hagyta el ha-
zug szó. Elveiben megingathatatlan volt, mint a szikla, életét önzetlenség, báj, 
udvariasság jellemezte.” – JÉ 48.
b. Mi történt Jézus földi szolgálatának kezdetén? Milyen követendő 

példát hagyott ránk Jézus? Mk 1:12, 13; 1Pt 2:21-22.

„Isten Lelke vezette Krisztust a pusztába amikor megkísértetett. Azért ment 
a pusztába, hogy egyedül legyen és elmélkedni tudjon munkájáról és küldeté-
séről. Böjtben és imában kellett felöveznie magát az előtte álló véres ösvényre.” 
– 1Sz 215.

„’Jön a világ fejedelme: – mondta Jézus – és énbennem nincsen semmije’ 
(Jn 14:30). Jézust nem befolyásolták Sátán mesterkedései. Nem egyezett bele a 
bűnbe. Még gondolatban sem hajlott a kísértésre. Ez történhet velünk is. Krisz-
tus emberi természete egységben volt istenségével, a benne lakozó Szentlélek 
vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet részeseivé tegyen 
minket. Amíg hit által egyek vagyunk vele, a bűn nem uralkodhat rajtunk. Isten 
megfogja kezünket, és segít, hogy megragadjuk Krisztus istenségét, és tökéletes 
jellemet öltsünk magunkra.” – JÉ 94.  

Márk evangéliuma 1:12, 13.
12  És a Lélek azonnal elragadá őt a pusztába.13  És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól, és a vad állatokkal vala együtt; és az angyalok szolgálnak vala neki.

Lukács evangéliuma 2:40,52.
40  A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.52  Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

1.Péter 2:21-22.
21  Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett értetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:22  Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott:
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Szerda  Október 24.
4. A LÉLEK EREJÉBEN
a. Mi történt rögtön Jézus keresztségét követően? Mt 3:16, 17.

„Amint kijött a vízből, Jézus imában borult le a folyóparton…
Az angyalok még sohasem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy szeretett 

Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. De nem tehették: 
maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség fénysugarai közvetlenül a 
tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább fényből formált galamb szállt a 
Megváltó fejére, mint a szelíd és alázatos Jézushoz illő jelkép…

A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szereteté-
nek záloga… A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is árad, 
ha imádkozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jézushoz 
szólt, minden hívő léleknek mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, akiben én 
gyönyörködöm.” – JÉ 83. 84. 85.
b. Mit tett Jézus a Szentlélek ereje által? Lk 4:14; Apcs 10:38; Mt 12:28.

„Emberként [Jézus] addig könyörgött Isten trónjánál, míg lényét el nem árasz-
totta az emberit az istenivel összekötő mennyei erő. Az Istentől így kapott életet 
továbbította azután az emberek felé” – Nev 72.

„Soha nem volt olyan evangélizátor, mint Krisztus. Ő volt a menny Fensége, 
de megalázkodva magára vette emberi természetünket, hogy ott találkozzék az 
emberekkel, ahol vannak. Krisztus, a szövetség hírnöke, az üdvösség örömhírét 
hozta minden embernek: gazdagnak és szegénynek, szabadnak és rabszolgának. 
Nagy Gyógyítókénti híre Palesztina-szerte elterjedt. A betegek elmentek oda, 
amerre útja vezetett, hogy segítségét kérjék.” – NOL 15.

„Galileai szolgálatának vége felé még egyszer meglátogatta gyermekkori ott-
honát. Bár visszautasították; de prédikálásának és csodáinak híre bejárta az egész 
vidéket. Senki sem tagadhatta már, hogy emberi erőnél nagyobb hatalma van. A 
názáretiek tudták, hogy jót cselekedett, bárhová ment, s mindenkit meggyógyí-
tott, akit Sátán szorongatott. Voltak egész falvak, ahol egy házban sem maradt 
egy szemernyi betegség sem, mert Ő arra járt, és minden bajukat meggyógyította. 
Életének minden tettét áthatotta az irgalmasság, s bizonyította, hogy Isten kente 
föl.” – JÉ 192.

Máté evangéliuma 3:16, 17.
16  És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és íme az egek megnyilatkozának neki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani.17  És íme egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

Máté evangéliuma 12:28.
Ha pedig én Istennek Lelke által űzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.

Lukács evangéliuma 4:14.
Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne neki az egész környéken.

Apostolok cselekedetei 10:38.
A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.
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Csütörtök   Október 25.
5. AZ IGE SZERINTI ÉLET
a. Kicsoda ihlette a szavakat amelyeket Jézus mondott? Jn 6:63; 8:28.

„Krisztus élete, mely életet ad a világnak, Igéjében rejlik. Jézus szava által 
gyógyított betegségeket és űzött démonokat, szavára csendesedett le a tenger, 
támadt föl a halott, és az emberek tanúsították, hogy szavában hatalom van. Is-
ten igéjét szólta, amikor az Ószövetség összes prófétája és tanítója által szólt. Az 
egész Biblia Krisztus megnyilatkozása, s a Megváltó az Igéhez akarta erősíteni 
követőinek hitét. Amikor látható jelenléte visszavonul, az Ige lesz erejük forrása. 
Mesterükhöz hasonlóan nekik is minden Igével kellett élniük, ’amely Istennek 
szájából származik’ (Mt 4:4).” – JÉ 325-326. 
b. Hogyan tehetjük erőnk forrásává Isten Igéjét? Jer 15:16.

„Amiképpen fizikai életünket az élelem tartja fönn, azonképpen lelki éle-
tünket Isten Igéje élteti. Minden léleknek Isten Igéjéből kell életet kapnia saját 
maga számára. Ahogyan magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, 
úgy magunknak kell bevennünk az Igét is. Ne pusztán más értelmének a köz-
vetítésével kapjuk meg. Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérjük Istentől a 
Szentlélek segítségét, hogy megérthessük Igéjét. Vegyünk egy verset, és agyunkat 
összpontosítsuk a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, melyet Isten 
a versbe helyezett számunkra. Addig időzzünk a gondolat felett, míg sajátunkká 
nem válik, s megismerjük, ’mit szól az Úr’.” – JÉ 326.

Péntek  Október 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi az egyik oka annak, hogy Isten Fia valóságos emberként jött el a földre?
2. Hogyan mutatkozott meg a Szentlélek ereje Krisztus életében?
3. Hogyan vált láthatóvá a Szentlélek jelenléte Jézus szolgálatának kezdetén? 
4. Mit jelent a hívő számára az, hogy Krisztus ellenállt a kísértésnek? 
5. Mit kell tegyél ahhoz, hogy úgy élj, ahogyan Krisztus élt?

Jeremiás 15:16.
Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nekem és szívemnek vigasságára; mert a te nevedről neveztetem oh Uram, Seregeknek Istene!

János evangéliuma 6:63; 8:28.
6:63  A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.8:28  Monda azért nekik Jézus: Mikor felemelitek az embernek Fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az Atya tanított engem, úgy szólok.
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A 21. században, miközben az internet, a 
digitális könyvek és más eszközök által új 
utak nyílnak az evangélium hirdetésére, még 
mindig ott van az egyedülálló és sokoldalú 
előadási mód, amit semmi sem válthat fel – a 
nyomtatványok az egyik leghatásosabb esz-
köz az evangélium számára, hogy eljusson 
a legtávolabbi helyekre is – ahol nincs elekt-
romosság. Ezek által a jó hír bejárja a korábbi 
kommunista, ateista és iszlám országokat és 
terjeszthető kézből-kézbe. Az Úr szolgája mond-
ja: „A Biblia igazságait tartalmazó kiadványokat úgy 
szórjuk szét, mint őszi faleveleket” (HP 323). „Kiadványa-
inkat juttassuk el mindenüvé. Adjátok ki azokat sok-sok nyelven. Hirdessük a har-
madik angyal üzenetét kiadványainkban és elő szóval. Aki hiszel a jelen igazságban, 
ébredj álmodból! Most az a kötelességed, hogy minden elképzelhető javat behozz 
azok segítésére, akik megértették és hirdetik az igazságot” (9B 39).

„Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel 
maradékát” (Jer 31:7). Hirdesse az üdvösség jó hírét Isten népe, Izráel maradéka! Jól-
lehet sok országban nagy mennyiségű Biblia, könyv és szórólap van, de sok országban 
nincs meg ez a lehetőség. Kötelességünk és megtiszteltetésünk, hogy támogassuk a 
világ különböző helyein való könyvterjesztést. A Bibliát sok nyelvre és nyelvjárásra 
lefordították, de fontos könyvek, mint a Jézushoz Vezető Út és a Nagy Küzdelem még 
milliók számára elérhetetlen. Mi lenne, ha a Szombati Bibliai Tanulmányokat juttat-
nánk el azokhoz, akik a jelenvaló igazság után kutatnak napjainkban? 

Vegyük figyelembe a Csendes-óceáni és afrikai országokat, ahová a reform üze-
net még nem jutott el! Ne feledjük az ígéretet: „Vesd a te kenyeredet a víz színére, 
mert sok nap mulva megtalálod azt.” (Préd 11:1.) Addig kell hirdetni Isten Igéjét 
amíg nem késő. Talán nem lesznek azonnali eredmények, de nagyon közel vagyunk 
ahhoz, hogy szemtanúi lehessünk a késői eső beteljesedésének és az aratásnak. Le-
gyünk bölcs sáfárok és kincsinket gyűjtögessük a mennybe és ne itt a földön. 

Hálásan köszönjük minden hittestvérünknek és barátkozóinknak, amit eddig 
tettek, azonban a szükség sokkal nagyobb ma mint bármikor korábban. Legyetek 
hát bőkezűek ebben a munkában!

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
a misszióterületek irodalommal való 
ellátására

2018. november 3.
szombat
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A MENNY VÉGSŐ AJÁNDÉKA
„És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek 

maradjon mindörökké.” (Jn 14:16)
„Lelkében való részesítéssel Isten magát adja nekünk; isteni áldásos hatások 

forrásává teszi magát, hogy egészséget és életet adjon a világnak.” – 7B 273.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 34-37. (A Lélek adománya)

Vasárnap  Október 28.
1. A BÚCSÚZÓ ÍGÉRET  
a. Milyen eseményre készítette fel tanítványait Jézus? Jn 13:33.

„[Jn 13:33 idézve] A tanítványok nem ujjongtak, mikor ezt hallották. Félelem 
fogta el őket. Szorosan Jézus körül tömörültek össze. Mesterük és Uruk, szeretett 
tanítójuk és barátjuk drágább volt számukra az életüknél. Minden nehézségeik 
közepette hozzá fordultak segítségért és vigasztalásért szomorúságaikban és 
csalódásaikban. Most el kellett hagynia őket, magányos, tőle függő csoportjukat. 
Sötétek voltak azok az előjelek, amelyek betöltötték a szívüket.” – JÉ 569.
b. Milyen ígérettel vigasztalta tanítványait? Jn 14:16, 17.

„Krisztus, mielőtt áldozati bárányként ajánlotta fel magát, igyekezett tanít-
ványait a leglényegesebb és legtökéletesebb ajándékkal megajándékozni. Azzal 
az ajándékkal, amely követői szívét tárva-nyitva hagyja a kegyelem határtalan 
erőforrásai előtt.” – JÉ 575.

„Krisztus kijelentette, hogy mennybemenetele után elküldi gyülekezete szá-
mára végső ajándékát, a Vigasztalót, aki majd átveszi az Ő helyét. Ez a Vigasztaló 
a Szentlélek, az Ő életének lelke, gyülekezetének segítő ereje, a világ világossága 
és élete. Krisztus az Ő Lelkével egy megbékéltető befolyást és erőt küld, amely a 
bűnt megszünteti.” – RH May 19, 1904.

2018. november 3.
Szombat

Napnyugta: H16:22
Ro 17:07

5. Tanulmány

János evangéliuma 13:33.
Fiaim, egy kevés ideig még veletek vagyok. Kerestek majd engem; de amiként a zsidóknak mondám, hogy: Ahová én megyek, ti nem jöhettek; most néktek is mondom.

János evangéliuma 14:16, 17.
16  És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.17  Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.
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Hétfő  Október 29.
2. KRISZTUS KÉPVISELŐJE
a. Mielőtt a Vigasztalót elküldte volna Krisztus, miért kellett előbb fel-

mennie a mennybe? Jn 16:7. 

„A Lélek ez előtt is a világban volt. A megváltási munka kezdetétől munkál-
kodott az emberek szívében és befolyást gyakorolt gondolkodásukra. Miközben 
azonban Krisztus a földön volt, a tanítványok nem vágyakoztak más segítő után. 
Amíg Krisztus mennybemenetelével meg nem vonta tőlük jelenlétét, nem érez-
ték, hogy szükségük lenne a Lélekre. Közvetlenül Krisztus mennybemenetele 
után azonban érezni kezdték, hogy szükségük lenne a Lélek segítségére. A Lélek 
azután meg is érkezett hozzájuk.” – JÉ 575.
b. Miből láthatjuk, hogy a Szentlélek Krisztus képviselője? Jn 14:18; 

15:26.

„A Szentlélek Krisztus képviselője, jóllehet teljesen független az emberi ter-
mészettől. 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 követői-
hez, mintha nem ment volna fel a mennyekbe.” – JÉ 575.

„A Szentlélek önmaga teljesen független az emberi természettől. Krisztus az 
ő Szentlelke által akarta képviseltetni önmagát, mint aki mindenütt jelen van.” – 
14MR 23. 
c. Mi támasztja alá azt, hogy Krisztus ezután elfoglalta helyét közben-

járói trónján? Milyen lehetőséget adott ez a tanítványok számára? 
Mt 28:18-20; Apcs 1:8.

„Az Életadó nemcsak a halál kulcsát tartja kezében, hanem a gazdag áldások 
kincstárának is tulajdonosa. Minden hatalom az övé lett égen és földön, s amikor 
elfoglalta helyét Atyja mellett, kiáraszthatta a mennyei áldást mindazokra, akik 
szívükbe fogadták Őt. A gyülekezet megkeresztelkedett a Lélek erejével. Az aposto-
lok alkalmassá váltak arra, hogy hirdessék Krisztust először Jeruzsálemben – ahol 
ellenségei véghezvitték a szégyenletes tettet, az Igazság királyának meggyalázását 
– és azután mindenütt a világon. Megkapták Krisztus uralmának bizonyítékát, mert 
megkezdte közbenjárói szolgálatát az Ő országában.” – ÉÉM Feb 12.

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!

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 14:18;15:26.
14:18  Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.15:26  Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot.

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  Október 30.
3. A CSODÁLATOS AJÁNDÉK
a. Melyik prófécia teljesült, amikor Krisztus a Szentlélek ajándékát 

adta? Zsol 68:19; Ef 4:8. Mennyire volt teljes az ajándéka?

„Jézus Krisztus a mennybemenetele után értékes ajándékot adott azoknak, aki 
hittek és hinni fognak Őbenne. Ez az ajándék méltó Megváltónkhoz, a királyok 
királyához, s tanúsítja, hogy visszatérve a mennybe Jézus elfoglalta helyét Atyja 
trónján, mint közbenjárónk: az Ő képviselőjét, a harmadik isteni személyt adta 
az embereknek. Ezt az ajándékot nem lehet felülmúlni. Jézus Krisztus minden 
adományát egy ajándékban egyesítve kívánta nekünk adni, ezért Isten Lelkét, a 
megtérítő, megvilágosító, megszentelő erőt ajándékozta nekünk… Szentlelke tel-
jességében és hatalommal érkezett, mintha korszakokon át visszatartották volna, 
és most kitöltötték a gyülekezetre…

Jézus Krisztus elküldte Földünkre a Szentlelket – a felbecsülhetetlen értékű 
kincset, a legértékesebb ajándékot, amit az ember kaphat.” – ÉÉM Feb 1.
b. Mik voltak azok a kegyelmi ajándékok, amiket a Szentlélek adott a 

gyülekezetnek? Milyen célból kapták? Ef 4:11, 12; 1Kor 12:8-11.

„A talentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a Szentlélek 
ajándékait és áldásait kell értenünk. [1Kor 12:8-11 idézve] Nem mindenki kapja 
ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden egyes szolgája meg-
kapja a Lélek valamelyik ajándékát.” – KP 224.
c. Meddig szükségesek ezek az ajándékok? Ef 4:13.

„Láthatjuk e szövegből, hogy Isten mindenkire feladatot bíz, s a feladat vég-
zésével betöltheti Isten tervéből a ráeső részt. Isten minden hűséges munkása 
a szentek tökéletesítését szolgálja. Fogjanak össze Isten szolgáival mindazok, 
akiknek javára szolgált munkásságuk, hogy ők is embereket menthessenek meg, 
ki-ki képességei szerint. Ez minden igazi hívőnek kötelessége, lelkészeknek és 
tagoknak egyaránt. Tartsák mindig szem előtt ezt a nagyszerű célt. Mindenki 
igyekezzék ellátni saját feladatát a gyülekezetben, és mindnyájan törekedjenek 
együtt dolgozni rendben, összhangban és szeretetben.” – RH Nov 12, 1908.

Zsoltárok 68:19.
Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben: még a pártütők is ide jönnek lakni, oh Uram Isten!

1. Korinthus 12:8-11.
8  Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;9  Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;10  Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;11  De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

Efézus 4:8.
Ez okáért mondja az [Írás]: Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

Efézus 4:11, 12.
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:

Efézus 4:13.
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
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Szerda  Október 31.
4. ISTEN TELJESSÉGÉVEL BETÖLTVE
a. Milyen áldást tartalmazott az Újszövetség ígérete? Gal 3:14; Apcs 

3:25, 26.

„A Szentlélek az Krisztus Lelke, aki az Ő képviselője. A mennyei hatóerő, 
amely meggyőződésre juttatja a szívet.” – 13MR 313.

„A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelen-
tette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. 
Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót mindazok-
nak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek, mint tanács-
adó, megszentelő, vezető és tanú.” – AT 32.
b. Milyen tapasztalatot szerzünk, ha elfogadjuk a Szentlelket? Rm 5:5; 

Ef 3:16-19.

„Itt tárul elénk az a magasztos cél, amelyet mennyei Atyánk ígéreteibe vetett 
hit által érhetünk el, ha teljesítjük parancsait. Krisztus érdemei által nyitva áll 
előttünk az út a végtelen Hatalom trónjához. ’Aki az Ő tulajdon Fiának nem ked-
vezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt 
mindent minékünk?’ (Rm 8:32). Az Atya mérték nélkül adta Lelkét Fiának, és mi 
is meríthetünk Jézus teljességéből.” – NK 425.

„Ha hit által Krisztus lakozik szívetekben, akkor ez a gazdag tapasztalat a 
tiétek lesz. Meg fogod látni, hogy szeretet ömlik szívedbe és leigáz minden más 
szeretetet és indulatot, és Krisztus fogságába esnek. El nem tudod mondani, hi-
szen emberi nyelven képtelenség elmagyarázni, hogy Krisztus szeretete miként 
veszi birtokába az embert és ejt fogságba minden értelmi képességet. Viszont 
személyes tapasztalatból megismered ezt.” – RH March 15, 1892.

„Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és szom-
júhozzuk a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem tesszük 
imáink és prédikációink tárgyává?” – AT 33.

Apostolok cselekedetei 3:25, 26.
25  Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.26  Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.

Róma 5:5.
A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk

Galata 3:14.
Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Lélek ígéretét elnyerjük hit által.

Efézus 3:16-19.
16  Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;17  Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;18  A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának],19  És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképpen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.
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Csütörtök  November 1.
5. KÖNYÖRGÉS A KEGYELEM TRÓNJÁHOZ
a. Mit kell tennünk azért, hogy megkapjuk a Szentlélek ajándékát? Lk 

11:13.

„Az Úr készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik Neki szolgálnak, mint 
ahogy a szülők adják gyermekeiknek ajándékaikat. Krisztus minden munkása 
naponta könyörögjön Istenhez a Lélek keresztségéért. A keresztény munkások 
gyűljenek össze csoportokba; kérjenek segítséget és mennyei bölcsességet a 
helyes tervezésre és kivitelezésre egyaránt. Különösen azt kérjék Istentől, hogy 
kiválasztott követeit részesítse a lelki munka mezején a Lélek csodálatos kereszt-
ségében.” – AT 33.
b. Mit tartalmazzon az Istenhez való könyörgésünk? Zsol 51:11-14.

„A megbocsátáshoz hasonlóan a bűnbánat is Isten ajándéka Krisztuson 
keresztül. A Szentlélek befolyása győz meg bennünket bűnünkről és érezteti 
velünk megbocsátásra való szükségünket. Egyedül a töredelmesnek jár meg-
bocsátás, de az Isten kegyelme az, ami bűnbánatra indítja a szívet. Isten ismeri 
minden gyengeségünket és hiányosságunkat, és Ő segítségünkre jön. Meghall-
gatja a hittel mondott imát; de imánk őszinteségét csak úgy tudjuk bizonyítani, 
ha erőfeszítéseket teszünk azért, hogy összhangba hozzuk önmagunkat a nagy 
erkölcsi mércével, mely által minden ember jelleme megítéltetik. Meg kell 
nyitnunk szívünket a Szentlélek befolyása előtt és tapasztalnunk kell átformáló 
erejét.” – RH June 24, 1884.

Péntek  November 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért volt annyira vigasztaló ígéret a Lélek ajándéka a tanítványok számára?
2. Kit képvisel a Szentlélek számunkra? 
3. Miért a Szentlélek a legnagyobb ajándék, amit Jézus adhatott követőinek?
4. Melyik az az újszövetségi áldás, amely akkor jön létre, ha engedünk a Szent-

léleknek? 
5. Hogyan imádkozzunk a megígért ajándék tekintetében? 

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

Lukács evangéliuma 11:13.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.



31316. Tanulmány - a mennyeI erő

A MENNYEI ERŐ
„Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, 

hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek für-
dője és a Szent Lélek megújítása által, Melyet kitöltött reánk bőséggel a 
mi megtartó Jézus Krisztusunk által.” (Tit 3:5-6)

„Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellenállni 
a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön el hoz-
zánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével.” – JÉ 578.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 569-589. (Ne nyugtalankodjék a ti szívetek)

Vasárnap  November 4.
1. EGY TEREMTŐ ERŐ
a. Az Atya Isten vezetése mellett, milyen munkában vett részt Istennek 

Lelke? 1Móz 1:1-3, 26; Jób 33:4.

„Minden dolog – anyagi és lelki – egyaránt Jahve parancsára állt elő, hogy 
szándékát szolgálja. Szájának leheletére jött létre az ég és összes serege, a föld és 
minden, ami rajta van.” – NOL 291.
b. Mit kapott Istentől az első emberi lény? Hogyan hasonlít ez a lelki 

élet megújulásához? 1Móz 2:7; Jn 20:22. 

„A Szentlélek az élet lehelete az emberben. Krisztus lehelete a tanítványokon 
a valódi lelki élet lehelete volt. A tanítványok úgy értelmezték ezt, mintha a 
Megváltó tulajdonságai járta volna át őket, hogy a törvényt magasztalhassák és 
dicsőíthessék tisztasággal, hittel és engedelmességgel.” – RH June 13, 1899.

2018. november 10.
Szombat

Napnyugta: H 16:14
Ro 16:58

6. Tanulmány

1.Mózes 2:7.
És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek leheletét. Így lőn az ember élő lélekké.

Jób könyve 33:4.
Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adott nekem életet.

1  Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.2  A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.3  És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.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.

János evangéliuma 20:22.
És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket:
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Hétfő  November 5.
2. EGY MEGÚJÍTÓ ERŐ
a. Milyen párhuzamot találhatunk a világ teremtése és az ember meg-

váltása között? 2Kor 4:6; Ef 2:10.

„A bűn megrontotta ugyan a természetet, de mégsem csak a teremtésről be-
szél, hanem a megváltásról is. Habár a föld bizonyságot tesz az átokról a rothadás 
nyilvánvaló jelei által, még mindig gazdag és szép az életadó erő jeleinek kinyilvá-
nításában. A fák elhullatják leveleiket, de tavasszal friss lombokkal pompáznak. A 
virágok meghalnak, hogy új szépségben viruljanak újra, és a teremtő erő minden 
megnyilvánulása azt a biztosítékot tárja elénk, hogy bennünket is újjáteremthet 
Isten ’igazságban és valóságos szentségben’ (Ef 4:24). A természet körforgása 
élénken idézi emlékezetünkbe nagy veszteségünket, de a remény követévé is 
válik.” – EÉ 22.
b. Amikor az ember bűnbe esett, és így elvesztette az örökéletet, ki lett 

az új élet képviselője? Jn 3:5-6.

„A szív megváltozása – melyet az újjászületés jelenít meg – csak a Szentlé-
lek hathatós munkájának eredménye lehet. Egyedül Ő tud megtisztítani minket 
minden tisztátalanságtól. Ha megengedjük, hogy megolvassza és átalakítsa szí-
vünket, akkor felismerjük Isten országának jellegét, és rájövünk, hogy szükséges 
megváltoznunk ahhoz, hogy ebbe az országba beléphessünk. A büszkeség és az 
önszeretet ellenáll Isten Lelkének; a lélek minden természetes hajlama elzárkó-
zik attól a változástól, hogy az önteltségből és büszkeségből Krisztus szelídsége 
és szerénysége legyen. Ha azonban az örök élet felé vezető ösvényen haladunk, 
akkor nem szabad hallgatnunk az ’én’ suttogására. Alázattal és bűnbánattal kell 
könyörögnünk mennyei Atyánkhoz: ’Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és 
az erős lelket újítsd meg bennem.’ (Zsol 51:12) Ha isteni világosságot kapunk, és 
együttműködünk a mennyei hírnökökkel, akkor ’újjászülettünk’, Krisztus ereje 
által megszabadultunk bűneink terhétől.” – SzE Jan 16.

„Az újjászületés eredménye, ha Krisztust, mint Isten Igéjét elfogadjuk. Ha a 
Szentlélek isteni igazságokat plántált a szívbe, az értelmet is megújítja, és az eddig 
szunnyadó erőket felébreszti Isten szolgálatára.” – AT 341-342.

János evangéliuma 3:5-6.
5  Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.6  Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

2.Korinthus 4:6.
Mert az Isten, aki szólt: sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett.

Efézus 2:10.
Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén [Általa] a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
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Kedd  November 6.
3. EGY GYŐZEDELMES ERŐ 
a. Kicsoda munkálkodott folyamatosan a bűnös lelkiismeretével a víz-

özön előtt és után? 1Móz 6:3.

„Isten Lelke folytatta a küzdelmet a lázadó emberrel, mígnem a meghatározott 
idő csaknem betelt, amikor is Noé és családja bementek a bárkába és Isten keze be-
zárta az ajtót. A kegyelem elhagyta az arany trónt, a bűnösökért nem folyt tovább 
a közbenjárás.” – RC 321.

„Az isteni Vigasztaló sajnálattal és együttérzéssel telve igyekszik megnyerni az 
ember szívét Isten számára, hogy figyelmüket Krisztus valódi énjére irányítsák, aki 
kegyelemmel, szánalommal és megbocsátó szeretettel teljes.” – BEcho March 19, 1984.
b. Milyen küzdelemnek vagyunk mindannyian résztvevői? Ki irányítja 

ezt a hadakozást? Ef 6:12.

„A gonoszság hatalmának fejedelmét csak Isten hatalma tarthatja féken, az 
Istenség harmadik személye, a Szentlélek által.” – Ev 401.

„Természetfeletti erőkkel kell harcolniuk [Krisztus követőinek], de biztosak 
lehetnek a természetfeletti segítségben is. A menny minden lénye jelen van ebben 
a seregben, és közöttük van Az, Aki ’Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, 
amennyivel különb nevet örökölt azoknál’ (Zsid 1:4). A Szentlélek, a mennyei 
seregek Fejedelmének helyettese lejött, hogy vezesse a harcot. Azok az emberek, 
akik ebben a küzdelemben részt vesznek, lehetnek tökéletlenek, reájuk nehezed-
hetnek bűneik és hibáik, de Isten kegyelme mindenkié, aki töredelmesen keresi. 
A Mindenható ereje azok oldalán sorakozik fel, akik Istenben bíznak.” – JÉ 291.
c. Mi az egyedüli módja, hogy ellent tudjunk állni a gonosznak? 1Kor 

2:4-5; Ef 3:16.

„Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk ellen-
állni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel jön 
el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével. A Lélek az, Aki 
eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek az, aki 
megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni természet-
nek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy segítségével 
győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és hogy az 
Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.” – JÉ 578.

1.Mózes 6:3.
És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő.

1. Korinthus 2:4-5.
4  És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:5  Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

Efézus 6:12.
Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

Efézus 3:16.
Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;



3434 Tanulmányok a SzenTlélekről – 2018. október - december 

Szerda  November 7.
4. EGY MEGVILÁGOSÍTÓ ERŐ
a. Milyen vezérlő világosságot ad a Szentlélek azok számára, akik en-

gedik, hogy szívükben lakozzon? Zsol 119:105; Ésa 30:21.

„Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon 
bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, ’munkálja bennetek mind 
az akarást, mind a munkálást jó kedvéből’ (Fil 2:13). Sokan azonban nem akar-
ják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják 
elfogadni és nem is kapják meg a mennyei ajándékot. Isten csak azoknak adja 
Szentlelkét, akik alázatosan várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére 
és kegyelmi ajándékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von 
minden más áldást is. Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja 
nekünk. Kész arra, hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképes-
ségük szerint.” – JÉ 579.

„Isten az Igéje által szól hozzánk, hogy megmutassa a hit és igazságosság ös-
vényét, mint a dicsőség egyetlen útját. Akikben Krisztus Lelke van, azok jobban 
értékelik a Szentírást, mert abban vannak Isten jövendölései. Valóságos isteni 
szavak szólnak hozzánk, ’Ez az út, ezen járjatok’ (Ésa 30:21), mint amikor Ésaiás 
szájából volt ez hallható. Oh, ha az emberek már ennyiben hinni tudnának, akkor 
micsoda félelemmel, micsoda tisztelettel, micsoda lelki megalázkodás közepette 
kutatnák a Szentírásokat, amelyek az örök életre vivő utat mutatják.” – 4MR 212.
b. Mire kellene törekednünk mindig a keresztényi utunkon? Apcs 

24:16.

„Vidd lelkiismereted Isten Igéjéhez, s állapítsd meg, hogy életed és jellemed 
egyezik-e az Isten által ott kinyilatkoztatott mértékkel. Így tudod eldönteni, hogy 
bölcs hited van-e, s hogy lelkiismereted milyen. Nem lehet megbízni az ember 
lelkiismeretében, hacsak az isteni kegyelem hatása alatt nem áll…

Nem elég egy embernek azt gondolni, hogy biztonságban lehet, ha követi azt, 
amit lelkiismeret diktál… A kérdés az, összhangban van-e a lelkiismeret Isten 
Igéjével? Ha nincs, akkor nem biztonságos a lelkiismeret követése, mert meg fog 
csalni. Istennek kell megvilágítani a lelkiismeretet. Időt kell szentelni az Ige ku-
tatására és az imára. Az értelem így lesz szilárd, erős és határozott.” – OHC 143.

Zsoltárok 119:105.
Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

Ésaiás 30:21.
És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Apostolok cselekedetei 24:16.
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.
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Csütörtök  November 8.
5. EGY KÖZBENJÁRÓ ERŐ
a. Milyen feladata van Jézusnak az Atya jelenlétében a mennyben? 

1Tim 2:5; Rm 8:34.

„Jézus Isten jelenlétében szolgál, kiontott vérét, mintegy megölt bárányét 
ajánlva föl. Jézus mutat be áldozatot a bűnös minden vétkéért, hiányosságáért.” 
– TII 174.

„[Jézus] személy szerint gondol reánk, minden szükségünket tudja. Ha kí-
sértés vesz körül, mondjad: Ő gondot visel rólam, Ő közbenjár érettem, Ő szeret 
engem, Ő meghalt érettem. Maradéktalanul átadom magam Neki.” – BL 183.
b. Hogyan segít a Szentlélek, amikor a bűnös imában Isten elé járul? 

Rm 8:26.

„Krisztus, a Közbenjáró, és a Szentlétek szüntelenül közbenjárnak az embe-
rért. A Lélek nem úgy esedezik értünk, mint Krisztus, aki a világ megalapítása 
óta kiontott vérét ajánlja föl, hanem a szíveken munkálkodik, imákat és bűnbá-
natot, dicséretet és hálaadást váltva ki. Az ajkunkról szóló hálás köszönet annak 
eredménye, hogy a Szentlélek szent emlékek húrját pendíti meg az emberben, 
fölébresztve a szív zenéjét.” – TII 174.

Péntek  November 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Mi a Szentlélek az ember számára?
2. Hogyan munkálkodik a Szentlélek megújító erőként?
3. Milyen szerepe van a Szentléleknek a gonosz elleni küzdelemben?
4. Mit jelent az, hogy jó lelkiismerettel élni Isten és ember előtt?
5. Milyen különbség van a Szentlélek és Krisztus közbenjárása között?

Róma 8:34.
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk:

Róma 8:26.
Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

1.Timótheus 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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ISTEN EGYHÁZÁT IRÁNYÍTANI
„És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent 

Lelket.”  (Jn 20:22)
„Akiknek élő kapcsolatuk van Istennel, azok az Ő tanácsai szerint járnak. 

Egyesülnek a gyülekezet képességeivel és beállnak dolgozni Krisztus művébe. Ha 
megnyitjuk az ajtónkat Krisztus előtt, akkor belép rajta és velünk lakozik. Erőnk 
mindig növekszik képviselője által, a Szentlélek által.” – RH Feb 23, 1897.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 59-65. (A hét diakónus)

Vasárnap  November 11.
1. A SZENTLÉLEK AZ ÓTESTAMENTUMI IDŐBEN
a. Mózes életének melyik különleges eseménye kapcsán látható a Szent-

lélek munkája? 4Móz 11:16, 17, 25.

„A magasból ruházták fel őket [a hetven vént] ’erővel’, mint ahogy Krisztus 
tanítványait is pünkösd napján. Tetszett az Úrnak, hogy így készítse fel őket a 
munkára és így adja meg nekik a tisztességet a gyülekezet jelenlétében, hogy bi-
zalommal legyenek velük, mint Isten által kiválasztott emberekkel szemben, akik 
majd Mózessel együtt vesznek részt Izrael kormányzásában.” – PP 342.
b. Hogyan lett felkészítve feladatára Józsué? Miként irányította őt 

Isten? 4Móz 27:18; 5Móz 34:9; 31:22-23.

„Józsué volt az, aki a legkomolyabban odaszentelte magát a jövőbeni vezetői 
munkára, mint hűséges pásztora Izráelnek. ’Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék 
bölcseségnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel 
fiai, és úgy cselekedének, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek.’ ” – 4aSG 56.

2018. november 17.
Szombat

Napnyugta: H 16:05
Ro 16:50

7. Tanulmány

4.Mózes 11:16, 17, 25.
16  Monda azért az Úr Mózesnek: Gyűjts egybe nekem hetven férfiút Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy vénei a népnek és annak elöljárói, és vidd őket a gyülekezet sátorához, és álljanak ott veled.17  Akkor alá szállok, és szólok ott veled, és elszakasztok abból a lélekből, amely te benned van, és teszem ő beléjük, hogy viseljék te veled a népnek terhét, és ne viseljed te magad.25  Akkor leszálla az Úr felhőben, és szóla neki, és elszakaszta abból a lélekből, amely vala őbenne, és adá a hetven vén férfiúba. Mihelyt pedig megnyugovék ő rajtuk a lélek, menten prófétálának, de nem többé.

4.Mózes 27:18.
Az Úr pedig monda Mózesnek: Vedd melléd Józsuét a Nún fiát, a férfiút, akiben lélek van, és tedd ő reá a te kezedet.

5.Mózes 34:9; 31:22-23.
34:9  Józsué, a Nún fia pedig beteljesedett bölcsességnek lelkével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izrael fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek.31:22  Megírá azért Mózes ezt az éneket azon a napon, és megtanítá arra Izrael fiait.31:23  Azután parancsola [az Úr] Józsuénak, a Nún fiának, és monda: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amely felől megesküdtem nekik; és én veled leszek.
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Hétfő  November 12.
2. AZ APOSTOLOK IDEJÉBEN
a. Hogyan nyerték el az első tanítványok az evangéliumi megbízatásuk 

megvalósításához szükséges képességeket? Jn 20:21-23; Mk 16:20.

„Mielőtt a tanítványok be tudták volna tölteni hivatásukat az egyházban, 
Krisztusnak adnia kellett az Ő Lelkét. Krisztus ezáltal a legszentebb ajándékot 
bízta tanítványaira. Így akarta belevésni tudatukba azt a tény, hogy ezt a szolgála-
tot nem tudják elvégezni a Szentlélek nélkül.

A Szentlélek a lelki élet lehelete a lélekben. A Lélekben való részesedés a Krisz-
tus életében való részesedést jelenti. A Szentlélek átitatja elfogadóját Krisztus 
tulajdonságaival. Csak azok, akiket Isten ily módon oktatott, akik megismerték a 
Szentléleknek a belső emberre gyakorolt hatását; akikben megnyilvánul a Krisz-
tuséhoz hasonló jellem, csak azok állhatnak ki az emberek képviselőiként, hogy 
szolgáljanak az egyház meghatalmazásában.” – JÉ 709-710.

„A tanítványok teljesítették Jézus megbízását. Midőn a kereszt e hírnökei 
szerteszéjjel járva hirdették az evangéliumot, Isten kinyilatkoztatta dicsőségét 
olyan mértékben, ahogy halandó emberek még sohasem láthatták. Az apostolok 
a Szentlélek segítségével olyan munkát végeztek, amely a világot alapjaiban ren-
gette meg.” – AT 390.
b. Mit tett az első gyülekezet a lelki növekedésért? Apcs 2:42.

„Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót mind-
azoknak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek mint 
tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek 
a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot Megvál-
tójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről.” – AT 32.

„Hagyjunk fel azzal, hogy önmagunkra nézünk, inkább tekintsünk Krisztusra, 
akitől minden erkölcsi tisztaság árad. Senki sem teheti jobbá saját magát. Jöjjünk 
úgy Jézushoz, ahogy vagyunk, komolyan vágyakozva arra, hogy megtisztítson 
minden apró folttól és szennytől, és megkapjuk a Szentlélek ajándékát… Élő hit 
által kapaszkodjunk ígéretébe, hiszen Ő mondta: ’Ha bűneitek skarlátpirosak, 
hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a 
gyapjú’.” – RC 213.

Márk evangéliuma 16:20.
Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen!

János evangéliuma 20:21-23.
21  Ismét monda azért nekik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket.22  És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nekik: Vegyetek Szent Lelket:23  Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; akikéit megtartjátok, megtartatnak.

Apostolok cselekedetei 2:42.
És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.
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Kedd  November 13.
3. EGY ÉLŐ, GYARAPODÓ GYÜLEKEZET
a. Mi volt az első gyülekezet erejének titka? Apcs 4:32; 2:46, 47.er.

„Minden keresztény testvérében látta a szeretet és jóakarat isteni mását. 
Egyetlen érdek uralkodott. A versengés egyetlen tárgya nyelte el a többit: a hívők 
egyedüli nagyravágyása az volt, hogy kinyilvánítsák Krisztus jellemét, és országá-
nak növekedéséért fáradozzanak. ” – 8B 20.
b. Milyen hatással volt az evangélium munkájára a hívők közötti egy-

ség? Apcs 4:33; 2:47.ur.

„A tanítványok nem maguknak kérték az áldást. Felelősség terhe nehezedett 
rájuk. El kellett juttatniuk az örömhírt a világ végéig, ehhez igényelték a Jézus 
által ígért erő adományát. A Szentlélek kitöltése akkor következett be, s egyetlen 
nap alatt ezrek tértek meg.” – 8B 21.
c. Hogyan tudunk ugyanerre az egységre jutni mi is? Hol kezdődik ez? 

Fil 2:3.

„Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. 
Isten dicsőül meg, midőn népe egységes tevékenységben egyesül.” – BO 152.

„Gondoljunk az Úr Jézusra, érdemeire, szeretetére, mégse törekedve meg-
találni mások hibáit, és mások tökéletlenségén időzni. Arra emlékezzünk, ami 
méltó elismerésünkre és dicséretünkre. S ha gyorsan észreveszed másokban a 
tévedéseket, légy gyorsabb felismerni és dicsérni a jót. Magadat véve szemügyre, 
ugyanolyan visszataszító dolgokat találhatsz, mint amit másokban látsz. Fáradoz-
zunk szüntelenül egymás legszentebb hitben való megerősítésén.” – OHC 232.

„Amikor imában tusakodva igyekszünk másokat Krisztushoz vezetni, a mi 
szívünk is az isteni kegyelem megelevenítő befolyása alá kerül, és a mi szeretetünk 
is nagyobb mennyei buzgósággal izzik. Egész keresztény életünk valóságosabb, 
elmélyültebb és áhítatosabb lesz.” – KP 246.

Apostolok cselekedetei 4:32; 2:46, 47.er.
4:32  A hívők sokaságának pedig szíve -lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nekik mindenük köz vala.2:46  És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.2:47  Dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva...

Apostolok cselekedetei 4:33; 2:47.ur.
4:33  És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.2:47  ...Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Filippi 2:3.
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál.
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Szerda  November 14.
4. FELELŐSSÉGEKKEL MEGBÍZVA 
a. Mi vált szükségessé a gyülekezet növekedésével? Apcs 6:1-2.

„Az apostolok vezetése alatt – akik viszont a Szentlélek vezetése alatt működ-
tek – a rájuk bízott mű gyorsan fejlődött. A gyülekezet állandóan növekedett, 
és a tagok szaporodása folyton növekvő terheket rótt a vezetőkre. Ezeket a ter-
heket egyedül egy ember, vagy egyedül egy csoport sem tudta volna hordozni 
anélkül, hogy ne veszélyeztesse a gyülekezet jövendő fejlődését. Szükségesnek 
látszott tehát a felelősség újabb megosztása, amelyet az egyház alakulásakor csak 
néhány hűséges tagja hordozott. Az evangéliumi rendtartás tökéletesítésére ekkor 
az apostolok komoly lépésre határozták el magukat: az eddig egyedül hordozott 
terhek közül egyet-mást átruháztak a többiekre.

Az apostolok összehívták tehát a hívőket. A Szentlélek vezetése mellett a mun-
kaerők helyes megszervezése érdekében egy tervet tártak a gyülekezet elé. Ebben 
kifejtették, hogy a szellemi vezetőket ne terhelje az adományok szétosztásának 
munkája az egyéb gyülekezeti teendők és a felügyelet mellett. Ezektől felszaba-
dulva, több idejük marad az evangélium hirdetésére.” – AT 59-60.
b. Milyen szempontok szerint választottak új tisztségviselőket? Apcs 

6:3-4. Ki irányítja ezeket a dolgokat? Apcs 13:2; 20:28.

„A hét férfi [diakónus] beiktatása igen nagy áldására vált a gyülekezetnek 
– őrködésük által a mű különböző ágazataiban. Ezek a tisztviselők gondosan 
mérlegelték a személyi szükségleteket, valamint a gyülekezet általános pénzügyi 
viszonyait, és bölcs sáfárkodásukkal, úgyszintén istenfélő példaadásukkal igen 
nagy segítségére voltak munkatársaiknak a gyülekezet különböző érdekeinek 
egyesítésében.” – AT 60.

„Az Úr úgy rendezte bölcsen, hogy a hívőket szoros kapcsolat fűzze össze; 
keresztényt kereszténnyel, gyülekezetet gyülekezettel. Így lehetséges csak, hogy 
az ember Istennel együtt dolgozhasson. Így rendelnek alá minden eszközt a 
Szentléleknek, és valamennyi hívő rendszeres, jól irányzott törekvésben egyesül-
ve közölheti a világgal Isten kegyelmének örömhírét.” – AT 110.

Apostolok cselekedetei 6:1-2.
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.

Apostolok cselekedetei 6:3-4.
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.

Apostolok cselekedetei 13:2; 20:28.
13:2  Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, monda a Szent Lélek: Válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam.20:28  Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
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Csütörtök  November 15.
5. AZ ISTENI BEFOLYÁS SZÜKSÉGESSÉGE
a. Milyen befolyása legyen a Szentléleknek azokra, akik Isten Igéjéből 

tanítanak? 1Kor 2:1-4, 10-13.

b. Mi volt a feltétele minden időben annak, hogy Krisztus követői 
megkaphassák a megígért ajándékot? Apcs 2:38-39; 5:32. Miért nem 
kapjuk meg nagyobb mértékben ezt az ajándékot napjainkban?  

„Bizonyságot teszek hívő testvéreimnek és testvérnőimnek, hogy Krisztus 
egyháza, bármily gyenge és fogyatékos, mégis az Ő figyelmének egyetlen és leg-
főbb tárgya e földön. Meghívását ugyan az egész világra kiterjeszti, nevezetesen, 
hogy jöjjenek hozzá és üdvözüljenek, angyalait pedig megbízza, hogy mennyei 
segítséget nyújtsanak minden egyes léleknek, aki bűnbánattal és töredelemmel 
járul Eléje: ámde Szentlelke által személyesen jár-kel házában.” – BL 1.

„Krisztus kijelentette, hogy a Lélek áldásos isteni hatása követőivel marad 
a világ végéig. Ezt nem értékeljük eléggé. Azért is nem látjuk annyira az ígéret 
beteljesedését, amennyire láthatnánk. Keveset gondolunk a Lélek ígéretére, s a 
következmény, amint el is várhatjuk: lelki szárazság, lelki sötétség, lelki tisztá-
talanság és lelki halál. Jelentéktelen kicsinységek kötik le figyelmünket, s noha 
Krisztus végtelen bőségben kínálja, hiányzik belőlünk a gyülekezet növekedésé-
hez és jólétéhez szükséges isteni erő, mely minden más áldást uszályában hozna 
magával.” – 8B 21.

Péntek  November 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan ismerte el Isten a 70 vént, általa választott tisztségviselőknek Mózes 

idejében?  
2. Miért lehelte tanítványaira Krisztus a Lelkét? Milyen jelentősége van ennek 

számunkra?
3. Mire van szükség, mielőtt Isten kitölthetné Lelkét a gyülekezetére ma? 
4. Miként segítette a Szentlélek a gyülekezet megszervezését?
5. Miért nincs ma nagyobb hatással a Lélek a gyülekezetre? 

Apostolok cselekedetei 2:38-39; 5:32.
2:38  Péter pedig monda nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.2:39  Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.5:32  És mi vagyunk neki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik neki engednek.

1. Korinthus 2:1-4, 10-13.
1  Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.2  Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.3  És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.4  És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:10  Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.11  Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.12  Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.13  Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
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A KELLŐ ÓVATOSSÁG
„Meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által meg-

pecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.” (Ef 4:30)
„Mélységes benyomást gyakorol a hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett 

igazság, ha észrevehető a tagokon, hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ 
dolgaitól és áldozatot hoznak, hogy embertársaik is hallhassák az evangéliumot.” 
– AT 47.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 47-51. (Óvás a képmutatástól);   

    Jézus Élete, 264-270. (Kik az én testvéreim)

Vasárnap  November 18.
1. CSODÁLATOS LELKÜLET AZ ELSŐ GYÜLEKEZETBEN 
a. Mi jellemezte különösen az első gyülekezetet? Apcs 2:44-45; 4:34-37.

„Az első hívők nagy többségét a zsidók vakbuzgósága és gyűlölete elszakította 
családjuktól és régi barátaiktól, miért is szükségessé vált, hogy elhelyezésükről és 
táplálékukról gondoskodás történjék.

Az Írás azt mondja: ’Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki’, és azután 
felsorolja, hogyan segítettek a szűkölködőkön. Azok a hívők, kiknek házuk vagy 
birtokuk volt, szívesen feláldozták az ínségesek megsegítésére. Házukat vagy 
földjeiket eladták, és a pénzt elhozták ’és letevék az apostolok lábainál; aztán el-
osztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.’ (Apcs 5:1–2)

A hívőknek ez az adakozókészsége a Szentlélek kitöltésének volt a következmé-
nye. Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak ’szívük-lelkük egy vala’. Egyetlen 
közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió eredményessége. A haszonlesést 
nem ismerték. Szeretetük hittestvéreik és az ügy iránt, amelynek hívei lettek, na-
gyobb volt, mint a pénz és a vagyon iránti szeretetük. Eljárásuk bizonyította, hogy 
az emberi lelkeket többre becsülték a földi jólétnél.” – AT 47.

2018. november 24.
Szombat

Napnyugta: H 15:59
Ro 16:44

8. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 2:44-45; 4:34-37.
2:44  Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;2:45  És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala.4:34  Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát,4:35  És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.4:36  József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (ami megmagyarázva annyi, mint Vigasztalás Fia), lévita, származása szerint ciprusi.4:37  Mivelhogy neki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.
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Hétfő  November 19.
2. A KÉPMUTATÁS GYORS BÜNTETÉSE
a. Milyen lelki probléma támadt az első gyülekezetben sokak önzetlen-

sége mellett? Apcs 5:1-2.

„Meggyőződés hatotta át az összes jelenlevőket, és Anániás és Safira megfo-
gadták, hogy bizonyos birtok eladásának árát az Úrnak szentelik. 

Később azonban Anániás és Safira megszomorították a Szentlelket, amennyi-
ben kapzsiság fogta el őket. Ígéretüket megbánták. Csakhamar eloszlott annak az 
áldásnak éltető befolyása, amely szívüket hő vággyal töltötte el, hogy Krisztusért 
nagy dolgot cselekedjenek. Úgy érezték, hogy elhamarkodták a dolgot, és elha-
tározásukat még meg kell gondolniuk. Az ügyet megbeszélték egymás között, és 
arra az elhatározásra jutottak, hogy fogadalmukat nem teljesítik.” – AT 48.
b. Mire vezette rá Pétert a Szentlélek? Mi volt a valódi bűne Anániás-

nak? Apcs 5:3-4.

„Anániást senki sem kényszerítette, hogy áldozza fel tulajdonát a közös célra. 
Szabad elhatározásából cselekedett. De amikor a tanítványokat akarta megcsalni, 
a Mindenhatónak hazudott.” – AT 48.
c. Mi történt, amikor a bűn nyilvánvaló lett? Apcs 5:5-6.

„A végtelen Bölcsesség látta, hogy az isteni harag ezen rendkívüli megnyilat-
kozására szükség van, hogy a fiatal gyülekezetet megóvja az erkölcsi hanyatlástól. 
Tagjainak száma gyorsan növekedett; a gyülekezetet veszély fenyegetné, ha az 
erős szaporodás mellett olyan férfiak és nők jutnának be, akik azon ürügy alatt, 
hogy Istent szolgálják, a Mammont imádnák. Ez az ítélet bebizonyította, hogy 
emberek nem csalhatják meg az Istent, aki látja a szívben rejtőző bűnt, és gondja 
van rá, hogy meg ne csúfolják. Figyelmeztetés volt ez a gyülekezet számára, hogy 
kerüljön minden látszatot és képmutatást. Óvakodjék attól, hogy meglopja Is-
tent.” – AT 49. 

Apostolok cselekedetei 5:1-2.
1  Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.2  És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.

Apostolok cselekedetei 5:3-4.
3  Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?4  Nemde megmaradva neked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

Apostolok cselekedetei 5:5-6.
5  Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.6  Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték.
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Kedd  November 20.
3. A KÉPMUTATÁS ISTEN SZEMÉBEN
a. Milyen kérdéssel hozták zavarba Anániás feleségét? Hogyan vála-

szolt ő? Apcs 5:7-8.

„Nemcsak az első gyülekezetnek, hanem minden eljövendő nemzedéknek 
szolgáljon intelmül Isten haragjának ez a példája a kapzsiság, a csalás és a kép-
mutatás ellen. Anániás és Safira lelkében először a kapzsiság ébredt fel; vágy arra, 
hogy visszatartsanak valamit abból, amit Istennek ígértek. Ez vezette őket csalásra 
és képmutatásra.” – AT 49.
b. Milyen bűnre hívta fel Safira figyelmét Péter? Mi volt a tragikus kö-

vetkezmény? Apcs 5:9-10.

„Isten azonban gyűlöli a képmutatást és a hazugságot. Anániás és Safira Istent 
csalta meg eljárásával. Hazudtak a Szentléleknek, és bűnükre gyorsan borzalmas 
ítélet zúdult.” – AT 48.
c. Hogyan tekint Isten a hazugságra? Péld 12:21; Jel 21:27.

„Túlzások, megtévesztések, valótlanságok nagy mértékben előfordulnak a világ-
ban.  Viszont tehetnek-e becstelenséget azok, akik azt mondják, hogy hisznek az 
igazságban? Talán össze kell-e gyűjteniük azt a szennyet, amely mindenütt ott van, 
és miközben azt mondják magukról, hogy becsületes emberek, de mégis gonoszok? 
Ő, aki a szívet nézi, de semmilyen mértékben nem tűrheti a bűnt, nem találhat 
képmutatást azokban, akik gyermekeinek vallják magukat.” – RH Dec 19, 1893.

„Aki hazugságot szól, olcsó áron eladja a lelkét. Hazugságai szükség esetén lát-
szólag jó szolgálatokat tesznek. Azt hiszi, hogy üzleti előnyökhöz juthat, melyeket 
becsületes úton nem tudna elérni, végül azonban oda jut, hogy többé senkiben 
sem bízhat meg. Mivel maga hazug, mások szavában sem hisz többé…

A gyülekezet későbbi történelmében ugyanez a bűn [Ananiás és Safira bűne] 
gyakran megismétlődött, sőt még a mi időnkben is sokszor előfordul. Ha nem is 
követi azonnal Isten haragjának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn 
most sem kevésbé gyűlöletes, mint volt az apostolok idejében.” – AT 51.

Példabeszédek 12:21.
Utálatosok az Úrnál a csalárd beszédek; akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek ő nála.

Apostolok cselekedetei 5:7-8.
7  Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne.8  Monda pedig neki Péter: Mondd meg nekem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért.

Apostolok cselekedetei 5:9-10.
9  Péter pedig monda neki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Íme a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged.10  És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.

Jelenések könyve 21:27.
És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.



4444 Tanulmányok a SzenTlélekről – 2018. október - december 

Szerda  November 21.
4. A SZENTLÉLEK ELLENI BŰN
a. Általában mit foglal magában a Szentlélek elleni bűn? Jer 29:19; Lk 

13:34. 

„Senki sincs úgy megkeményedve, mint az, aki semmibe vette a kegyelmi hí-
vást, és a kegyelem Lelke ellen cselekedett. A Szentlélek elleni bűn leggyakoribb 
formája az, amikor valaki kitartóan semmibe veszi a menny bűnbánatra hívó 
szavát. Minden lépés, amellyel elutasítjuk Krisztust, egy lépés a megváltás eluta-
sítására is, és a Szentlélek elleni bűn felé is.” – JÉ 267.
b. Milyen további bűnök vezethetnek a Szentlélek elleni bűnhöz? Mt 

12:34-37.

„Krisztusnak a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatos figyelmeztetéshez szoro-
san kapcsolódik az üres, gonosz beszéd elleni felhívás. A szavak megmutatják, 
mi van a szívben… Veszélyes dolog kétkedő szót kimondani, veszélyes kétségbe 
vonni, bírálni az isteni világosságot. A könnyelmű, tiszteletlen bírálatok megszo-
kása kihat a jellemre - tiszteletlenséget és hitetlenséget táplál. E szokás gyakorlói 
közül sokan nem is tudnak a veszélyről, míg végül készek a Szentlélek munkáját 
kritizálni és elutasítani.” – JÉ 265-266.
c. Miről ne feledkezzünk meg a bűn elleni küzdelmünkben? Mt 6:24.

„Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagyhatalom egyike vagy 
másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség 
országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mu-
lasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt 
a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. 
A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, iga-
zságban… Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán 
társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat 
neki percről percre, vereséget szenvedünk.” – JÉ 267.

Jeremiás 29:19.
Azért mert nem hallgattak az én beszédeimre, azt mondja az Úr, amelyeket én üzentem nekik az én szolgáim, a próféták által, jó reggel elküldvén, de nem hallgattátok, azt mondja az Úr.

Máté evangéliuma 12:34-37.
34  Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.35  A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.36  De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján.37  Mert a te beszédeidből ismertetel igaznak, és a te beszédeidből ismertetel hamisnak.

Máté evangéliuma 6:24.
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

Lukács evangéliuma 13:34.
Jeruzsálem! Jeruzsálem! ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem akarátok!
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Csütörtök  November 22.
5. AZ IGAZSÁG LELKÜLETÉNEK ERŐSÍTÉSE
a. Milyen jellemtulajdonságot értékel Isten és milyen körülmények kö-

zött? 2Kor 8:21; Zsid 13:18.

„Az igazmondást és a nyílt, őszinte igazmondó becsületességet Krisztus 
minden követőjének ápolnia kell. Isten, és ami helyénvaló - ez legyen a jelszó. 
Viselkedjetek tisztességesen és igazul ezen a gonosz világon. Némelyek akkor 
becsületesek, ha becsületességük nem veszélyezteti világi érdekeiket, de aki ezen 
elv szerint cselekszik, mind ki lesz törölve az élet könyvéből.

Ápolnunk, művelnünk kell magunkban a szigorúan vett becsületességet. 
Csak egyszer mehetünk át ezen az életen. Nem jöhetünk vissza helyrehozni 
hibáinkat. Ezért tegyük minden lépésünket istenfélelemmel és gondos figye-
lemmel.” – TII 176.
b. Hogyan segít a Szentlélek, amikor az igazságot kutatjuk? Jn 16:13.

„Az igazság hűséges kutatóinak nem kell tévedniük, mert Isten szava 
nemcsak érthetően és világosan ismerteti az élet útját, hanem Isten Szentlelke 
a vezetője az őszinte lelkeknek, hogy megérthessék az élet útját, mely abban 
foglaltatik.” – TL 124.

„A Szentlelket nevezik Vigasztalónak és az igazság Lelkének is, mert vigaszt és 
reményt ad az igazság. A hazugság nem tud igazi békét adni, viszont a megértett 
igazság által békességben részesülünk.” – GW92 310.

Péntek  November 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. A Szentlélek kitöltetésének hatására, hogyan viszonyulnak egymáshoz a 

hívők?
2. Mivel bántotta meg a Szentlelket Anániás és Safira?
3. Hová vezetett mohóságuk? Milyen figyelmeztetés ez számunkra? 
4. Miként vezet Szentlélek elleni bűnhöz a bírálgatás és kételkedés?
5. Hogyan lehetünk igazán becsületesek? Milyen következménye lesz ennek?

János evangéliuma 16:13.
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.

2.Korinthus 8:21.
Mert gondunk van a tisztességre nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.

Zsidókhoz írt levél 13:18.
 Imádkozzatok értünk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezvén mindenekben tisztességesen forgolódni.
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2018. december 1.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
imaházra az (USA) Észak–Karolina 
államában lévő Maiden városban. 

Keresztényi szeretettel üdvözlünk benne-
teket a Példabeszédek 3:5-6. versekkel. „Bi-
zodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; 
a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. 
Minden te útaidban megismered őt; akkor ő 
igazgatja a te útaidat.” 

Észak-Karolinában, a Charlotte városban 
lévő gyülekezeti tagok bizonyos ideig keres-
tek egy másik ingatlant, hogy újabb világító-
tornyot építhessenek Isten dicsőítésére. Hisszük, 
hogy az Úr vezette utunkat Maiden városba. Az első 
pillanattól kezdve, ahogy megláttuk ezt az épületet az Úr ajtókat nyitott és 
szíveket érintett meg, és a testvérek sok imájával és lemondásukkal, előre 
haladtak a vásárlás útján. Meg vagyunk győződve arról, hogy az Úr érintette 
meg az eladó szívét, hogy  sokkal olcsóbban hozzájuthassunk az ingatlanhoz, 
mint remélhető volt. 

A testvérek a vásárlással kapcsolatban a következő időszerű szavakat 
olvasták: „Ingatlanokat… ajánlottak fel nekünk, amelyekből néhányat meg-
vásárolhatnánk, ha tisztázódik, hogy olyanok, amilyenre szükségünk van, és 
ha lesz annyi tartalék a megszerzéséhez, hogy ne kerüljünk kellemetlen adós-
ságba… A tény, hogy több esetben is a tulajdonosok igyekeznek túladni az 
ingatlanon és így hajlandóak olcsóbban értékesíteni, mely számunkra nagyon 
kedvező.” – Manuscript Releases, vol. 4, p. 281.

Az épület szerkezetileg jó állapotban van, de átalakításokra van szükség, 
hogy imaházként szolgáljon. Nem sok változtatásra van szükség, de azok költ-
ségesek. Jóllehet nagy áldozatokat hozunk időben és pénzben, de továbbiakra 
van szükség. Úgy becsüljük, hogy 50 000 dollár ráfordítás mindent fedezne. 
Hogy megvalósulhasson a terv, kérjük gyülekezetünk nagylelkűségét, hogy 
vegyen részt az igazság világítótornyának létrehozásában ezen a vidéken. 
Kérünk, hogy legyetek egy eszköz Isten kezében a lelkek megmentésének 
segítésével Maiden városban és környékén.

Köszönjük előre is! Köszönjük az imáitokat és támogatásotokat!

Hittestvéreitek Charlotte-ból
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VÁLTOZZATOK EL
„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti el-

méteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata.” (Rm 12:2)

„Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az 
ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, 
alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánat-
ból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” – JÉ 135.
Javasolt olvasmány: The Upward Look, pp. 236–241, 248, 345, 346.

Vasárnap  November 25.
1. A LÉLEK MEGVÁLTOZTAT
a. Milyen része van a Szentléleknek abban, hogy Krisztus hasonlatos-

ságára formáljon át? 2Kor 3:18.

„Szemléljük Krisztust azáltal, hogy tanulmányozzuk igéjében leírt életét. 
Ássunk az igazság, mint rejtett kincs után. Tekintetünket rögzítsük Krisztusra. 
Mikor személyes Üdvözítőnknek fogadjuk el őt, bátorságot ad, hogy bizalommal 
járuljunk a kegyelem trónjához. Szemlélet által változunk el, hasonulunk erköl-
csileg ahhoz, akinek tökéletes a jelleme. Elfogadva a nekünk betudott igazságos-
ságot, a Szentlélek átalakító hatalma által az ő mására változunk el.” – TII 186.
b. Mit tesz értünk Jézus a Szentlélek által? 1Kor 6:11.

„Az ember külsején látható odaadás, jámborság és megszentelődés hiánya 
Jézus Krisztus igazságosságának elutasításából ered. Isten szeretetét állandóan 
gyakorolnunk kell.” – FW 15.

2018. december 1.
Szombat

Napnyugta: H 15:54
Ro 16:40

9. Tanulmány

1. Korinthus 6:11.
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.

2.Korinthus 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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Hétfő  November 26.
2. A BŰNÖS LELKÜLET ELÍTÉLÉSE 
a. A Szentlélek hogyan ítéli meg az embert? Jn 16:8-10.

A szív megindul és bűnbánó lesz. A bűnbánat elismerése megtisztítja az em-
ber erkölcsi légkörét és szent elveket ébreszt. Krisztus munkálkodó kegyelme 
költözik a szívbe… A bűnök olyan világosságban láthatóak, amelyben Isten látja 
őket. A beismert bűnök megbocsáttatnak.” – RH June 28, 1898.
b. Hogyan válaszol a dorgálásra egy istenfélő ember? Apcs 2:37; Péld 9:8.

„Akiket Isten Lelke megró, ne támadjanak a szegény eszköz ellen. Isten szólt, 
nem tévelygő halandó, hogy megmentse őket, a romlástól.” – 3B 257. 

„Az ember természete nem szívleli a feddést, és nem is lehetséges, hogy az 
Isten Lelke által meg nem világosított ember felfogja az intés szükségességét, s 
az áldást, amelyet a megrovás közvetít számára. Amikor az ember enged a kí-
sértésnek és a bűnökben talál kielégülést, akkor gondolkodása is elhomályosul. 
Erkölcsi érzéke eltompul, eltorzul. Semmibe veszi a lelkiismeret figyelmeztetését, 
s kevésbé hallja annak hangját. Fokozatosan elveszíti képességét, hogy különbsé-
get tudjon tenni helyes és helytelen között. Végül már azt sem tudja, hogyan is 
áll Istennel… Isten elég bizonyítékot szolgáltatott. Ha valaki meg akar győződni 
a bizonyságtételek igazságáról, meggyőződhet. S miután Istentől származottnak 
ismerte el, kötelessége elfogadni a feddést, még ha nem is látja be tette bűnös 
voltát. Mi szükség lenne az intésre, ha teljesen felfogná állapotát? De mert nem 
ismeri valódi helyzetét, Isten könyörületesen elébe tárja azt, hogy bűnbánatot 
tarthasson, megújulhasson, még mielőtt késő lenne.” – 5B 493.
c. Miről ne feledkezzünk el, amikor szeretnénk megváltozni, miután 

a bűn miatt feddést kaptunk? Ésa 55:7; Hós 6:1; 1Jn 1:9.

„Mindenki, aki Isten dorgálása alatt bűnbánattal és bűnvallással megalázza 
lelkét, amint Dávid is tette, biztos lehet abban, hogy van remény számára. Aki 
hittel elfogadja Isten ígéreteit, bocsánatot nyer. Az Úr egyetlen őszinte lelket sem 
vet el.” – PP 677.

Példabeszédek 9:8.
Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged.

Ésaiás 55:7.
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.

Hóseás 6:1.
Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket!

János evangéliuma 16:8-10.
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;

Apostolok cselekedetei 2:37.
Ezeket pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

1.János 1:9.
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Kedd  November 27.
3. ÚJ SZÍVET TEREMT
a. Milyen alkotó munkát végez a Szentlélek mindenkiben? Jn 16:8-9; 

12:32.

„Ugyanazon isteni erő, mely a természetet uralja, hat az emberi szívekre is, 
kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyasvalami után, amijük nincs. E világ 
kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten Lelke munkálkodik bennük, hogy oly 
javak után törekedjenek, melyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyu-
galmat; ezek: a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme. Az Üdvözítő, 
látható és láthatatlan befolyásával folytonosan munkálja az emberi lelket, hogy 
azt a bűnnek ki nem elégítő örömeitől elvonja és a végtelen öröm forrásához jut-
tassa, amelyet Benne elnyerhetnek.” – JVÚ 22.
b. Milyen a természetes szív lelki állapota? Jer 17:9; Rm 3:23.

„Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit… Igazi önismeretre csak 
egy úton juthatunk: Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaz-
nak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi 
megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. 
Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy éppoly el-
veszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy 
ha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten 
végtelen kegyelmének.” – KP 105-106.
c. Mit szeretne tenni Isten értünk, amint felismerjük szívünk valódi 

állapotát? Ésa 1:18; Ez 18:31; 36:26.

„Megengeded-e Istennek, hogy tanácskozzék veled? Mint hű teremtődre, 
rábízod-e lelked megőrzését? Ha igen, akkor gyere és élj az Ő orcájának világos-
ságában! Imádkozz Dávidhoz hasonlóan: ’Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta 
leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.’ (Zsol 51:9) Vedd szívedre 
Jézus vérét hit által, mert egyedül az tehet téged fehérebbé a hónál! De ezt mon-
dod: ’Bálványaim feladása összetöri szívemet a fájdalomtól.’ Valóban, ha mindent 
fel akarsz adni Istenért, akkor a Sziklára kell esned és össze kell zúzódnod. Adj hát 
fel mindent Érte, mert ha nem törsz össze – értéktelen vagy.” – 1Sz 304.

Ésaiás 1:18.
No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Jeremiás 17:9.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?

Ezékiel 18:31; 36:26.
18:31  Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, oh Izrael háza!?36:26  És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet.

János evangéliuma 16:8-9; 12:32.
16:8  És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:16:9  Bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem;12:32  És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.

Róma 3:23.
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
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Szerda  November 28.
4. LÉLEK SZERINT JÁRNI
a. Miként lehet győzedelmes életünk? Rm 8:1-4; Gal 5:16.

„Eljövendő örökéletünk boldogsága az emberi mivoltunktól függ, hogy 
minden képességünket és erőnket az Isten iránti engedelmességre használjuk és 
helyezzük isteni irányítás alá…

Az erkölcsi erő által Krisztus lehetővé tette az embernek – és hálásak lehetünk 
Istennek, aki elérhetővé tette számunkra – hogy örökségünk lehet a szentekkel 
együtt a világosságban. Jézus Krisztus által mindenki győzelemre juthat a saját 
nevében és a saját érdekében, a saját jellemére alapozva.” – TMK 291.
b. Milyen életet él egy keresztény, ha a Szentlélek irányítja? Gal 2:20.

„Aki a legjobban szereti Krisztust, az a legtöbb jót fogja cselekedni. Haszna-
vehetőségük korlátlanná válik azoknak, akik az ént félretéve helyet készítenek 
szívükben a Szentlélek munkájának, és teljesen Istennek szentelt életet élnek. Ha 
alávetik magukat a szükséges tanításnak, s nem panaszkodnak, nem lankadnak 
az úton, akkor óráról órára, napról napra Isten fogja őket tanítani. Ő meg kívánja 
mutatni kegyelmét. Ha népe eltávolítja az akadályokat, Ő bőséges patakokban 
fogja árasztani az üdvösség vizét emberi csatornákon keresztül.” – JÉ 199.
c. Milyen lényeges eszközön keresztül tisztítja meg életünket a Lélek? 

1Pt 1:22-23.

„A Szentírás a jellem átalakításának sarkalatos eszköze. Krisztus így imád-
kozott: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: a te igéd igazság’ (Rm 10:17; Jn 
17:17). Isten Igéje, ha kutatjuk és hallgatunk rá, szívünkben munkálkodva le-
igázza minden szentségtelen jellemvonásunkat. A Szentlélek szól hozzánk, hogy 
ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely szívünkben ébred, a Krisztus iránti 
szeretettől áthatva cselekszik, és kialakítja bennünk – testünkben, lelkünkben és 
értelmünkben – Krisztus képmását. Ekkor már Isten felhasználhat bennünket 
akaratának végrehajtására. Az erő, amit kaptunk, belülről kifelé hat, és arra indít, 
hogy közöljük másokkal a megismert igazságot.” – KP 61-62.

Róma 8:1-4.
1  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.2  Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.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.4  Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

Galata 5:16.
Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

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

1.Péter 1:22-23.
22  Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;23  Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. 
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Csütörtök  November 29.
5. MEGVÁLTOZOTT SZÍV, MEGVÁLTOZOTT ÉLET
a. Milyen szemmel látható változások lesznek a megtért életében? Mi-

lyen hatással lesz a Szentlélek a cselekedetekre? Rm 8:13-14; Ez 36:27.

„Noha Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy olyan emberek, akik holtak 
vétkeik és bűneik miatt, meggyőződnek és megtérnek hatására. A gondatlanok és 
az engedetlenek komolyakká válnak. A megátalkodottak töredelmesekké válnak, 
a hitetlenek hívőkké. A játékos, az iszákos, a könnyelmű állhatatossá, józanná 
és tisztává változik. A lázadó és a csökönyös szelíddé és Krisztushoz hasonlóvá 
lesz. Ha a jellem ilyen átalakulását látjuk, akkor biztosak lehetünk, hogy Istennek 
átalakító ereje formálta át az egész embert. A Szentlelket nem láttuk, de láttuk 
munkájának bizonyítékát azok megváltozott jellemében, akik megrögzött és 
megkeményedett bűnözők voltak.” – Ev 196.
b. Milyen lépést szeretne látni Isten tőlünk, amely kifejezi, hogy elfo-

gadtuk az általa kínált új szívet? Apcs 2:38; 22:16.

„Az ember az újjászületés fürdőjével ismét kedvessé lett Isten előtt. A fürdő 
– a Krisztussal való eltemetkezés a vízben az ő halálának hasonlatosságára – azt 
jelképezi, hogy akik megbánják Isten törvényének áthágását, azok megtisztul-
nak a Szentlélek munkáján keresztül. A keresztség az igazi megtérést jelképezi a 
Szentlélek megújítása által.” – FLB 143. 

Péntek  November 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Csak hogyan tudjuk helyesen bemutatni Istent másoknak?
2. Miért van szükségünk a dorgálásra? Ha a Szentlélek megvilágítja szívün-

ket, akkor hogyan fogunk reagálni a feddésre? 
3. Mi történik velünk, ha Krisztus tisztaságát és tökéletességét szemléljük?
4. Mi történik velünk akkor, ha a Szentlélek megújította értelmünket? 
5. Miből ismerhetjük fel, hogy a Szentlélek munkálkodik valaki életében?

Ezékiel 36:27.
És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

Apostolok cselekedetei 2:38; 22:16.
2:38  Péter pedig monda nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.22:16  Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

Róma 8:13-14.
13  Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.14  Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
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A SZŐLŐTŐ TANULSÁGA
„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt terem-

jetek; és legyetek nékem tanítványaim.” (Jn 15:8)
„Isten általunk akarja kinyilvánítani saját lényének a szentségét, a jóakaratot 

és irgalmasságot. Az Üdvözítő mégsem azt parancsolja nekünk, tanítványainak, 
hogy a gyümölcstermésért munkálkodjunk. Jézus csak azt mondja nekünk, hogy 
maradjunk őbenne.” – JÉ 584
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 581-585. (Ne nyugtalankodjék a ti szívetek – részlet)

Vasárnap  December 2.
1. ÉN VAGYOK AZ IGAZI SZŐLŐTŐ
a. Milyen hasonlattal szemléltette Jézus az Atya, a tanítványok és ön-

maga között lévő lelki kapcsolatot? Jn 15:1.

„Krisztus a szőlőtő hasonlatát használta, hogy azt látva visszaemlékezzünk 
rendkívüli tanításaira, amint pontosan elmagyarázza, hogy a természet az isten-
ség visszatükröződése. 

Krisztus rámutatott a szőlőtőre és hajtásaira: azért mondom ezt a tanítást, 
hogy megértsétek kapcsolatomat veletek és a ti kapcsolatotokat Velem.” – UL 182.
b. Milyen bibliai értelmezés kapcsolódik össze a szőlőtővel? Zsol 80:9-10.

„A zsidók a szőlőt mindig a legnemesebb növénynek tartották; jelképnek 
tekintették mindenre, ami erős, pompás és termékeny. Isten Izraelt, mint sző-
lőskertet ábrázolta, amelyet a megígért földbe ültetett. A zsidók üdvösségük 
reménységét arra építették, hogy Izrael ivadékai voltak. Jézus azonban azt mon-
dotta: ’Én vagyok az igazi szőlőtő’ (Jn 15:1). Ne gondoljátok azt, hogy az Izraellel 
való kapcsolat által részeseivé lehettek Isten országának és örökösei ígéreteinek! 
Az örök életet egyedül általam kaphatjátok meg.” – JÉ 582.

2018. december 8.
Szombat

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:38

10. Tanulmány

Zsoltárok 80:9-10.
9  Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat és azt elültetéd.10  Helyet egyengettél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet.

János evangéliuma 15:1.
Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
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Hétfő  December 3.
2. AZ ÉN ATYÁM A SZŐLŐMŰVES
a. Milyen leckét tanít a szőlőtő a Krisztusban lévő függőségről? Jn 5:19; 

14:10.

„Jézus ahelyett, hogy a kecses pálmafát, a kiemelkedő cédrusfát, vagy az erős 
tölgyfát választotta volna ki szemléltető eszközéül, az ott álló szőlőtőkére muta-
tott, és ezzel hasonlította össze magát. A pálmafa, a cédrus és a tölgy mind egye-
dül állnak. Nem igényelnek semmiféle támasztékot. A szőlőtő vesszői azonban 
körülölelik a szőlőkarót vagy a szőlőlugas léckerítését, és így kúsznak az ég felé. 
Krisztus is emberként az isteni hatalomtól, erőtől függött.” – JÉ 581-582.
b. Mennyire volt biztos Krisztus abban, hogy Atyja megadja neki min-

den szükségletét? Jn 5:30; 1Pt 5:7.

„Krisztus tökéletesen megüresítette magát, semmit sem tervezett a maga 
számára. Elfogadta Isten reá vonatkozó terveit, s az Atya napról napra tárta fel 
azokat.” – JÉ 166.

„Amikor Jézust felkeltették a viharban, tökéletesen nyugodt volt. Szavaiban, 
tekintetében nyoma sem volt a félelemnek, mivel szívében nem lakozott félelem. 
Ám nem a mindenható erő birtokában pihent. Nem mint az ’ég, föld s tenger Ura’ 
nyugodott csendben. Ezt a hatalmat letette, és így szólt: ’Én semmit sem cseleked-
hetem magamtól’ (Jn 5: 30). Az Atya hatalmában bízott. Jézus hitben pihent – hitt 
Isten szeretetében, gondviselésében – a vihart lecsendesítő szó hatalma pedig 
Isten hatalma volt.” – JÉ 278.
c. Mit tanít a szőlőtő példázata az Atya jelleméről? Ésa 27:2-3.  

„Palesztina halmaira mennyei Atyánk plántálta ezt az igazi szőlőtőt és Ő maga 
volt a szőlőműves. Sokakat vonzott, lebilincselt ennek a Szőlőtőnek a szépsége, és 
felismerték mennyei eredetét. Izrael vezetői azonban ezt a Szőlőtőt csak olyannak 
látták, mint valami száraz talajból kiszakított gyökeret. Fogták a növényt, össze-
zúzták és lábaikkal taposták. Azt gondolták, hogy örökre elpusztítják. A mennyei 
Szőlőmunkás azonban sohasem veszítette szeme elől növényét. Miután az embe-
rek azt gondolták, hogy megsemmisítették, a Szőlőműves fogta és újra elültette a 
Szőlőtőt a fal másik oldalán. A szőlőtőke nem volt többé látható. A Szőlőműves 
elrejtette az emberek durva támadásai elől. A Szőlőtő vesszői azonban átnyúltak 
a falon. Tovább terjedtek.” – JÉ 582.

Ésaiás 27:2-3.
2  Ama napon a színború szőlőről énekeljetek:3  Én, az Úr, őrízem azt, minden szempillantásban öntözöm, hogy senki meg ne látogassa, éjjel-nappal megőrzöm azt;

János evangéliuma 5:19;14:10.
5:19  Felele azért Jézus, és monda nekik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi.14:10  Nem hiszed-e, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom; hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat.

János evangéliuma 5:30.
Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.

1.Péter 5:7.
Minden gondotokat ő reá vessétek, mert neki gondja van reátok.
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Kedd  December 4.
3. TI VAGYTOK A SZŐLŐVESSZŐK 
a. Mire van szüksége a vesszőknek, hogy növekedjenek és gyümölcsöt 

teremjenek? Jn 15:5.

„Ez a lelki kapcsolat csak az egyéni hit gyakorlása által lehet a miénk. Hitünk-
nek mindenek fölött való szeretetet, teljes Krisztusra hagyatkozást, teljes átadást 
kell kifejeznie. Akaratunkat egészen alá kell rendelnünk az isteni akaratnak. 
Érzelmeinket, vágyainkat, érdekeinket azonosítanunk kell Krisztus országának 
felvirágoztatásával és ügyének megbecsülésével. Szüntelenül Krisztus kegyelme 
árad ránk, Ő pedig elfogadja tőlünk a hálánkat.” – 5B 166.

„Az élő hit által Krisztussal kötött szövetségünk tartós lesz, minden más 
szövetkezés pedig érvényét veszíti, elmúlik. Krisztus választott előbb bennün-
ket: kifizette megváltásunkért a végtelen árat. S az igazi hívő Krisztust választja 
mindenben elsőnek és utolsónak. Ám ez a közösség, ez az egység nekünk is ke-
rül valamibe: a teljes függőség szövetsége ez, amelyet egy büszke lénynek kell 
vállalnia. Azoknak, akik egyek akarnak lenni Krisztussal, előbb érzékelniük kell, 
hogy rászorulnak a Megváltó elfedező vérére. Szívünknek meg kell változnia, 
akaratunkat Isten akaratának kell alávetnünk. Megindul a küzdelem. Az elsza-
kadás fájdalmas folyamatának kell végbemennie, és egyúttal az összekapcsolódás 
folyamatának is. Ha közösségre akarunk lépni Krisztussal, le kell győznünk a 
büszkeséget, az önzést, a hiúságot és a világiasságot – a bűn megannyi változa-
tát. Sokan azért találják a keresztény életet olyan keservesnek és nehéznek, mert 
anélkül próbálják Krisztushoz kapcsolni magukat, hogy előbb elszakadtak volna 
e dédelgetett bálványaiktól. ” – 5B 167-168.
b. Hogyan lakozik bennünk Krisztus? Jn 15:7; 14:16-18, 23.

„Isten szava az, amely által Krisztus az Őt követőkben marad. Ez ugyanaz az 
életadó, az élethez szükséges egyesülés, kapcsolat, amit Jézus testének az evésével 
és vérének az ivásával is jelképezett. Krisztus szavai: lélek és élet. Ha befogadjuk 
Krisztus szavait, akkor a Szőlőtő életét fogadjuk be. Mi nemcsak kenyérrel élünk, 
’hanem minden igével (szóval), amely Istennek szájából származik’ (Mt 4:4).” – JÉ 
584-585.

„Mikor így egyesültek, akkor a Krisztus szavai bennük élnek, nem kihagyó s 
vissza-visszatérő érzések működtetik, hanem élő, bennlakó elv. Elmélkedni kell 
felőlük, becsülni, s szívünk oltárára helyezni Krisztus szavait.” – 4B 354.

János evangéliuma 15:5.
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

János evangéliuma 15:7; 14:16-18, 23.
15:7  Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.14:16  És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.14:17  Az igazságnak ama Lelkét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.14:18  Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.14:23  Felele Jézus és monda neki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
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Szerda  December 5.
4. AZ ISTENI TERMÉSZET RÉSZESE
a. Mi fog történni, ha Isten Igéjével táplálkozunk és alapelveinek meg-

felelő életet folytatunk? Jn 17:17; 1Pt 1:22-23; 2Pt 1:4.  

„Amikor Igéjével táplálkoznak [Isten népe], rájönnek, hogy az lélek és élet. Az 
Ige lerombolja a természetes, földi természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban. 
A Szentlélek Vigasztalóként hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által Isten 
képmása formálódik a tanítványban: új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet 
helyét, a szív isteni hasonlatosságot nyer.” – JÉ 326.

„Imádkozzatok, hogy a Szentlélek hatalmas ereje, megelevenítő, gyógyító, 
átformáló hatalma mintegy áramütésként érje bénult lelketeket, s töltse meg 
minden idegszálatokat az új élet pezsgésével, helyreállítva bennetek a lelki egész-
séget, kimentve a halott, földi, érzéki állapotból. Így lesztek részeseivé az isteni 
természetnek, és így menekültök meg a romlottságtól, amely a kívánság által 
uralja a világot, lelketek pedig annak képmását tükrözi vissza, akinek sebeivel 
gyógyultunk meg (Ésa 53:4–5).” – 5B 194.
b. Milyen lesz a vessző természete, ha éltető kapcsolatban lesz a szőlő-

tővel? Rm 11:16; 6:22.

„Krisztus azt mondta, hogy a vessző összeköttetése a szőlőtővel képviseli azt 
a kapcsolatot, amelyet nekik fenn kell tartaniuk vele. A vesszőt beoltják az élő 
szőlőtőbe, és annak rostjai összeforrnak a rostokkal, erei az erekkel, s így a szőlőtő 
részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik. Így a bűnökben és 
vétkekben halott lélek új életet kap, a Krisztussal való kapcsolat útján. Krisztus-
ban, mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki a Krisztussal való 
egység. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, ürességét Krisztus 
teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, akkor egy érte-
lemre jut Krisztussal. Krisztus emberi természete megérinti a mi embervoltunkat, 
és a mi emberi természetünk megérinti az Istenséget. Így a Szentlélek bennünk 
való munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek. ’Megajándékozott’-
ak leszünk ’ama Szerelmesben’ (Ef 1:6).” – JÉ 582-583.

„Amikor e kapcsolat és közösség ilyen meghitt fokra lép, bűneink Krisztusra 
hárulnak, igazságos tetteit pedig nekünk tulajdonítja. Magára vállalta, hordta 
bűneinket, hogy általa részesüljünk Isten igaz tetteiben.” – 5B 166. 

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

Róma 11:16; 6:22.
11:16  Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is; és ha a gyökér szent, az ágak is azok.6:22  Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.

1.Péter 1:22-23.
22  Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;23  Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és megmarad örökké. 

2.Péter 1:4.
Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.
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Csütörtök  December 6.
5. BŐSÉGES GYÜMÖLCSTERMÉS
a. Milyen szilárd legyen kapcsolatunk Krisztussal a Szentlélek által? 

Zsid 3:14.

„Ez nem véletlen kapcsolat, nem valami alkalmi összeköttetés. A vessző, ré-
szévé válik az élő szőlőtőnek. Az élet, az erő és a termékenység hatása a gyökértől 
a vesszőkig akadálytalan és állandó. A vessző nem maradhat élő a szőlőtőtől el-
választva. Jézus ezzel azt fejezte ki: többé ti sem lehettek nélkülem. Azt az életet, 
amelyet tőlem kaptatok, csak a velem való folytonos közösségben őrizhetitek 
meg. Nálam nélkül nem győzhettek le egyetlen bűnt sem, s nem állhattok ellent a 
kísértéseknek.” – JÉ 583.
b. Mi lesz természeténél fogva látható a szőlővesszőn, ha az a szőlőtővel 

élő kapcsolatban van? Jn 15:8; Gal 5:22-23.

„Krisztusban lakozni egy élő, komoly és üdítő hitet jelent, amely szeretet ál-
tal munkálkodik és megtisztítja a lelket. Azt jelenti, hogy állandóan részesülni 
Krisztus lelkében, egy fenntartás nélküli átadást Krisztus szolgálatára. Ahol ez az 
egység létezik, ott jó cselekedetek fognak megjelenni. A szőlőtő élete illatos gyü-
mölcsökben fog megmutatkozni a vesszőkön. Krisztus kegyelmének folyamatos 
utánpótlása áldás lesz számodra és áldássá tesz téged is. Így majd Pállal együtt 
elmondhatod, hogy ’Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus’(Gal 2:20).” – TMK 132.

„Mikor hittel az Isten Fiában élünk, akkor a Lélek gyümölcsei láthatóvá lesz-
nek életünkben, és egyetlen egy gyümölcs sem fog hiányozni.” – JÉ 583.

Péntek  December 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi az egyedüli módja, hogy lelki életünk elfogadható legyen?
2. Mit tanít a szőlőtő példázata az Istenbe vetett bizalomról?
3. Mi az egyik oka annak, hogy nehéznek találjuk a keresztény életet?
4. Hogyan lehetünk a szőlőtő életének részesei? 
5. Mi szükséges egy keresztény számára ahhoz, hogy sok gyümölcsöt terem-

hessen? 

János evangéliuma 15:8.
Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nekem tanítványaim.

Galata 5:22-23.
22  De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.23  Az ilyenek ellen nincs törvény.

Zsidókhoz írt levél 13:14.
Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.
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A KORAI ESŐ
„Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesz-

tek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Sama-
riában és a földnek mind végső határáig.” (Apcs 1:8)

„Istennek Szentlelke különös mértékben nyugodott meg az apostolokon, akik 
Krisztus szenvedésének, kereszthalálának, feltámadásának és mennybemenetelé-
nek tanúi voltak; ezek a fontos igazságok Izrael reménységei.” – TL 108.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 23-30. (Pünkösd)

Vasárnap  December 9.
1. A TANÍTVÁNYOK ÉLETÉNEK ÚJ SZAKASZA
a. Milyen volt a tanítványok magatartása Jézus mennybemenetelét kö-

vetően? Apcs 1:12; Lk 24:50-53.

„Amikor a tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az em-
berek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le arcukról. Már 
nem szomorkodtak szertefoszlott reményeik miatt. Látták a feltámadt Üdvözítőt, 
és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe csengett.” – AT 23.
b. Mit vártak nagyon a tanítványok? Meddig maradtak Jeruzsálemben? 

Apcs 1:4-5.

„Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az Atya 
ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték sem-
mittevéssel, hanem amint a jelentés mondja: ’Mindenkor a templomban valának, 
dicsérvén és áldván az Istent.’ (Lk 24:53) Gyakran összegyűltek és imáikat Jézus 
nevében küldték az Atyához. Tudták, hogy a mennyben, Isten trónja előtt áll leg-
főbb Szószólójuk és Pártfogójuk.” – AT 23.

2018. december 15.
Szombat

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:39

11. Tanulmány

Lukács evangéliuma 24:50-53.
50  Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket.51  És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván, felviteték a mennybe.52  Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;53  És mindenkor a templomban valának, dicsérvén és áldván az Istent. Ámen.

Apostolok cselekedetei 1:12.
Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombat napi járóföldre.

Apostolok cselekedetei 1:4-5.
4  És velük összejövén, meghagyá nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem:5  Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva.
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Hétfő  December 10.
2. A MEGFELELŐ ELŐKÉSZÜLET JELENTŐSÉGE
a. Hogyan készültek elő a tanítványok a várakozás alatt? Apcs 1:14.

„Engedelmeskedtek Mesterük szavának. Jeruzsálembe gyülekeztek, hogy 
bevárják az ígéret teljesedését. Tíz napot töltöttek szívük alapos vizsgálatával. 
Félretettek minden nézeteltérést. Krisztusi testvériségben közeledtek egymás-
hoz.” – 8B 15.

„Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták 
magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlékeztek Krisz-
tusnak halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal világosabb lett 
előttük.” – AT 23.
b. Mi a gyakori oka annak, hogy nincs valódi egység a gyülekezetben? 

Péld 13:10; 1Jn 2:16.

„Tegyetek félre minden önelégültséget, beképzeltséget és büszkeséget. Jézus 
lábaihoz kell jönnünk, hogy attól tanuljunk, aki szelíd és alázatos szívű.” – 1Sz 380.

„Ha a büszkeséget és önzést félrevetnék, akkor öt perc alatt a legnehezebb 
ügyet is el lehetne intézni.” – TL 68.
c. Mit eredményezett, amikor a tanítványok Jézus tanítása szerint cse-

lekedtek és félretettek minden nézeteltérést? Apcs 2:1-2.

„A Lélek oly túláradva szállt az imádságban elmélyült és várakozó tanítvá-
nyokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökkévaló hatalmasan nyi-
latkozott meg egyházának. Úgy tetszett, mintha ennek az évszázadok óta vissza-
tartott erő kiárasztása a mennyet nagy örömmel töltené el, hogy a Lélek kegyelmi 
kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megtérés szava 
egyesült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel. Jövendölések is hangzottak 
el. Az egész menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan 
szeretet bölcsességét szemlélje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az 
apostolok: ’Ez az igazi szeretet!’ A kapott adományt megragadták” – AT 24-25.

Példabeszédek 13:10.
Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van.

Apostolok cselekedetei 1:14.
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.

Apostolok cselekedetei 2:1-2.
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.

1.János 2:16.
Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.
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Kedd  December 11.
3. MENNYEI MEGERŐSÍTÉS
a. Milyen különleges képességet kaptak a tanítványok az Úrtól? Apcs 

2:3-4.

„A Szent Lélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelképe 
volt ez a tanítványoknak akkor juttatott adománynak, amely képessé tette őket, 
hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, amelyeket azelőtt sohasem is-
mertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, amellyel az apostolok működni 
fognak; s egyszersmind azt az erőt is, mely munkájukat kíséri.” – AT 25.
b. Milyen csoda bizonyította, hogy Isten vezeti őket? Apcs 2:5-12.

„Az egybegyűltek között tehát minden ismert nyelv képviselve volt. Az evan-
gélium hirdetését ez a nyelvkülönbség nagyon akadályozta volna; Isten ezért cso-
da által pótolta az apostolok hiányosságát. A Szentlélek olyasvalamit tett értük, 
amit különben egész életükben sem vihettek volna végbe. Ezentúl tehát, miután 
minden nyelven tudtak beszélni, ahova működésük kiterjedt, hirdethették az 
evangélium igazságait külföldön is. Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős 
bizonyíték volt arra, hogy megbízatásukat a menny pecsételte meg. Ettől kezdve 
az apostolok beszéde tiszta, egyszerű és határozott volt, akár anyanyelvükön, akár 
idegen nyelven beszéltek.” – AT 26.
c. Mit mond Isten a nyelveken szólásról? 1Kor 14:27, 28, 33. Milyen 

hamisítványa létezik ennek az ajándéknak ma? 

„Némelyek úgynevezett ajándékokat gyakorolnak, és azt mondják, hogy az Úr 
helyezte ezeket a gyülekezetbe. Ismeretlen nyelvnek nevezik badar beszédüket, 
amelyet nemcsak az ember, de még az Úr és a menny se ismer. Az efféle aján-
dékokat az emberek hozzák létre a nagy csaló segítségével. Vakbuzgóság, hamis 
izgalom, hamis nyelveken szólás, zajos vallásgyakorlatok – ezeket tekintik olyan 
ajándékoknak, melyeket Isten helyezett a gyülekezetbe. Ezek segítségével néme-
lyeket félrevezettek. Mindennek a gyümölcsei élvezhetetlenek. ’Gyümölcseikről 
ismeritek meg őket.’ ” – 1B 250-251.

Apostolok cselekedetei 2:3-4.
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.

Apostolok cselekedetei 2:5-12.
5  Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.6  Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.7  Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem galileusok-e ezek mindnyájan, akik szólnak?8  Mimódon halljuk hát [őket], ki-ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?9  Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,10  Frigiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,11  Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.12  Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajon mi akar ez lenni?

1. Korinthus 14:27, 28, 33.
27  Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:28  Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek [Istene]; miként a szentek minden gyülekezetében.
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Szerda  December 12.
4. BETELJESÜLT JÖVENDÖLÉS
a. Milyen esemény előzte meg azt, hogy a tanítványok megkapják a 

Szentlelket? Milyen jövendölést mondott erről Dávid? Apcs 2:32-36; 
Zsol 110:1.

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a meg-
ígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Miután Krisz-
tus 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, amelyet 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 25.
b. Milyen hatást váltott ki Péter tetterős prédikációja pünkösdkor? 

Apcs 2:37.

„A jelenlevők közül néhányan tevékenyen részt is vettek Krisztus elítéltetésé-
ben és halálában. Hangjuk a csőcselék hangjával egyesült, amikor megfeszítését 
követelték. Midőn Jézust és Barabbást elébük állították a törvénycsarnokban, és 
Pilátus megkérdezte tőlük: ’A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam 
néktek?’ – azt kiáltozták: ’Barabbást.’ És mikor Pilátus kiszolgáltatta nékik Jézust 
eme szavakkal: ’Vigyétek el őt ti és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő 
benne.’ ’Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől’, így kiáltoztak: ’A ő vére mi 
rajtunk és a mi magzatainkon.’ (Mt 27:21, 24– 25; Jn 19:6)

Most pedig hallhatták a tanítványok kijelentését, hogy a megfeszített: Isten Fia 
volt. A papok és főemberek reszkettek. Meggyőződés és félelem lett úrrá a népen. 
’Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péter-
nek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak?’ (Apcs 2:37) A 
hallgatóság között voltak jámbor zsidók, akik őszintén hittek. A szónok beszédét 
kísérő erő meggyőzte őket a megfeszített Jézus messiási voltáról.” – AT 28.

Zsoltárok 110:1.
Dávidé; zsoltár.; Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.

Apostolok cselekedetei 2: 32-36.
32  Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.33  Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.34  Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől,35  Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.36  Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.

Apostolok cselekedetei 2:37.
Ezeket pedig mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
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Csütörtök  December 13.
5. CSODÁLATOS KÖVETKEZMÉNYEK
a. Hogyan válaszolt Péter az emberek őszinte érdeklődésére? Apcs 

2:38, 40.

„’Térjetek meg’ – hangzott Keresztelő János üzenete a pusztában. Krisztus 
üzenete az emberekhez pedig így szólt: ’Ha meg nem tértek, mindnyájan ha-
sonlóképpen elvesztek’ (Lk 13:5). Jézus az apostoloknak megparancsolta, hogy 
szólítsák az embereket bűnbánatra.” – Ev 120.
b. Milyen hatalmas eseményt éltek át a tanítványok? Apcs 2:41.

„Azon emlékezetes alkalommal sokan azok közül, akik nevetségesnek tar-
tották azt a gondolatot, hogy egy olyan igénytelen személy, mint Jézus legyen 
az Istennek Fia, elismerték őt Megváltójuknak. Háromezer lélek csatlakozott 
az egyházhoz. Az apostolok a Szentlélek ereje által beszéltek. Szavaikat nem 
lehetett elvitatni, mert hatalmas csodák erősítették meg azokat, a Szentlélek 
kitöltése által…

De a Szentlélek szívükbe ültette isteni ereje által azokat az érveket, amelyek 
olyanok voltak, mint a Mindenható éles nyilai, meggyőzték őket ama rettenetes 
bűnükről, hogy elutasították, elvetették és megfeszítették a dicsőség Urát.” – 
MT 182.

Péntek  December 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mennyi ideig várakoztak a tanítványok a templomnál a Lélek kiárasztására? 

Milyen volt magatartásuk e közben?
2. Mit csináltak a tanítványok tíz napig, amíg várták, hogy Isten teljesítse ígére-

teit? Miért volt erre szükség? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből? 
3. Milyen előny származott abból, hogy a tanítványok nyelveket beszéltek?
4. Az emberek melyik csoportja utasította el leginkább, hogy Jézus az Isten fia? 

Mit kértek őt? 
5. Amikor a tanítványok az emberekhez beszéltek, hogyan győzte meg a Szent-

lélek szívüket?

Apostolok cselekedetei 2:38, 40.
Péter pedig monda nekik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

Apostolok cselekedetei 2:41.
Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.
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A KÉSŐI ESŐ ÍGÉRETE
„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és 

záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.” (Zak 10:1)
„A felüdülés, vagyis Isten ereje csak azokra száll, akik elkészítették magukat 

erre, végezve az Isten által rájuk bízott feladatot; nevezetesen, megtisztítják ma-
gukat a test és lélek minden szennyétől, Isten félelmében tökéletessé téve meg-
szentelődésüket.” – 1B 378.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek a Lelkészeknek, 241-244. (Imádkozzatok a késői 

esőért)

Vasárnap  December 16.
1. EGY ÁLLANDÓ FIGYELMEZTETÉS, HOGY VIGYÁZZ
a. A világtörténelem mely időszakában élünk? 1Jn 2:18; Mt 24:4-14, 33.

„A próba és megtisztulás napja közvetlen előttünk áll. A legmegdöbbentőbb 
jelek tűnnek elő – az árvizek, orkánok, szélviharok, felhőszakadások, földi és 
tengeri szerencsétlenségek, melyek minden dolgok végének közelségét hirdetik. 
Isten ítéletei hullanak a földre, hogy az emberek ráébredjenek a tényre – Krisztus 
eljövetele közel van.” – RH Nov 8, 1892.
b. Milyen jelekre hívta fel a figyelmet Pál apostol? 2Tim 3:1-5.

„Erőszak, s minden elképzelhető bűn tölti be világunkat, s az ördög meg-
ragad minden eszközt, hogy népszerűvé tegye a bűnöket, s az elaljasító, kicsa-
pongó életet… Arra tanítják őket, hogy megszokják a bűnt. A napilapok folyton 
szemük előtt lebegtetik a bűnösök útjait, s mindazt, ami kíváncsiságot kelthet és 
felkorbácsolja az állati szenvedélyeket, izgalmas és izgató történetekkel tálalják 
eléjük.” – 3B 471.

2018. december 22.
Szombat

Napnyugta: H 15:55 
Ro 16:41

12. Tanulmány

Máté evangéliuma 24:4-14, 33.
4  És Jézus felelvén, monda nekik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,5  Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.6  Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez nem itt a vég.7  Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.8  Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.9  Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.10  És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.11  És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.12  És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.13  De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.14  És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.33  Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.

2.Timótheus 3:1-5.
1  Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be.2  Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok,3  Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői.4  Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői.5  Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.

1.János 2:18.
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.
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Hétfő  December 17.
2. A KÉSŐI ESŐ BEFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI
a. Milyen különleges áldást ígért Isten az utolsó napokra? Jóel 2:28-29.

„Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között 
olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten Lelke és 
ereje kiárad népére.” – NK 413.

„Elérkezett az idő, amikor számítanunk kell arra, hogy az Úr nagy dolgokat 
fog tenni értünk. Törekvéseink nem hagyhatnak alább! Növekednünk kell az 
Úr kegyelmében és ismeretében! Mielőtt a munka lezárul és Isten népének el-
pecsételése befejeződik, részesülni fogunk Isten Lelkének kitöltésében. Mennyei 
angyalok lesznek köreinkben.” – 1Sz 104.

„Ha Jóelnek ez a jövendölése az apostolok napjaiban részben beteljesedett, 
mi abban az időben élünk, mikor még nyilvánvalóbban be fog teljesedni Isten 
népe számára. Az Úr úgy fogja adományozni Lelkét népének, hogy világossággá 
válnak az erkölcsi sötétség közepette; úgy hogy világosság lesz ragyogtatva a világ 
minden részére.” – TII 104.
b. Mi szükséges ahhoz, hogy a késői esőben részesülhessünk? 1Pt 1:13-17; 

2Pt 1:2-8. 

„A föld termését késői eső szemlélteti azt a lelki kegyelmet, amely az egyhá-
zat az ember Fiának eljövetelére előkészíti. Ám ha a korai eső nem hullott, akkor 
nincsen élet, a zöld fű nem kel ki. Ha a korai esők nem végezik el művüket, a 
késői eső nem érlelheti be a termést. 

A folyamat ez: ’Terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát 
a kalászban.’ A keresztény erényeknek állandóan fejlődniük kell, úgyszintén 
keresztény tapasztalatainknak, életmódunknak. Erre pedig minden erőnkkel 
törekedjünk, ezért, hogy megdicsőítsük Krisztusnak, Üdvözítőnknek tanítását.” 
– BL 241.

„Isten új életet tud lehelni mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja őt… 
Segítse meg népét az Úr, hogy megtisztítsa lelki templomát minden szennytől s 
olyan szoros kapcsolatot tartsanak fönn vele, hogy részesüljenek a késői esőben, 
mikor az Úr kitölti.” – TII 160.

Jóel próféta könyve 2:28-29.
28  És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.29  Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.

1.Péter 1:13-17.
13  Annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.14  Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;15  Hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;16  Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.17  És ha Atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:

2.Péter 1:2-8.
2  Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.3  Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;4  Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.5  Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,6  A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet,7  A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.8  Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
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Kedd  December 18.
3. A KORAI ESŐ ALATTI ELŐKÉSZÜLET
a. A korai esőnek milyen munkát kell elvégeznie minden hívőben? 

Apcs 3:19-20.

„Sokan nem részesültek a korai esőben, mert nem fogadták be. Nem része-
sültek mindabban a jótéteményben, amelyről Isten gondoskodott számunkra. 
Elvárják, hogy azt a hiányukat majd a késői eső kipótolja. Majd amikor a kegye-
lem a legnagyobb bőségben árad, akkor szándékoznak szívüket megnyitni, hogy 
befogadják. Félelmes hibát követnek el. Isten által az ember szívén megkezdett 
műnek, nevezetesen, hogy világosságát és ismeretét adta, állandóan fejlődnie, 
haladnia kell. Minden egyénnek tudnia kell saját szükségletét. Üresítsük ki szí-
vünket minden szennytől, s tisztítsuk meg a Lélek templomául. Bűnvallomásuk 
és bűntelen életük, komoly imaélet és énüknek odaszentelése által készültek el a 
tanítványok a Szentlélek kiáradására, pünkösd napjára. Ugyanennek kell történ-
nie csak nagyobb terjedelemben, napjainkban.” – BL 241.

„Érezve tehetetlenségünket, ragadjuk meg a mélyebb tapasztalatok szerzésére 
kínálkozó alkalmakat! Miként a növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is 
mélyen meg kell gyökereznünk Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a 
napfényt, harmatot és esőt, mi is tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt!” – KP 39.
b. Milyen komoly felhívást intézett számunkra Jézus? Mk 13:33.

„Nem tudok nektek időt mondani, mikor történik meg a Szentlélek kitölte-
tése, amikor a hatalmas angyal lejön a mennyből, és egyesül a harmadik angyal-
lal a munka befejezésére a földön. Üzenetem az, hogy egyedül akkor vagyunk 
biztonságban, ha felkészülünk a mennyből jövő felüdülés idejére azáltal, hogy 
lámpásainkat égve tartjuk.” – 1Sz 183. 

„A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá fokozódik. Neked azonban 
nem szabad jelenlegi kötelességedet elhanyagolni, olyasmit feltételezni, hogy va-
lamikor a jövőben nagy áldásban részesülsz, amikor minden erőfeszítésed nélkül 
csodálatos megújulás mutatkozik. Ma kell az edényedet megtisztítanod, hogy a 
mennyei harmat számára készen álljon, készen a késői eső záporaira, mert a késői 
eső jön, és Isten áldása betölt minden lelket, aki megtisztult minden szennytől. 
Ma az a feladatunk, hogy lelkünket átadjuk Krisztusnak, hogy alkalmasakká vál-
junk a felüdülés idejére, amely az Úr színétől árad, és alkalmasakká a Szentlélek 
keresztségére.” – Ev 456.

Márk evangéliuma 13:33.
Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

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.
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Szerda  December 19.
4. ITT AZ IDEJE
a. Milyen felhívás szól számunkra ma? Hós 10:12; Mt 24:44; 1Jn 3:3.

„Az Úr hamarosan eljön. Álljunk tehát készen, hogy nyugodt szívvel vár-
hassuk Őt. Tökéljük el, hogy megteszünk minden tőlünk telhetőt a világosság 
terjesztéséért. Ne csüggedezzünk, hanem legyünk derűsek, tartsuk mindig Jézust 
a szemünk előtt, mert hamarosan eljön, s nekünk készen kell várnunk megjele-
nését. Mily dicső lesz megpillantani Őt, s mint megváltottai fogadni üdvözlését!” 
– 8B 253.

„Az Úr jön, és mi készen kell álljunk! Minden pillanatban kegyelme után só-
várgok – Krisztus igazságosságának öltözéke után vágyok. Lelkünket alázzuk meg 
úgy Isten előtt, mint még soha azelőtt, ereszkedjünk le egészen a kereszt lábáig, 
és akkor megadja a szót, amit szánkon kiejthetünk, amivel dicsőíthetjük Istent… 
Nem kellene beengedjük Őt, hogy hit által szívünkben lakozhasson? Nem kellene 
minden fenntartás nélkül Istennek szentelnünk magunkat?” – RH March 4, 1890.

„Napról napra kell folyamodnunk Isten Lelkének megvilágosításáért, hogy 
lelkünkön és jellemünkön elvégezhesse feladatát. Milyen sok idő ment veszendő-
be jelentéktelen dolgok miatt!” – 1Sz 183.
b. Milyen leckét tanulhatunk meg az első keresztény gyülekezettől? 

Apcs 1:14; 4:32.

„Figyeljünk meg, hogy Isten csak azután töltötte ki Lelkét, miután a tanítvá-
nyok eljutottak a tökéletes egységre; mikor nem törekedtek többé a legmagasabb 
polcra. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést. A Lélek kitölté-
se után ugyanezt a bizonyságtételt halljuk róluk…

Ma is így lehetne. A keresztények tegyenek félre minden széthúzást, s adják 
át magukat Istennek, hogy menthessék az elveszettet. Kérjék hittel a megígért 
áldást, s az meg is érkezik. Az apostolok napjaiban a Lélek kitöltése a korai eső 
volt, s dicső eredményt ért el. A késői eső most bőségesebb lesz. Milyen ígéret szól 
az utolsó idők embereinek? ’Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! 
Ma is azt hirdetem nektek: kétszeresen megfizetek neked.’ ’Kérjetek esőt az Úrtól, 
a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad neki, és kinek-kinek 
füvet a mezőn.’ (Zak 9:12; 10:1)” – 8B 20-21.

Hóseás 10:12.
Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét adjon néktek.

Máté evangéliuma 24:44.
Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

Apostolok cselekedetei 1:14; 4:32.
1:14  Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.4:32  A hívők sokaságának pedig szíve -lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nekik mindenük köz vala.

1.János 3:3.
És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tiszta.
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Csütörtök  December 20.
5. ISTEN NÉPE KÉSZENLÉTBEN
a. Mire sürget Pál bennünket? Rm 13:11-12.

„Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk 
jellemünket… Nehéz időket élünk, virrasztva, várva Urunk eljövetelét. A világot 
ugyan sötétség borítja, ’de ti, testvérek – mondja Pál – nem jártok sötétségben, 
hogy az a nap tolvaj módra lephessen meg’ (1Thess 5:4). Isten szándéka mindig 
az, hogy világosságot hozzon elő a sötétségből, örömet a bánatból, pihenést a 
fáradtságból, várakozó és vágyakozó lelkünk felüdítésére.” – 5B 156-157.
b. Mi fogja megkülönböztetni Isten gyermekeit az utolsó napokban? Jn 

13:34-35; 1Jn 3:14.

„Ha Krisztus bennünk lakik, akkor az Ő önzetlen szeretetét tanúsítjuk min-
denki iránt, akivel dolgunk van. Amikor együttérzést és segítséget igénylő em-
bereket látunk, nem azt kérdezzük: ’Megérdemlik-e?’, hanem azt, hogy ’hogyan 
lehetek hasznukra?’…

Ő, aki életét adta az ember üdvösségéért, minden emberben olyan értéket lát, 
amit véges elmével fel sem lehet fogni. A kereszt titkából és dicsőségéből alkotha-
tunk képet arról, hogy milyen sokra értékeli az embert.” – NOL 106-107.

„Krisztus szeretete, testvéreink szeretete bizonyítja majd a világ előtt, hogy Jé-
zussal voltunk, és tőle tanultunk. A harmadik angyal üzenete akkor duzzad majd 
hangos kiáltássá, s az egész világot be fogja ragyogni az Úr dicsősége.” 6B 203.

Péntek  December 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért engedi meg Isten azt a sok természeti csapást? 
2. Mi Isten szándéka azzal, hogy Lelkét kiárasztja gyermekeire? 
3. Mit jelent a korai eső befogadása? Hogyan készít ez fel a késői eső befo-

gadására?
4. Hogyan tudunk előkészülni arra, hogy békességben találkozhassunk 

Jézussal?
5. Milyen lelki állapot fogja bizonyítani, hogy készen állunk a késői esőre?

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.

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

1.János 3:14.
Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.
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ÖRÖKSÉGÜNK BIZTOSÍTÉKA
„Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, id-

vességetek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az 
ígéretnek ama Szent Lelkével,  Aki záloga a mi örökségünknek Isten 
tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.” 
(Ef 1:13-14) 

„A Szentlélek közbenjárása által Isten az ő népének erkölcsi változásán mun-
kálkodik, hogy megváltoztassa őket Krisztus hasonlatosságára. Így amikor az 
utolsó trombitaszót meghallják a halottak, akik Krisztusban aludtak el, akkor új 
életben jönnek elő, a megváltás ruhájában felöltözve.” – UL 78.
Javasolt olvasmány: The Review and Herald, October 22, 1908.

Vasárnap  December 23.
1. AZ ELSŐ ÖRÖKSÉG
a. Mi volt a mennyei örökségünk a teremtéskor? 1Móz 1:26-27; Ésa 43:7.

„Amikor Ádám kikerült Teremtője kezéből, fizikai-, szellemi- és lelki alka-
tában 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 10-11. 
b. Milyen további dolog tartozott még első örökségünkhöz? 1Móz 2:8.

„Isten még további jelét adta szeretetének [a szent pár iránt]. Egy kertet készí-
tett elsősorban otthonukként… A kert közepén állt az élet fája, amely pompásabb 
volt az összes többi fánál. Gyümölcse arany és ezüst almának tűnt, és állandósítani 
tudta az életet… Ádám és Éva szabadon oda mehetett az élet fájához. A bűn szeny-
nye és a halál árnyéka nem csúfította el a gyönyörű teremtettséget.” – PP 20-21.

Napnyugta: H16:00
 Ro 16:46

2018. december 29.
Szombat

13. Tanulmány

1.Mózes 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.

1.Mózes 2:8.
És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté az embert, akit formált vala.

Ésaiás 43:7.
Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!
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Hétfő  December 24.
2. A MEGÍGÉRT MAG 
a. Milyen következményei lettek a bűnnek? Milyen ígéretet adott Isten 

az ő kegyelméből a megváltásunkra? Rm 3:23; 8:7, 22; 1Móz 3:15

„Az alacsonyabb rendű teremtmények között Ádám királyként állott, és 
ameddig hű volt Istenhez, az egész teremtett világ elismerte uralmát. Amikor 
megrontotta a törvényt, elvesztette uralmát. A lázadás szelleme, amelyet ő bocsá-
tott be a földre, kiterjedt az állatvilágra is. Így nemcsak az ember élete, hanem az 
állatok természete, a mezők füve, sőt még a belélegzett levegő is, mind a gonosz 
tudásának szomorú tanításáról beszélt.” – EÉ 21.

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

„Amikor az ember áthágta Isten törvényét, természete gonosz lett… Ha Isten 
nem lépett volna különös módon közbe, Sátán és az ember szövetséget kötött 
volna a Menny ellen; és a Sátán elleni ellenségeskedés helyett az egész emberi 
család Isten ellen lázadt volna.” – NK 449.
b. Ki a megígért mag (leszármazott), aki megváltja az emberiséget és 

visszaszerzi elvesztett uralmunkat? Gal 3:16; Rm 6:23.

„Krisztus, aki áldozatával megfizette a bűn büntetését, nemcsak megváltja 
az embert, hanem vissza is adja eljátszott uralmát. Mindent, amit az első Ádám 
elvesztett, helyreállít a második.” – PP 41.
c. A megígért mag hogyan váltotta meg az emberiséget? Gal 4:4-6; 

Zsid: 2:14. 

„Krisztus nem színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem valóban 
felvette azt. Valóságos emberi természettel rendelkezett. ’Mivel tehát a gyermekek 
testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak’ (Zsid 2:14). Jézus 
Mária fia volt, emberi leszármazás szerint Dávid magvából való.” – RH April 5, 1906.

1.Mózes 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.

Róma 3:23; 8:7, 22.
3:23  Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.8:7  Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.8:22  Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig.

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

Galata 3:16.
Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Galata 4:4-6.
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.6  Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!

Zsidókhoz írt levél 2:14.
Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,
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Kedd  December 25.
3. A MEGÍGÉRT ÖRÖKSÉG
a. Miből látható, hogy az Ábrahámnak és leszármazottainak ígért 

örökség örökkévaló? 1Móz 17:8; Zsid 11:9-10; 2Pt 3:13.

„Nyelv ki nem fejezheti a halhatatlan örökség értékét.” – 2B 40.
b. Honnan tudhatjuk, hogy az örökség az egész megújult földet tartal-

mazza? Rm 4:13.er; Zsol 37:29.

„A gyönyörű új föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége 
lesz. Az ország és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magasságos egek 
szentjei népnek adattak át, amely mindörökre bírja.” – TL 175.
c. Hogyan és ki által tarthatunk igényt erre az örökségre? Gal 3:29; Rm 

4:13.ur; 1Pt 1:3-5.

„Krisztus legyen a hitünk alapja, mert csak általa örökölhetünk örök életet! 
Egy örökkévaló örökség lett ajándékozva nekünk bizonyos feltételekkel. Ebben a 
világban csak úgy örökölhetünk javakat, ha örökösödési jogunk nem szakadt meg 
és az egyértelműen bizonyítható. A mennyei örökségünk megszerzésének menete 
világosan ki van nyilatkoztatva Isten Igéjében. Legyünk az ábrahámi szövetség 
részesei és tegyünk eleget az előfeltételeknek: ’Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát 
az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök’ Ha Krisztuséi vagyunk, 
akkor a mennyei örökségünk jogosultsága folytonos, és összhangban vagyunk 
a kegyelmi szövetség rendelkezésével. Kegyelem által képesek leszünk biztossá 
tenni elhívatásunkat és kiválasztottságunkat magunkra öltve Krisztus kiválósá-
gát, lélekben és jellemben. Nem jogosult a mennyei örökségre az, aki meg nem 
tisztult, meg nem finomodott, meg nem nemesedett és meg nem szentelődött. 
Igyekezzünk biztossá tenni elhívásunkat és kiválasztásunkat, mert ekképpen gaz-
dagon adatik majd néktek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak 
örök országába való bemenetel” – Messenger May 10, 1893.

1.Mózes 17:8.
És adom teneked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenük leszek nekik.

Zsoltárok 37:29.
Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak.

Róma 4:13.er.
Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz...

Róma 4:13.ur.
...hanem a hitnek igazsága által.

Galata 3:29.
Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

Zsidókhoz írt levél 11:9-10.
9  Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.10  Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten.

1.Péter 1:3-5.
3  Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,4  Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra,5  Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.

2.Péter 3:13.
De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.
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Szerda  December 26.
4. ÖRÖKKÉVALÓ ÖRÖKSÉGÜNK BIZTOSÍTÉKA
a. Hogyan lehet a Szentlélek biztosítéka örökkévaló örökségünket? Ef 

1:13.ur, 14; 2Kor 1:22.

„[Ef 1:13 idézve] Mi az élő Isten pecsétje, amelyet népe homlokára helyeznek? 
Olyan jel ez, amelyet az angyalok látnak, de ember nem tud elolvasni. A pusztító 
angyaloknak észre kell venniük a megváltás jelét. Az értelmes elme felismeri a 
Golgota keresztjének jelét Isten fogadott gyermekein. Az isteni törvény megsze-
gésének bűne el lett távolítva. Menyegzői ruha van rajtuk, és hűségesen engedel-
meskednek Isten minden parancsának.” – 21MR 52

„Pál apostol pedig előre mutat ’Isten tulajdon népének megváltatására’ (Ef 
1:14). Isten a földet szent és boldog lények lakóhelyéül teremtette… Ez a szándék 
megvalósul, amikor Isten hatalma által megújultan, a bűntől és bánattól megsza-
badultan a föld a megváltottak örök lakóhelyévé lesz.” – PP 41. 
b. Mit kell ma helyreállítani az örökkévaló örökség előkészületeként? 

Rm 8:29.

„Az emberi természet magára öltésével Krisztus leért az emberi bánat és 
nyomorúság legmélyére és felemelte az emberiséget. Megmutatta, hogy meny-
nyire értékeli az emberi fajt… Ez csak úgy valósulhatott meg, hogy Krisztus a 
legádázabb küzdelemben szembeszegült Sátán hatalmával és helyreállította az 
emberből már majdnem teljesen eltűnő isteni képmást, és saját bélyegét helyez-
te homlokára.” – PC 164.

„Ahogyan a viasz felveszi a pecsét lenyomatát, úgy kell az embernek is fel-
vennie Isten Lelkének képét, és megtartania Krisztushoz való hasonlóságát.” 
– Mar Aug 7.

„A Sátán által lealjasított és rabszolgaságba döntött lelkek megváltásra jutnak 
az evangélium által, hogy Isten fiai dicső szabadságának örvendezzenek. Célja 
nem csupán az, hogy megmentsen a bűn elkerülhetetlen következményétől, a 
szenvedéstől, hanem magától a bűntől is. A romlott és eltorzult lelket akarja 
megtisztítani, átalakítani, hogy Urunk és Istenünk szépségébe öltözhessen, s 
Isten Fiának képmására alakuljon át. (Zsol 90:17; Rm 8:29)” – RC 377.

Róma 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.

2.Korinthus 1:22.
Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Efézus 1:13.ur, 14.
13  ...megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,14  Aki záloga a mi örökségünknek [Isten] tulajdon [népé]nek megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
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Csütörtök   December 27.
5. AZ ÁTADOTT ÖRÖKSÉG
a. Mit fog tenni Isten és Krisztus, ha engedjük, hogy a Szentlélek ben-

nünk lakozzon? Rm 8:11; Jn 6:40.

„Krisztus egy testté lett velünk, hogy mi egy lélek lehessünk Vele. Ezen egység 
ereje által kell majd előjönnünk a sírból – ez nem csak Krisztus erejének meg-
nyilatkozása által történik, hanem hit által az Ő élete a miénk lesz. Aki meglátja 
Krisztus igaz jellemét, és szívébe fogadja Őt, annak örök élete van. Krisztus a 
Lélek által lakozik bennünk, és Isten Lelke, ha hittel befogadjuk szívünkbe, az 
örök élet kezdete.” – JÉ 323.
b. Mikor fog bekövetkezni testünk megváltása mulandó formából hal-

hatatlanná? Rm 8:23; Lk 21:28.

„[Krisztus] át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá 
teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test, amelyet eltorzított és 
beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden fogyatékosság 
és rútság a sírban marad. A rég elvesztett Édenbe – az élet fájához – visszavitt 
üdvözültek növekedni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott méltóságteljes 
magasságukat. A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és Krisztus hű gyer-
mekei ’az Úrnak, a mi Istenünknek’ szépségét fogják viselni, és testben, lélekben, 
értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni. Ó, sokat emlegetett, 
régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem értett, csodálatos üd-
vösség!” – NK 573.

Péntek  December 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Kinek a képmására lettünk teremtve? Mi volt az első örökségünk?
2. Írd le Istennek az emberiség megmentésére hozott tervét!
3. Egyedül ki által érhetjük el az örökkévaló örökséget? Hogyan?
4. Hogyan biztosítja örökkévaló örökségünket a Szentlélek? 
5. Mit foglal magában az örökségünk helyreállítása?

Lukács evangéliuma 21:28.
Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.

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.

Róma 8:11.
De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő tibennetek lakozó Lelke által.

Róma 8:23.
Nemcsak ez pedig, hanem maguk a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya 

MANUSCRIPT RELEASES, VOL. 2, PP. 9-18.

A Szent Lélek Szükségessége, Munkája és Hatása; 
A Harmadik angyal Üzenetét hirdetni kell; Megjegyzések Avondale birtokára

Isten kegyelme nem tud együttműködni a gonoszsággal. Isten Lelke csak 
azok értelmét tudja felvilágosítani, akik hajlandóak ezt elfogadni. Azt olvassuk, 
hogy Isten megnyitotta Lídia füleit, és elment meghallgatni Pál prédikációjának 
üzenetét. Megtérésében Pál szerepe az volt, hogy kinyilatkoztassa Isten minden 
tanácsát, mely egytől egyik létfontosságú volt Lídia számára; ekkor a minden ke-
gyelem Istene kinyilatkoztatta hatalmát, hogy a lelket a jó útra vezesse. Isten és 
az emberiség együtt munkálkodott, így a munka teljes mértékben sikeres volt.

Nincs szükségünk a színházak izgalmaira, amely elrabolja időnket. Meglévő 
jellemünket, át kell alakítanunk az isteni hasonlatosság mintájára. Ha hiszünk 
teljes szívből, akkor a Szent Lélek munkálkodni fog bennünk. Sosem fogunk vá-
gyódni az értéktelen földi szórakozások iránt. Isten kegyelme fog megsegíteni és 
megerősíteni.

Isten nevének megdicsőüléséért a leghűségesebben kell eljuttatni az embe-
rekhez minden világosságot és lehetséges bizonyítékot. Ahhoz, hogy ez végbe-
mehessen, folyamatosan tanulnunk kell Krisztus iskolájában. El kell sajátítanunk 
szerénységét és alázatosságát. Jellemünk és cselekedetünk csak ekkor tudja bi-
zonyítani azt, hogy részesültünk a Szent Lélek kenetében.

Ha a jelenvaló igazság bemutatásának kifejezésében különbséget tapaszta-
lunk, akkor mindannyian törekedjünk arra, hogy a dicsőség fényében vizsgáljunk 
meg mindent, amely Jézus Krisztus arcáról ragyog. Mi, mint hívők, minél többet 
szívunk magunkba a Lélekből, annál inkább élőkké leszünk, egyesülünk felül-
múlhatatlan szeretetével, és annál jobban kinyilatkoztatjuk azt a gyöngédséget, 
együtt érző Lelket, mely áldott Mesterünket arra késztette, hogy oly sokáig hor-
dozza kiválasztott munkatársainak gyengeségét.

Oh, vajon ne tisztítsuk-e meg magunkat attól a szennytől, mely betölti szí-
vünket, és vajon ne hívjuk meg Jézust, hogy lépjen be maradandó Vendégként? 
Akkor Ő gazdagon meg fog áldani, és ránk árasztja a Szent Lelke keresztségét.
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Hő vágyunk, hogy a Szent Lélek megmutassa minden hitvalló keresztény-
nek Krisztus engesztelő áldozatának teljességét és tökéletességét. Az áldozat, 
melyet Krisztus hozott az egész világ bűnéért tökéletes és teljes volt. Most egy 
lealacsonyodott földi légkörben élünk, dolgozunk és lélegzünk. Időnként egy-
egy pillantást vetünk Krisztusra, de életünkhöz még mindig sok önzőség tapad. 
Sikertelenségünk oka, hogy kisajátítjuk Krisztus kegyelmét, mely gyengeségben 
és hitetlenségben hagy bennünket, és így képtelenek leszünk helyesen képvi-
selni Krisztust. Az énhez való ragaszkodás önző énünket szolgálja, meggyalázza 
Istent, és a Szent Ige, amelyet továbbítunk tisztátalanná válik közvetítésünkön 
keresztül. Az én oly nagymértékben nyilatkozik meg, hogy az igazság szentségét 
szem elől vesztjük.

Krisztus szavának cselekvői azok lehetnek, akik alá vetik magukat a Szent Lé-
lek irányításának. Mindannyian oly üdék lesznek, mint a mennyei harmat.

Az Úr vágyakozik arra, hogy a mennyei befolyás letéteményesévé tegye az 
embert, azonban az egyetlen dolog, mely meggátolja Istent tervének véghezvi-
telében az, hogy az emberek bezárják szívüket az élet világossága előtt. A hite-
hagyás okozta a Szent Lélek visszavonulását az emberektől, de a megváltás ter-
vén keresztül ez a mennyei áldás helyre lett állítva azok számára, akik őszintén 
vágyakoznak erre. Az Úr megígérte, hogy minden jót megad azoknak akik kérik 
Őt, és minden jó dolog a Szent Lélek ajándékaként lett meghatározva. Minél job-
ban felfedezzük valódi szükségünket, valódi szegénységünket, annál jobban fo-
gunk vágyakozni a Szent Lélek ajándékára, lelkünk nem a becsvágy és az öntelt-
ség felé fog fordulni, hanem az őszintén fogunk könyörögni a mennyei csatornák 
világosságáért. Ez azért van, mert nem látjuk szükségünket, nem vesszük észre 
szegénységünket, nem öntjük ki szívünket őszinte könyörgésben, nem tekintünk 
fel Jézusra hitünk Szerzőjére és Bevégzőjére minden áldás adományozójára.

Isten vágyakozik arra, hogy felüdítse népét a Szent Lélek ajándékával, és új-
rakeresztelje őket szeretetével. A gyülekezetben nem szükséges szűkölködnünk 
a Szent Lélekben. Krisztus felemelkedése után a Szent Lélek teljességgel és ha-
talommal szállt rá a várakozó és imádkozó tanítványokra és ez minden szívet 
elért. A jövőben a földnek világítania kell Isten dicsőségétől. A szent befolyásnak 
azokon keresztül kell előre haladnia, akik megszentelődtek az igazság által. A 
kegyelem légkörének át kell járnia a földet. A Szent Lélek dolgozik az emberi 
szívekben, és megmutatja Isten dolgait az embernek.

Egyedül a Szent Lélek képes arra, hogy velünk együtt, bennünk dolgozzon, és 
olyan jellemet adjon, melyet Isten el tud fogadni. Az Úr szereti az övéit. A keresz-
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tényi élet növekedésével, a mélyebb és még tökéletesebb tapasztalat utáni vágy 
is megerősödik. Semmi sem elégítheti ki a bűnös és vétkes ember szükségleteit, 
csak is egyedül Krisztus tökéletes áldozata…

Minden gyülekezetnek szüksége van a Szent Lélek gondos hatalmára. Egye-
dül ez teszi lehetővé azt, hogy megleljük azt a békét, amely saját lelküknek is 
nyugalmat biztosít, és hogy hűségesek legyünk megvallani Krisztust az élet min-
den körülményeinek megpróbáltatásai között bebizonyítva, hogy Krisztus indu-
lata lakozik bennük…

Csak akkor lehetünk megmentve, ha jellemünket Krisztus jellemére formál-
juk át. A bennünk lakozó Szent Lélek a túláradó mennyei szeretet által fog meg-
nyilatkozni. Bűneinket Jézus hordozza. Isten elfedezi a bűnbánó embert megbo-
csájtásával, elrejtvén Isten a szemei elől a bűnt a megigazulás tökéletességének 
felöltözésével. Minél tökéletesebben átváltozunk Isten képére, annál jobban 
fogjuk utálni a bűnt, és annál jobban fogunk munkálkodni a bűnösökért.

Ha naponként keressük és kutatjuk Isten áldását, akkor naponta áldottak le-
szünk. Az Úr ránk fogja árasztani Szent Lelkét, és minden lehetőséget és képes-
séget biztosítani fog számunkra.

A Biblia nagyszerű igazsága személyenként szól hozzánk, hogy szabályozza, 
vezesse és kézben tartsa életünket, mivel ez az egyedüli módja annak, hogy 
Krisztust helyesen mutassuk be a világnak mindazok jellemében megjelenő sze-
retet és kegyelem által, akik Krisztus tanítványainak vallják magukat. A szívből 
való szolgálattól kevesebb nem fogadható el Isten számára. Ő elvárja a teljes 
lényből, testből, lélekből és lényből való odaszentelődést. A Szent Lélek új ter-
mészetet ültet belénk és ezt addig csiszolja Krisztus kegyelmén keresztül, amíg 
Krisztus képe tökéletesen fog kiábrázolódni ; ez az igazi szentség.

Feláldozta magát keresztfán az egész világért, és ezen az áldozaton keresztül 
kaphatjuk meg a legnagyobb áldást, amelyet Krisztus adományozhat- a szent 
Lélek ajándékát. Ez mindenki számára elérhető, akik elfogadja Krisztust…

„ 12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek;” Krisztusnak hatalma volt arra, 
hogy életet leheljen a elbukott emberiség számára. Akik befogadják őr, soha 
meg nem éheznek, soha meg nem szomjaznak; nagyobb örömük nem lesz an-
nál, minthogy Krisztust megtalálták. Tanulmányozzátok Krisztus hegyi beszé-
dén elhangzott szavait. Mennyire kiviláglott szent természete emberi termé-
szetéből, mikor száját azok áldására nyitotta, akik irgalmának és szeretetének 
tárgyai voltak. A leggazdagabb kincsek kimeríthetetlen tárházából merítette és 
árasztotta rájuk áldásának teljességét. Az Atya rábízta a menny gazdagságait és 
ezt határtalanul rendelkezésére bocsájtotta. Azok, akik Megváltójuk, és Meg-
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mentőjük és az Élet Fejedelmeként fogadják el, azokat Ő különleges kincsként 
vallja meg a Menny házigazdája, az el nem bukott és az elbukott világ előtt…

Krisztus Ő elé viszi az embereket. Kinyilatkozatta a legnagyszerűbb igazságo-
kat. A tudás, melyben részesített minket; az evangélium volt minden gazdagsá-
gában és erejében. A Bűnhordozó, átél minden szörnyűséget, amelyet a bűn a 
lélekre hoz, és lejött világunkra a szabadítás üzenetével

Mi a Kereszténység? Isten közbenjárása a bűnös megtéréséért. Jézus felhí-
vást fog intézni mindenkihez, aki nem került az Ő irányítása alá, aki nem mutatja 
be életével a Kálvária keresztjének hatását. Krisztusnak azok által kell felemel-
tetnie, akiket keresztfának halálával a szégyen halálával  váltott meg. Az tud be-
szélni Krisztusról, aki érezte a kegyelmének erejét.

Isten Szentlelket ígért mindazoknak, akik győzelemért harcolnak, hogy fen-
séges megnyilvánulásain keresztül természetfeletti erővel ruházza fel az emberi 
eszközt, és Isten országának titkaira tanítsa a tudatlant. A Szentlélek hatalmas 
segítsége csodálatos ígéret számunkra. 

Mit érne nekünk Isten Egyszülött Fiának megalázkodása, a ravasz ellenség  
kísértéseinek elhordozása, egész földi életének küzdelme, és az igaztalanok 
megmentéséért felvállalt kereszthalála, ha nem kaptuk volna meg a Szentlélek 
folyamatosan munkálkodó és újjáteremtő segítségét arra, hogy a világ Megvál-
tójának munkáját hatékonnyá tegye életünkben?

Az elküldött Szent Lélek tette lehetővé tanítványainak és apostolainak, hogy 
szilárdan ellent tudjanak állni a bálványimádás minden fajtájának, és csak az 
Urat dicsőítsék egyedül.

Egyedül Jézus Krisztus Szent Lelke és mennyei hatalma vezette a szent törté-
netírókat, hogy a drága feljegyzések be legyenek mutatva a világnak Jézus Krisz-
tus szavairól és tetteiről.

A megígért Szent Lélek, akit elküldött Maga után miután felment Atyjához, 
folyamatosan azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a Kálvárián hozott nagy-
szerű keresztáldozatra, kinyilatkoztassa a világ számára Isten szeretetét az em-
ber iránt, és megnyissa a bűnös léleknek az Írások drága kincseit, kitárja az el-
sötétült elméknek a Világosság Napjának fényes sugarait, és ezek az igazságok 
betüzesítik a szívüket az örökkévaló igazság értelmével.

Vajon nem a Szentlélek mutatja be az elme előtt az igazságosság erkölcsi 
mércéjét és győz meg a bűnről, és teremt Isten szerint való szomorúságot, 
mely megtérést munkál, és hitet ébreszt abban, aki egyedül képes megbocsá-
tani a bűnt?

 Ki más, mint a Szent Lélek tud ez emberi elmével együtt dolgozni, azáltal, 
hogy átformálja a jellemet az érzelmek visszavonásával azokról a dolgokról, 
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amelyek mulandóak, romlandóak, és őszinte vággyal tölti el a szívet a halhatat-
lan örökség bemutatásával, mely megfoghatatlan, és újjáteremti, csiszolja, és 
megszenteli az emberi eszközt, hogy a királyi család tagjaivá, a menny gyermek-
évé válhasson?

Milyen bőséges a Szent Lélek ajándéka földünk számára! Nem létezik nyelv, 
mely ki tudná fejezni azon áldást, melyet ez ad Isten emberei számára. Ha ezt 
megkaptuk és értékeltük, a Szent Lélek szentté és Krisztusivá tesz minket. Műkö-
désén keresztül egyesülünk Krisztussal, a mennyei természet részeseivé válunk. 
A Szent Lélek befogadása és annak teljes mértékére nagy szükség van ma gyü-
lekezeteinkben.

Ezek az ígéretek a biztosítékot nyújtanak számunkra, hogy a Szent Lélek ál-
tal megerősödjünk, jellemünkben olyanná váljunk mint Isten. Tisztaságának és 
szentségének megpillantása által részesülünk a mennyei természetből, legyőz-
ve a természetes szív önzőségét. Igazságában hatalom van, mely mindig mun-
kálkodni fog, ha az emberek teljes szívből együttműködnek vele, alárendelve 
magukat hit által Jézus Krisztus fogságának. Az Üdvözítő erényei és kiválóságai 
érezhetővé fognak válni egész lényen, a testen, a lelken és a szellemen.

Miért kell kinyilatkoztatni a hit hatalmát ezen utolsó időkben? Miért kell en-
nek kinyilvánulnia a föld történelme végének közeledtével? Mert a gonoszság 
megsokasodik és sátáni ügynökök, akik különösen Isten parancsolatait megtar-
tókkal szegülnek szembe, megpróbáltatásokat és bánatot hoznak rájuk. A meg-
próbáltatás ezen záró napjaiban, a nagy hitpróba napjaiban, nem tudjuk saját 
magunkat megtartani. Egyedül Isten hatalma által tartatunk meg, mely egy kü-
lönös módon lesz kinyilvánítva, hogy ellenálljon Sátán munkájának melyet az 
engedetlen gyermekeken keresztül hajt végre.

Ahogyan kérjük az Úr segítségét, tiszteljük meg Megmentőnket azzal, hogy 
el hisszük azt, hogy áldásaiban részesülünk. Teremtőnk és a közöttünk lévő köl-
csönös szeretet lehetővé tesz minket arra, hogy akaratát cselekedjünk minden 
szembeszegülő tényező ellenére. Amikor ezt az egyszerű szöveget olvassuk „Így 
szól az Úr”  meg fog tartani cselekedeteiért.

A mennyei erő hatásának nagyszerűsége évekig korlátozva volt, és most el-
jött az idő, mikor az egész világegyetem örvendezett, mert beszélhetett a gyüle-
kezettel és a mennyei hatalom gazdagságát áraszthatta rá, melyet tovább kellett 
adni. 

Mi következett ezután? Ezrek megtértek egy napon. Az Lélek kardja, Isten 
szava valóban újra éleződött hatalommal és megfürdött a mennyei világosság-
ban, elvágva a hitetlenség felé vezető utat.

A misszió munkában a magot Krisztus veti tanítványaival együtt. Ezt nem 
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más, mint a  mint a tanítványok szavai bizonyítják, amelyek az emberek elméjé-
be és szíveikbe hatoltak, és a mennyei küldöttek által a világ a meggyőződött bű-
neiről. Tartsátok észben, hogy amikor a mennyi befolyás elérte a szíveket mind 
betakarításra készen álló földeket talált. 

Különleges területek nyíltak meg a munkára, és bárhová is mentek Krisz-
tus nevében, a Szent Lélek megnyitotta a szíveket és az ajtókat a tanítványok 
számára. Mindannyian egyek voltak, és úgy érezték, hogy javaikat képessége-
ikhez mérten a lehető legjobban kell megadózniuk. A munka előttük állt, hogy 
prédikálják Krisztust, és hogy felfeszíttetett az egész világért. Egy volt a főtéma 
mindenkinek, akik képviselőként Krisztus cselekedeteinek teljességével dolgoz-
tak mindazokért, akik csak hittek Őbenne. Egy szív, egy lélek voltak, és naponta 
újabb munkaterületeken dolgoztak. 

Isten meg fogja áldani mindazokat, akik el fogják magukat készíteni szolgá-
latára. Meg fogják érteni, hogy mit jelent a Lélek biztosítéka, mert megkapták 
Krisztust hit által. Krisztus vallása többet jelent a bűnök megbocsájtásánál. Azt 
jelenti, hogy elveszi bűneinket, és az Űrt Szent Lélekkel tölti be. Mennyei világos-
ságot jelent, Istenben örvendezve. Azt jelenti, hogy a szív megüresíti önmagát 
és megáldatik Krisztus maradandó jelenlétével. Szükségünk van a kereszténység 
létfontosságú tulajdonságaira, és amikor ezeket birtokoljuk, a gyülekezet, élő, 
aktív és munkálkodó lesz. Növekedni fog kegyelemben, mert a Nap igazságossá-
gának és világosságának sugarai átjárják az elme teljességét.

Isten úgy tervezte, hogy a megváltás terve, úgy jöjjön el népére, mint a késői 
eső, mert gyorsan elveszítik kapcsolatukat Istennel.  Emberben bíznak, és az 
embert dicsőítik, és erősségük arányos függőségtől. Néhány eset fel lett tár-
va előttem, mely hamarosan be fog teljesedni. A jelen időben többet tudunk, 
mint amennyit cselekszünk. Felfogjuk Isten mély dolgait. Vannak olyan témák, 
amelyekkel többet kellene foglalkoznunk, mint csak átfussunk rajtuk. Angyalok 
vágyakoztak betekinteni azon igazságokba, amelyek ki lettek tárva azok számára 
akik kutatják Isten Szavát és bűnbánó szívvel imádkoznak bölcsességért,  na-
gyobb hosszúsággal, szélességgel és magassággal azon tudás után, melyet Isten 
adhat egyedül.

Nem szabad várnunk a késői esőre. Ez mindazokra ki fog áradni, akik észreve-
szik és elsajátítják a kegyelem záporesőjét, mely reájuk hull. Amikor összegyűjt-
jük a világosság sugarait, mikor értékeljük Isten irgalmát, Aki Szereti ha bízunk 
Benne, akkor minden ígéret be fog teljesedni. „Mert mint a föld megtermi cse-
metéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úr Isten 
az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt.” (Ésa. 61:11)

Isten szava törvényében minden értelmes elméhez kötődik. Az mostani időre 
vonatkozó igazságot, a harmadik angyal üzenetét, nagy szóval kell hirdetnünk, 
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azaz növekedő erővel, amint közeledünk a nagy végső megmérettetéshez…
A jelen igazság egy átfogó üzenet, a harmadik angyal üzenete az első és a 

második után. A teljes üzenet közvetítése a mi feladatunk...

<<<vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya 

A NAGY KÜZDELEM, 9-15. (BEVEZETÉS)

A bűnbeesés előtt Ádám szemtől szemben beszélhetett Alkotójával. Amióta 
azonban az embert törvényszegése elszakította Istentől, nem részesülhet ebben 
a nagy kiváltságban. De a megváltás terve utat nyitott, s ezen az úton a föld lakói 
most is érintkezhetnek a mennyel. Isten a Szentlélek által kapcsolatba lépett az 
emberrel, és a kinyilatkoztatások útján, amelyeket kiválasztott szolgáinak adott, 
mennyei fény sugárzik a világra. „Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek 
szent emberei” (2Pt 1:21).

Az emberi történelem első huszonöt évszázadában nem volt írott kinyilat-
koztatás. Azok, akik Istentől tanultak, közölték ismereteiket másokkal, és ezek az 
ismeretek az egymást követő századok során apáról fiúra szálltak. Az első írott 
kijelentés Mózes korában született. Később az ihletett kinyilatkoztatások ihletett 
könyvvé formálódtak. Ez a munka tizenhat hosszú évszázadon át tartott – Mó-
zestől, a teremtés és a törvény történészétől Jánosig , az evangélium fennkölt 
igazságainak feljegyzőjéig.

A Bibliát, amely bár Istent nevezi meg szerzőjének, emberi kezek írták. Külön-
böző könyveinek sokféle stílusában számos író számtalan jellemvonása tükröző-
dik. A kinyilatkoztatott igazságok sora „Istentől ihletett” (2Tim 3:16), de emberi 
nyelven szólal meg. A végtelen Isten – Szentlelke által – fényt hintett szolgái 
értelmébe és szívébe. Álmokat és látomásokat adott, szimbólumokat és képe-
ket mutatott. Azok pedig, akiknek az igazságot kinyilatkoztatta, e gondolatokat 
emberi szavakba öntötték.

A Tízparancsolatot Isten maga mondta el, és saját kezével írta le. Ezeket az 
igéket nem ember, hanem Isten fogalmazta meg. A Biblia emberi nyelven kifeje-
zett, de Istentől származó igazságai az isteni és az emberi egybefonódását tükrö-
zik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, aki Isten Fia 
és ember Fia is volt. A Bibliára is érvényes az, ami Krisztusra, hogy „az Ige testté 
lett, és lakozék miközöttünk” (Jn 1:14).
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A Biblia könyvei, amelyeket más-más korszakban élő, rangban és foglalko-
zásban, szellemi és lelki képességekben nagyon különböző emberek írtak, a 
stílusok széles skáláját tükrözik, mint ahogy sokféle a benne foglalt témakörök 
jellege is. Különböző írók különböző kifejezési formákat alkalmaztak. Ugyanazt 
az igazságot sokszor az egyik író megkapóbban tárta fel, mint a másik. Egy-egy 
témakörben – amelyet számos író több oldalról más-más összefüggésben mutat 
be – a felszínes, a figyelmetlen, elfogult olvasó talán ellentmondást vagy követ-
kezetlenséget lát, a gondolkozó, istenfélő, nyitott szemű kutató viszont felfedezi 
a benne rejtőzködő harmóniát.

Az igazság a különböző emberek írásai nyomán a maga sokoldalúságával 
jelenik meg. Az egyik íróban a téma egyik vonása kelt mélyebb benyomást; ő 
azokat a pontokat ragadja meg, amelyek saját élményeivel, felfogóképességével 
és értékelésével vannak összhangban. A másik író valami mást emel ki. A Szent-
lélek irányítása nyomán mindegyik azt tárja fel, ami az ő lelkét a legmélyebben 
érintette. Az igazságnak más és más oldala mutatkozik meg általuk, egymással 
tökéletes összhangban. Az így kinyilatkoztatott igazságok tökéletes egészet al-
kotnak, és az élet minden körülményében és eseményében kielégítik az ember 
szükségleteit.

Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, 
és Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irá-
nyította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset földi 
edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az emberi nyelv 
tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten bizonyságtétele, és Isten 
engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsőséges hatalmát látja meg benne, amely 
tele van kegyelemmel és igazsággal.

Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az 
üdvösséghez. A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoz-
tatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, a tanításaink zsinór-
mértéke és tapasztalataink próbaköve. „A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy 
tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 
3:16–17).

Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embe-
reknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítá-
sát. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy szolgáinak feltárja 
az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait. És mivel 
Isten Lelke ihlette a Bibliát, a Lélek tanítása soha nem állhat ellentétben az Ige 
tanításával.

Isten nem a Biblia helyettesítésére adta – és nem is adhatja – Lelkét: hiszen a 
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Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten Igéje minden tanítás és ismeret próbája. 
János apostol így mondja: „Ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok 
meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba”. 
(1Jn 4:77.) Ésaiás pedig kijelenti: „Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! 
Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnala” (Ésa 8:20).

A Szentlélek munkájára nagyon rossz fényt vet azoknak a tévelygése, akik 
azzal az indokkal, hogy a lélek világosságát megkapták, szükségtelennek tartják 
Isten Igéjének eligazítását. Ezek az emberek saját benyomásaikat követik, ame-
lyeket a lelkükben megszólaló mennyei hangnak tartanak. De az a lélek, amely 
irányítja őket, nem az Isten Lelke. Az Ige mellőzése és az érzelmek követése csak 
zavart kelt, félrevezet és romlásba dönt. Csak az ördög szándékait mozdítja elő. 
Mivel a Szentlélek szolgálata létfontosságú Krisztus egyházában, Sátánnak egyik 
cselfogása az, hogy a szélsőségesek és fanatikusok tévelygése útján a Lélek mun-
káját lejáratja, és Isten népével elfelejteti azt az erőforrást, amelyet az Úr kínál.

A Lélek az egész evangéliumi korszak során Isten Igéjével összhangban végzi 
munkáját. A Szentlélek mind az Ó-, mind az Újtestamentum írása idején a szent 
kánonban foglalt kinyilatkoztatásokon kívül is adott eligazítást. A Biblia elmond-
ja, hogy egyes emberek miként kaptak intést, dorgálást, tanácsot és eligazítást a 
Szentlélek által olyan dolgokban, amelyek nincsenek feljegyezve a Szentírásban. 
Említés történik különböző korok prófétáiról, akiknek a kijelentéseiből semmit 
sem jegyeztek fel. A szentírási kánon lezárulása után a Szentlélek továbbra is 
tanította, intette és vigasztalta Isten gyermekeit.

Jézus ezt ígérte tanítványainak: „Ama vigasztaló... a Szentlélek, akit az én ne-
vemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja 
mindazokat, amiket mondottam néktek”. „Mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, 
elvezérel majd titeket minden igazságra..., és a bekövetkezendőket megjelenti 
néktek”. (Jn 14:26; 16:13). A Szentírás világosan tanítja, hogy ezek az ígéretek 
korántsem korlátozódtak az apostolok idejére, hanem minden korban érvénye-
sek voltak Krisztus egyházára. A Megváltó így bátorítja követőit: „Tiveletek va-
gyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Pál pedig kijelenti, hogy a 
Lélek ajándékait és megnyilatkozásait „a szentek tökéletesbítése céljából szolgá-
lat munkájára, a Krisztus testének építésére” kapta a gyülekezet: „míg eljutunk 
mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett 
férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére”. (Ef 4:12–13).

Az apostol így imádkozott az efézusi hívőkért: „A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek Lelkét 
az Ő megismerésében; és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassá-
tok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége..., és mi az Ő hatalmának felséges 
nagysága irántunk, akik hiszünk”. (Ef 1:17–19). Az isteni Lélek szolgálata – az 
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értelem megvilágosítása és a Szentírás mélységes dolgainak megértése – volt az 
az áldás, amelyet Pál itt az efézusi gyülekezetnek kért.

A Szentlélek csodálatos pünkösdnapi megnyilatkozása után Péter arra buz-
dította az embereket, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg Krisztus 
nevében bűneik bocsánatfára. Majd pedig ezt mondta: „Veszitek a Szentlélek 
ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazok-
nak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk”. 
(Acs 2:38–39).

Az Úr Jóel próféta által megígérte, hogy Isten nagy napjának eljötte előtt a 
Szentlélek különlegesen fog megnyilatkozni (Jóel 2:28). Ez a prófécia részben 
már teljesedett a Lélek pünkösdnapi kiáradásakor, de a teljes megvalósulás, az 
isteni kegyelem kiteljesedése, az evangéliumhirdetés végső eseményeit fogja 
kísérni.

A jó és a rossz közötti nagy küzdelem hevessége egészen az idők végéig foko-
zódik. Sátán minden korban kinyilvánította, hogy haragszik Krisztus egyházára. 
Isten pedig kegyelmével és Lelkének hatalmával megerősítette népét, hogy meg 
tudjon állni az ördög hatalmával szemben. Krisztus apostolai a lélek különle-
ges világosságát kapták, amikor hirdetniük kellett az evangéliumot a világnak, 
és le kellett írniuk a későbbi korok számára. Az egyház végső szabadulásának 
közeledtekor azonban Sátán még nagyobb erővel dolgozik. Leszáll, és „nagy ha-
raggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van” (Jel 12:12). „A hazug-
ságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival” (2Thessz 2:9). fog dolgozni. 
Ez a lángelme, aki egykor Isten angyalai között a leghatalmasabb volt, hatezer 
éven át, teljes erejével csalt és pusztított. Sátán e küzdelmes korszakok alatt 
szerzett minden ügyességét, ravaszságát és tökélyre vitt kegyetlenségét latba 
veti Isten népe ellen a végső harcban. E vészterhes időkben Krisztus követőinek 
figyelmeztetniük kell a világot az Úr második adventjére; és egy olyan népet 
kell felkészítenünk, amely meg tud állni „szeplő nélkül és hiba nélkül” (2Pt 3:14) 
Krisztus előtt, amikor eljön. Ebben az időben legalább annyira szükség lesz Is-
ten kegyelmének és hatalmának különleges megnyilatkozására, mint amennyire 
szükség volt az apostoli korban.

A jó és a rossz között régóta folyó küzdelem jelenetei feltárultak a Szentlélek 
világosságának fényénél e lapok írója előtt. Időről időre bepillanthattam abba a 
nagy küzdelembe, amely Krisztus – az élet Fejedelme, megváltásunk szerzője –, 
valamint Sátán – a gonoszság fejedelme, a bűn szerzője –, Isten szent törvényé-
nek első áthágója – között folyt a különböző korszakokban. Sátán Krisztus elleni 
gyűlölete Krisztus követőivel szemben is megmutatkozott. A letűnt korok egész 
történelmén nyomon követhető az isteni törvény elveivel szembeni gyűlölet, 
ugyanaz a csaló fortély, amely által a tévelygés igazságnak tűnik, Isten törvé-
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nye helyébe emberi törvények lépnek, és a Teremtő helyett az ember a teremt-
ményt imádja. Sátán minden korban igyekezett Isten jellemét hamis színben 
feltüntetni, és az emberekben hamis fogalmakat kelteni róla, hogy ne szeressék 
a Teremtőt, hanem gyűlöljék, és féljenek tőle; hogy törvényét félretegyék, és 
azt gondolják, hogy mentesek követelményeitől. Sátánnak ez a törekvése, és az, 
hogy üldözze azokat, akik csalásának ellent mertek állni, a pátriárkák, a próféták 
és az apostolok, a mártírok és a reformátorok történelmében egyaránt nyomon 
követhető.

A végső nagy küzdelemben Sátán ugyanazt a taktikát követi, ugyanazt a lel-
kületet tanúsítja és ugyanazért a célért dolgozik, mint minden előbbi korban. 
Ugyanaz ismétlődik majd meg, azzal a különbséggel, hogy a jövő küzdelmét 
olyan felfokozott tempó fogja jellemezni, amilyennek a világ soha nem volt ta-
núja. Sátán csalásai szövevényesebbek, támadásai eltökéltebbek lesznek. Ha le-
hetséges volna, tévútra vinné még a választottakat is (Mk 13:22).

Amikor Isten Lelke feltárta előttem Igéjének nagyszerű igazságait, valamint a 
múlt és a jövő jeleneteit, azt a parancsot kaptam, hogy mondjam el másoknak 
is, amit kinyilatkoztatott, és tárjam fel a letűnt korokban folyó nagy küzdelmet; 
főként úgy mutassam be, hogy megvilágítsa a jövő gyorsan közeledő harcát. E 
célból igyekeztem kiválogatni és csoportosítani az egyháztörténelem esemé-
nyeit, hogy nyomon követhessük azoknak a próbatételt jelentő igazságoknak a 
kibontakozását, amelyeket a világ a különböző korokban kapott, amelyek fellob-
bantották Sátán haragját és a világhoz ragaszkodó egyház gyűlöletét. Ezeket az 
igazságokat megőrizte azoknak a bizonyságtevése, akik „életüket nem kímélték 
mindhalálig”.

E feljegyzésekben megpillanthatjuk a reánk váró küzdelem előrevetített 
árnyékát. Isten Igéjének fényénél és Lelkének világosságánál olvasva őket, le-
lepleződnek előttünk, a Sátán csalásai, és azok a veszélyek, amelyek elől ki kell 
térniük azoknak, akik az eljövendő Úr előtt „feddhetetlenül” akarnak megállni.

Az a nagyszerű eseménysor, amely a múlt reformációjának útját jelezte, és 
a protestáns világ által jól ismert és egyetemesen elfogadott történelem, olyan 
tényeket tartalmaz, amelyeket senki sem tagadhat le. Ezt a történelmet a könyv 
kereteihez mérten röviden, szükségszerű tömörséggel vázoltam, és a tényeket 
annyira összesűrítettem, amennyire az érthetőség megengedi. Egy-egy törté-
netíró szavait idéztem olyan esetekben, amikor az idézet röviden és érthetően 
megvilágítja a témát, vagy jól összegezi a részleteket. Olykor nem hivatkoztam 
név szerint az íróra, mert nem tekintélye miatt idéztem szavait, hanem mert 
megállapítása találó és megragadó képet nyújt a témához. Azok tapasztalatai-
nak és nézeteinek az ismertetéséhez, akik korunkban viszik előre a reformáció 
munkáját, ugyancsak igénybe veszem nyomtatásban megjelent műveiket.



83krISzTuS PélDázaTaI, 80-90. (réGI éS úJ IGazSáGok)

Ennek a könyvnek nem annyira az a célja, hogy a korábbi idők küzdelmeiről 
új igazságokat mondjon el, hanem inkább az, hogy a bekövetkezendő esemé-
nyeket érintő tényeket és elveket kihangsúlyozza. De ha a múltat a világosság és 
a sötétség erői közti küzdelem részeként vizsgáljuk, akkor a róla szóló feljegyzé-
sek új jelentőséget kapnak; általuk fény szóródik a jövőre, és megvilágítja azok 
ösvényét, akiknek a letűnt korok reformátoraihoz hasonlóan – még földi javaik 
veszélyeztetésével is – tanuságot kell tenniük „Isten igéjé”-ről, és „a Jézus Krisz-
tus bizonyságtételé”-ről.

Feltárni az igazság és tévelygés közötti nagy küzdelem jeleneteit; leleplezni 
Sátán ármánykodását, és megmutatni, hogyan lehet neki eredményesen ellen-
állni; bemutatni a bűn problémájának megnyugtató megoldását, megvilágítva 
a bűn eredetét és végső elrendezését, hogy egyértelműen kitűnjék: Isten min-
dig igazságosan és jóakarattal bánik teremtményeivel; bemutatni törvényének 
szent és változatlan voltát – ez e könyv célja. Hogy befolyására lelkek szabadulja-
nak meg a sötétség hatalmából, és részesüljenek „a szentek örökségében... a vi-
lágosságban”, annak dicsőségére, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk 
– ez a szerző buzgó imája.

<<<vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmánya 

KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 80-90. (RÉGI ÉS ÚJ IGAZSÁGOK)

Mialatt Krisztus a népet tanította, tanítványait is előkészítette később vég-
zendő szolgálatukra. Minden oktatásában tanulság rejlett számukra is. Miután 
elmondta a hálóról szóló példázatát, megkérdezte tőlük: „Megértettétek-é 
mindezeket?” „Megértettük Uram” - válaszolták. Majd egy másik példázatban 
elmondta nekik, hogy mi a felelősségük a megismert igazsággal kapcsolatban. 
„Annakokáért - mondta - minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől meg-
taníttatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő éléstárából.”

A gazda nem halmozza fel kincseit, hanem megosztja másokkal; és miközben 
használja, kincse gyarapszik. A gazdának értékei vannak - újak és régiek. Így ta-
nítja tanítványait Krisztus arra, hogy a rájuk bízott igazságot el kell mondaniuk 
a világnak. Miközben megismertetik az igazságot másokkal, ők maguk is jobban 
megismerik.

Mindazok, akik az evangélium üzenetét szívükbe fogadják, vágyakoznak hir-
detésére. Krisztus iránti szeretetüknek, amely a mennyből ered, kifejezést kell 
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adniuk. Azok, akik felöltözték Krisztust, elmondják tapasztalataikat. Elmondják, 
hogyan vezette éhező, szomjazó lelküket a Szentlélek lépésről lépésre, Isten és 
Jézus Krisztus ismeretére. Elmondják, mit eredményezett igekutatásuk, imád-
kozásuk, vívódásuk, és elismétlik Krisztus szavait: „Megbocsáttattak néked a te 
bűneid!” Nem természetes, ha valaki ezeket a dolgokat titokban tartja. Akiket 
betöltött Krisztus szeretete, nem hallgatják el őket. Az Úrtól kapott szent igazság 
nagyságához mérten vágyakoznak arra, hogy mások is részesüljenek ugyanab-
ban az áldásban. Miközben megismertetik másokkal Isten ajándékainak’ gazdag 
kincsestárát, Krisztus egyre többet ad nekik ezekből az ajándékokból. Megtanul-
nak a kicsi gyermek őszinteségével engedelmeskedni. Lelkük a szentség után só-
várog, és egyre jobban feltárulnak előttük az igazság és kegyelem kincsei, hogy 
továbbítsák őket a világnak.

Isten beszéde - az írott Ige, a természet könyve és az Istennel szerzett ta-
pasztalatok - az igazság csodálatos tárháza. Krisztus munkatársai ezekből a kin-
csekből merítenek. Az igazság utáni kutatás közben Istenre figyelnek, nem pedig 
nagy emberekre, akiknek bölcsessége Isten előtt bolondság. Az Úr a maga esz-
közeivel megismerteti önmagát mindazokkal, akik tudakozódnak utána.

Ha Krisztus követője hiszi és cselekszi az Igét, a természet világában nincs 
olyan tudomány, amit ne tudna felfogni és értékelni. Csak olyat talál benne, 
amivel az igazságot hirdetheti. A természettudomány az ismeret kincsestára, 
amelyből Krisztus iskolájának minden tanulója meríthet. Amikor eltűnődünk a 
természet szépségén, amikor levonjuk a föld művelésének, a fák növekedésé-
nek, a föld, a tenger és az égbolt csodáinak tanulságait, akkor az igazságot új 
fényben látjuk. Isten titkai az emberrel való bánásmódjában, bölcsességének és 
határozatainak az emberi életben megmutatkozó mélységei - mind-mind gazdag 
kincsestárnak bizonyulnak.

A bukott ember azonban az írott Igéből - Krisztus kimeríthetetlen kincseshá-
zából - ismerheti meg Istent a legjobban.

A Szentírás az Ótestamentumot éppúgy magában foglalja, mint az Újat. Egyik 
a másik nélkül nem teljes. Krisztus kinyilatkoztatta, hogy az Ótestamentum iga-
zságai éppoly értékesek, mint az Újtestamentum igéi. Krisztus a világ kezdetekor 
ugyanaz a Megváltó volt, mint ma. Még mielőtt istenségét emberi természetbe 
öltözve eljött világunkba, Ádám, Séth, Énok, Mathusélah és Noé már tolmácsol-
ta az evangéliumi üzenetet. Kánaánban Ábrahám, Sodomában Lót hirdette az 
üzenetet, és nemzedékről nemzedékre hűséges hírvivők beszéltek az Eljövendő-
ről. A zsidó üdvrend szertartásait Krisztus maga rendelte el. Áldozati rendszerük-
nek Ő - az igazi áldozat - volt az alapja, akit minden istentiszteletük előképezett. 
Az áldozat bemutatásakor kiontott vér Isten Báránya áldozatát jelképezte. Min-
den szimbolikus áldozat Krisztusban teljesedett be.
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Krisztus, ahogy a pátriárkák megismerték; ahogy az áldozati szolgálat szim-
bolizálta; ahogy a törvény bemutatta; és ahogy a proféták kinyilatkoztatták, az 
Ótestamentum kincse. Az élő, a halott, a feltámadt Krisztus, a Szentlélek által 
kinyilatkoztatott Krisztus az Újtestamentum kincse is. Megváltónk, aki az Atya 
dicsőségének visszatükröződése, Ő az Ó- és az Újszövetség.

Krisztus életéről, haláláról és közbenjárásáról, amit a próféták megjöven-
döltek, az apostolok bizonyságot tettek. Krisztus alázatosságáról, tisztaságáról, 
szentségéről és utolérhetetlen szeretetéről beszéltek. A teljes evangélium pré-
dikálása nemcsak a földön élő és tanító Megváltó hirdetését jelentette, hanem 
az ótestamentumi próféták által megjövendölt és az áldozati szolgálatban szim-
bolizált Krisztus bemutatását is.

Krisztus régi igazságokat tárt fel tanításában, amelyeknek Ő maga volt a szer-
zője, és amelyekről a pátriárkák és próféták által szólt. Most azonban új jelen-
tőséget kaptak. Magyarázatai nyomán fénnyel és lelkiséggel teltek meg. A tanít-
ványok megkapják a Szentlélek világosságát - ígérte Krisztus -, hogy Isten Igéje 
mindjobban kitárulkozzék előttük, és igazságait új szépségben tudják bemutatni.

Az emberek azóta tanulmányozzák Krisztus életét, jellemét, közbenjárói 
munkáját, amióta a megváltás ígérete elhangzott az Édenben. De azok, akik által 
a Szentlélek munkálkodik, mindezt újabb és újabb megvilágításban mutatják be. 
A megváltás igazságait egyre jobban ki lehet fejteni. Jóllehet régiek, mégis min-
dig újak, és az igazság keresőjének állandóan nagyobb fénnyel és hatalmasabb 
erővel mutatkoznak meg.

Az igazság minden korban újabb szakaszába lép: Isten üzenetét viszi a kor 
népének. A régi igazságok mind fontosak. Az új igazság nem független a régitől, 
hanem annak újabb megnyilatkozása. Az új igazságokat csak akkor foghatjuk fel, 
ha a régieket megértettük. Amikor Krisztus meg akarta értetni tanítványaival 
feltámadásának igazságát, elkezdte „Mózestől és minden prófétáktól”, és „ma-
gyarázza vala nékik minden írásokban, amik Őfelőle megírattak” (Lk 24:27). Az új 
igazság kitárulkozásából sugárzó fény szebbé teszi a régit. Aki elveti vagy mellőzi 
az újat, valójában nem ismeri a régit sem. Számára elvész éltető ereje, és csupán 
élettelen formasággá válik.

Vannak, akik vallják ugyan, hogy hiszik és tanítják az Ótestamentum igazsá-
gait, de közben elvetik az Újat. Krisztus tanításainak megtagadásával azt tanúsít-
ják, hogy nem hisznek abban sem, amit a pátriárkák és próféták mondtak. „Ha 
hinnétek Mózesnek - mondta Krisztus -, nékem is hinnétek; mert énrólam írt ő 
(Jn 5 :46). Ezért nincs igazán erő szavaikban akkor sem, amikor az Ótestamentu-
mot tanítják.

Sokan, akik azt állítják, hogy hiszik és tanítják az evangéliumot, hasonló hibát 
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követnek el. Félreteszik az ótestamentumi írásokat, amelyekről Krisztus kijelen-
tette: „Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5: 39). Az Ó elvetésé-
vel tulajdonképpen elvetik az Újat is; hiszen a kettő egymástól elválaszthatatlan. 
Senki sem tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az 
evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangé-
lium pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény a gyökér, az evangélium pedig 
a törvény illatos virága és gyümölcse.

Az Ótestamentum fényt hint az Új-ra, az Új pedig az Ó-ra. Mindegyik Isten 
Krisztusban való dicsőségének kinyilatkoztatása. Mindkettő olyan igazságokat 
mutat be, amelyek mindjobban kitárulkoznak a buzgó kutató előtt.

A Krisztusban elrejtett és általa megismerhető igazság végtelen. A Szentírás 
olyan forrás, amely állandóan mélyül és szélesedik a mélységeibe tekintő ember 
előtt. Ebben az életben nem fogjuk megérteni, hogy Isten miként tudta odaad-
ni Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az Atya szeretetének titka rejtve 
marad ezen a földön. Megváltónknak világunkban végzett munkája olyan téma 
- és az is lesz mindig -, amely teljesen igénybe veszi képzeletünket. Az ember 
minden értelmi képességét próbára téve megkísérelhet e titok mélyére hatolni, 
de beleszédül, és elfárad. A legigyekvőbb kutató is végtelen, parttalan tengert 
lát maga előtt.

Az igazságot, amely Jézusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagya-
rázni soha. Magassága, szélessége és mélysége felülmúlja értelmünket. Képze-
letünket a végsőkig feszíthetjük, akkor is csak elmosódott körvonalait láthatjuk 
Jézus megmagyarázhatatlan szeretetének, amely olyan magas, mint az ég, de 
lehajolt a földre, hogy Isten képmását belevésse az emberbe.

Megérthetjük azonban mindazt, amit Isten könyörületességéből el tudunk 
viselni. Jézus irgalmassága kitárulkozik az alázatos, bűnbánó lélek előtt. Isten 
könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük értünk hozott áldozatát. 
Ha alázatos szívvel kutatjuk Isten Igéjét, a megváltás magasztos mondanivalója 
kitárulkozik előttünk Szemlélődésünk közben fénye csak nő, és miközben vágya-
kozunk megérteni, egyre magasabb lesz, és egyre mélyül.

Váljék eggyé életünk Krisztus életével! Merítsünk állandóan belőle! Együnk 
az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely 
mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit! Ha állandóan az Urat nézzük, és 
hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. 
Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el 
nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés - Jé-
zus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk amikor közeledik hozzánk, 
hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember 
életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, 
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szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jé-
zussal volt, és tőle tanult.

Az ilyen keresztényben Krisztus vallása életadó, egész lényét betöltő elvként, 
élő, munkálkodó lelki erőként mutatkozik meg. Az ifjúság üdeségét, erejét és 
boldogságát tükrözi. Az Isten Igéjét befogadó szív nem olyan, mint a tó, amely 
vizét elpárologtatja, sem pedig mint a megrepedt víztároló, amely kincsét el-
veszti. Hanem olyan, mint a kiapadhatatlan forrás táplálta hegyi patak, amely-
nek habzó, hűs vize szikláról sziklára csobog, és felüdíti a fáradtakat, a szomja-
zókat, a megterhelteket.

E megtapasztalás nyomán az igazság tanítója olyan képességeket kap, ame-
lyek Krisztus képviselőjévé teszik. Tanításának krisztusi szelleme szavait és imá-
ját őszintévé és hatékonnyá teszi. Krisztusról tett tanúbizonysága nem lesz erőt-
len, élettelen. A lelkész sem fogja újra és újra ugyanazt prédikálni. Lelke kitárul, 
hogy a Szentlélek állandóan fénnyel áraszthassa el.

Krisztus ezt mondta: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök 
élete van ... Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: 
akként az is, aki engem eszik, él én általam ... A lélek az, ami megelevenít ... a 
beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet” (Jn 6:54-63).

Ha esszük Krisztus testét és isszuk vérét, nem sokszor elismételt, elkopott 
gondolatok, hanem az örök élet igazságai jutnak kifejezésre szolgálatunkban. 
Megszűnnek az erőtlen, nehézkes prédikációk. Megszólalnak a régi igazságok, 
de új megvilágításban. Új meglátások születnek az igazságról, olyan világosan 
és olyan súllyal, hogy mindenki megérti őket. Akik ilyen lelkészkar szolgálatát 
hallgathatják, érezni fogják az új élet pezsdítését, ha fogékonyak a Szentlélek 
befolyására. Isten szeretetének tüze fellobban bennük. Felfogóképességük meg-
élénkül, és érzékelik az igazság szépségét és fenséges voltát.

A hűséges gazda személyében Krisztus követendő példát állít az ifjúság taní-
tója elé. Ha a tanító számára Isten Igéje kincs, akkor állandóan új szépségeket és 
új igazságokat tár fel. Ha imában Istenre bízza magát, Krisztus Lelke hatalmába 
ejti, és általa mások lelkét is érinti. A Lélek boldog reménységgel, buzgalommal 
és a Biblia történeteivel tölti be értelmét és szívét, és mindezt továbbadja ifjú 
tanítványainak.

A mennyei békesség és öröm fonásai, amelyek az ihletett Ige szavai nyomán 
fakadnak a tanító lelkében, hatalmas folyammá dagadnak, amelyből áldást me-
ríthetnek mindazok, akik kapcsolatba lépnek vele. A tanuló nem fogja unalmas 
könyvnek tartani a Bibliát, mert a bölcs tanító egyre kívánatosabbá teszi szá-
mára. Az élet kenyere lesz, amely soha nem szárad meg. Elevensége, szépsége 
vonzza és magával ragadja az ifjúságot - kicsiket és nagyokat egyaránt. Olyan ez 
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a könyv, mint a földet beragyogó nap, amely szakadatlanul hinti kimeríthetetlen 
fényét, melegét.

Isten Lelke, a szent tanítás Lelke, áthatja az Igét. Fény, új és drága fény su-
gárzik a Szentírás minden lapjáról. Igazság tárul fel benne. Amikor Isten szól a 
lélekhez, az Ige szavai, mondatai világossá és időszerűvé lesznek.

A Szentlélek szívesen szól az ifjúsághoz, és örömmel tárja fel előttük Isten 
szavának kincseit és szépségeit. A nagy Tanító ígéretei foglyul ejtik érzékeiket, 
lelki és mennyei erővel elevenítik meg lelküket. A fogékony elme mennyei dol-
gokban jártas lesz, ami védelmet nyújt a kísértés ellen.

Az igazság igéit egyre fontosabbnak látjuk, és mondanivalójuk olyan gaz-
daggá válik, amiről nem is álmodtunk. Az Ige szépsége és gazdagsága átformáló 
hatással van a lélekre és jellemre. A mennyei szeretet fénye szívünkbe hullva 
lelkesít bennünket.

A Bibliát annál jobban értékeljük, minél többet kutatjuk. Bármerre fordul a 
tudásra szomjazó, Isten végtelen bölcsességével és szeretetével találkozik.

A zsidó üdvrend jelentőségét még mindig nem értjük teljesen. Rítusai és 
szimbólumai hatalmas és mélységes igazságokat vetítenek előre. Titkaihoz a 
kulcs az evangélium. Igazságaiba a megváltás tervének ismerete nyomán ka-
punk bepillantást. Kiváltságunk, hogy felfoghatjuk e csodálatos dolgokat, de 
sokkal jobban is érthetnénk őket. Meg kell értenünk Isten mélységes dolgait. 
Angyalok szeretnének bepillantani azokba az igazságokba, amelyek feltárulnak 
az Isten Igéjét bűnbánó szívvel kutató népnek, az átfogóbb, mélységesebb, szár-
nyalóbb - egyedül Istentől megkapható - ismeretért imádkozóknak.

Amint a világtörténelem végéhez közeledünk, különösképpen kell foglal-
koznunk az utolsó időket érintő próféciákkal. Az újtestamentumi iratok utolsó 
könyve tele van igazságokkal, csak meg kell értenünk őket. Sátán sok ember 
lelki látását olyannyira elhomályosította, hogy örülnek, ha bármilyen indokkal 
elkerülhetik a Jelenések könyvének tanulmányozását. Krisztus azonban szolgá-
ja, János által kinyilatkoztatta, hogy mi lesz az utolsó időben, és ezt mondta: 
„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják 
azokat, amelyek megírattak abban” (Jel 1: 3).

„Az pedig az örök élet - mondta Krisztus -, hogy megismerjenek Téged, az 
egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17 : 3). Miért van az, 
hogy nem látjuk meg ennek az ismeretnek értékét? Miért nem égnek izzón ezek 
a dicsőséges igazságok szívünkben, egész lényünket áthatva? Miért nem hirdet-
jük őket remegő ajakkal?

Isten megismerteti velünk Igéje által mindazokat az igazságokat, amelyek 
üdvösségünkhöz nélkülözhetetlenek. Már ezrek merítettek vizet ezekből a ku-
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takból, az élet kútjaiból, de tartalmuk mégsem csökkent. Ezrek néztek fel az 
Úrra, és Őt szemlélve átalakultak „ugyanazon ábrázatra” (2 Kor 3:18). Lelkük-
ben tűz ég, amikor jelleméről beszélnek, elmondva, mit jelent nekik Krisztus, és 
mit jelentenek ők Krisztusnak. Az Igének e kutatói azonban nem merítették ki 
ezeket a nagyszerű és szent mondanivalókat. Ezrek és ezrek foglalkozhatnának 
még a megváltás titkainak kutatásával. Amikor Krisztus életét és missziójának 
jellegét vizsgáljuk, minden egyes próbálkozásunkkor az igazság sugarai tisztáb-
ban ragyognak. Minden újabb kutatás nyomán az addig ismertnél érdekesebb 
tárul elénk. Ez a témakör kimeríthetetlen. Krisztus testté lételének, engesztelő 
áldozatának és közbenjárói munkájának kutatása az idők végéig foglalkoztatja 
a szorgalmas tanulókat. A végtelenségbe nyúló örökkévalóságot várva kiáltják: 
„Nagy a kegyességnek eme titka!”

Az örökkévalóságban megtudjuk azt is, ami már itt is feltárult volna előttünk, 
ha befogadtunk volna minden felvillanó fénysugarat. A megváltás kérdései töl-
tik be a megváltottak szívét és gondolatvilágát. Erről beszélnek az örökké tar-
tó korszakokon át. Meg fogják érteni azokat az igazságokat, amelyeket Krisztus 
szeretett volna tanítványainak feltárni, de nem volt elég hitük megértésükhöz. 
Krisztus tökéletességét és dicsőségét egyre újabb megvilágításban fogják látni. 
A végtelen korszakokon át a hű Gazda újat és régit hoz elő „éléstárá”-ból.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 82-85. (A KERESZTSÉG)
Máté 3:13-17; Márk 1:9-11; Lukács 3:21, 22.

A pusztai próféta híre, csodálatos kijelentései egész Galileában elterjedtek. 
Az üzenet eljutott a legtávolabbi hegyi falvak földműveseihez, a tengeri halász-
néphez, és egyszerű, őszinte szívükben talált igazán visszhangra. Az üzenet Ná-
záretbe, József ácsműhelyébe is eljutott, ahol Valaki felismerte a hívást. Eljött az 
Ő ideje. Nem folytatta tovább hétköznapi munkáját, hanem búcsút vett anyjá-
tól, és követte a Jordánhoz özönlő földijeit.

Jézus és Keresztelő János unokatestvérek voltak, és születésük körülménye-
iben is volt rokon vonás, de nem ismerték egymást személyesen. Jézus életét 
a galileai Názáretben töltötte, János pedig a júdeai pusztában. Igen különbö-
ző környezetben éltek, visszavonultságban, nem volt kapcsolatuk egymással. A 
Gondviselés rendelte így, hogy ne adhassanak alapot a vádnak: azért szövetkez-
tek, hogy egymás igényeit támogassák.
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János ismerte a Jézus születését jelző eseményeket. Hallott a gyermekkorá-
ban Jeruzsálemben tett látogatásról, a rabbik iskolájában történtekről is. Tudott 
bűntelen életéről, és hitte, hogy Ő a Messiás, bár erről nem volt közvetlen bi-
zonyítéka. Az, hogy Jézus annyi éven át ismeretlenségben élt, és nem nyújtott 
különös bizonyítékot küldetéséről, alkalmat adott a kételkedésre: vajon Ő-e a 
Megígért? Keresztelő János mégis hittel várt. Nem kételkedett abban, hogy az 
Isten által rendelt időben minden tisztázódik. Kinyilatkoztatást kapott, hogy a 
Messiást Ő fogja alámeríteni, és jelt fog kapni isteni mivoltáról: Így lesz képes 
arra, hogy a Megváltót bemutassa a népnek.

Amikor Jézus eljött, hogy megkeresztelkedjen, János olyan jellemtisztaságot 
ismert fel benne, amilyennel még sohasem találkozott. Jelenlétének még a lég-
köre is áhítatot keltő volt. János, a Jordánnál a köréje gyűlő sokaságtól sötét 
bűnök történetét hallotta. Találkozott a bűnök tengerének terhétől roskadozó 
emberekkel, de sohasem került kapcsolatba olyan emberi lénnyel, akiből ilyen 
isteni befolyás áradt volna. Mindez összhangban volt azzal a kinyilatkoztatás-
sal, amit János a Messiásról kapott. Mégis vonakodott Jézus kérését teljesíteni. 
Hogyan keresztelhetné meg ő, a bűnös a Bűntelent? És miért kellene annak - 
akinek nincs szüksége bűnbánatra - alávetnie magát egy olyan szertartásnak, 
amely a bűnök bevallását és eltörlését jelenti?

Amikor Jézus kérte a keresztséget, János visszahúzódott és így kiáltott: „Né-
kem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz énhozzám?” (Mt 3:14) Jézus 
határozottan, mégis szelíd hatalommal válaszolt. „Engedj most, mert így illik 
nékünk minden igazságot betöltenünk” (Mt 3:15). János engedett, elvezette a 
Megváltót a Jordánhoz, és alámerítette. Jézus „azonnal kijőve a vízből; és ímé az 
egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galam-
bot és őreá szállani” (Mt 3:16).

Jézus keresztsége nem saját bűneinek megvallása volt. Azonosította magát a 
bűnösökkel, ugyanazt az utat járta, amelyet nekünk kell megtennünk, ugyanazt 
a munkát végezte, amely a mi feladatunk. Szenvedésekkel teli élete, türelmes 
állhatatossága keresztsége után szintén példaként áll előttünk.

Amint kijött a vízből, Jézus imában borult le a folyóparton. Új, fontos kor-
szak nyílt meg életében. Most nagyobb színtéren folytatódtak életének küz-
delmei. Bár a Béke Fejedelme volt, mégis kivont karddal kellett érkeznie. Az 
a királyság, amelyet eljött megalapítani, ellentéte volt annak, amire a zsidók 
vágytak. Őt, akire Izrael hagyomány- és vallásrendszere épül, e szertartások 
ellenségének és lerombolójának tartják majd. Őt, aki kijelentette a törvényt 
a Sinai-hegyen, törvényszegőként ítélik el. Őt, aki azért jött, hogy megtörje 
Sátán hatalmát, Belzebubnak bélyegzik. Senki a világon nem értette meg. Szol-
gálata során egyedül járt. Anyja és fivérei nem fogták fel küldetését. Még ta-
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nítványai sem értették meg. Örök világosságban lakozott; egy volt Istennel, de 
földi élete magányban telt.

Azonosult velünk, hordoznia kellett bűneink, bajaink terhét. A Bűntelennek 
éreznie kellett a bűn szégyenét. A békesség kedvelőjének harcban kellett élnie: 
az igazságnak hamisság közepette, a tisztaságnak hitványsággal. Minden bűn, 
viszály, szennyes vágy, amit a törvényszegés magával vont, szenvedés volt Jézus 
lelkének.

Egyedül járta az utat, egyedül hordozta a terhet. Tőle függött a világ meg-
váltása. Letette saját dicsőségét és magára vette az emberiség gyengeségeit. 
Mindezt tudta és érezte, de rendületlenül kitartott célkitűzése mellett. Tőle füg-
gött az elbukott emberiség üdvössége, s Jézus kinyújtotta kezét, és megragadta 
a Mindenható Szeretet karját.

Úgy tűnt, hogy a Megváltó a mennybe látott, amikor lelkét imában kiöntöt-
te. Jól tudta, hogy a bűn mennyire megkeményítette az emberek szívét, milyen 
nehezen fogják küldetését megérteni és a megváltás ajándékát elfogadni. Erő-
ért könyörgött az Atyához, hogy legyőzze hitetlenségüket, széttörje bilincseiket, 
melyekkel Sátán rabul ejtette őket, és leigázza érettük a megrontót. Bizonyságot 
kért arra nézve, hogy Isten elfogadja az emberiséget Fiában.

Az angyalok még sohasem hallottak ilyen imát. Vágyakoztak rá, hogy szere-
tett Parancsnokuknak a bizonyosság és vigasztalás üzenetét vigyék. De nem te-
hették: maga az Atya fog Fia kérésére válaszolni. A dicsőség fénysugarai közvet-
lenül a tróntól áradtak. Megnyílt az ég, és a legtisztább fényből formált galamb 
szállt a Megváltó fejére mint a szelíd és alázatos Jézushoz illő jelkép.

A Jordánnál álló óriási tömegből Jánoson kívül csak néhányan érzékelték 
a mennyei látomást. Az isteni jelenlét ünnepélyessége mégis megnyugodott 
az összegyűlteken. A nép némán állt, és nézte Krisztust. Alakja olyan fényben 
úszott, amely Isten trónját veszi körül. Fölfelé tekintett, és olyan dicsőség ragyo-
gott rajta, amilyen még emberi arcon soha. A megnyílt égből egy hang hallat-
szott: „Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” (Mt 3:17).

Isten azért mondta ezeket a bizonyító erejű szavakat, hogy hitet ébresszen a 
jelenlevőkben, és megerősítse a Megváltót küldetésében. Bár a bűnös világ vét-
kei Krisztusra nehezedtek, és megaláztatás volt az számára, hogy „szolgai formát 
vévén föl, emberekhez hasonlóvá” (Fii 2:7) lett, de a mennyei hang kijelentette, 
hogy Ő az Örökkévaló Fia.

János mélyen megrendült, amikor látta Jézust esdekelve leborulni, és köny-
nyek között könyörögni az Atya jóváhagyásáért. Amikor Isten dicsősége körül-
vette Őt, és az égi szózat hallatszott, János felismerte, hogy ez az Isten által 
megígért jel. Tudta, hogy a világ Üdvözítőjét keresztelte meg. A Szentlélek meg-
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nyugodott rajta, kinyújtott karral Jézusra mutatott, és így kiáltott: „Ímé, az Isten-
nek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)

Sem a hallgatók, sem maga János nem értette e szavak értelmét: „Isten Bárá-
nya”. Mória-hegyén Ábrahám hallotta fiától ezeket a szavakat: „Atyám! [...] hol 
van az égőáldozatra való bárány?” (lMóz 22:7) Az apa így felelt: „Az Isten majd 
gondoskodik az égőáldozatra való bárányról, fiam” (lMóz 22:8). S a kosban, me-
lyet Isten Izsák helyett küldött, Ábrahám annak a jelképét látta, aki meghal az 
emberek bűneiért. Ezt a képet Ésaiás is vázolja a Szentlélek által, és így jövendöl 
a Megváltóról: „Mint bárány, mely mészárszékre vitetik”, „de az Úr mindnyájunk 
vétkét őreá veté” (Ésa 53:7.6). Izrael népe azonban nem értette ezt a tanítást. 
Sokan úgy tekintettek az áldozatokra, mint a pogányok saját áldozataikra - aján-
déknak szánták őket, mellyel az istenséget kiengesztelhetik. Isten arra vágyott, 
hogy megértesse velük: az Ő szeretetéből fakad az az ajándék, amely megbékél-
teti a népet vele.

Amit Isten Jézusnak a Jordánnál mondott: „Ez amaz én szerelmes fiam, aki-
ben én gyönyörködöm” (Mt 3:17- az egész emberiséghez szól. Isten Jézushoz 
mint képviselőnkhöz szólt. Nem dob el minket összes bűnünkkel, gyengeségünk-
kel, mint értékteleneket. „Megajándékozott minket ama Szerelmesben” (Ef 1:6). 
A dicsőség, amely Krisztuson megnyugodott, Isten irántunk való szeretetének 
záloga. Ez beszél nekünk az ima erejéről, hogy hogyan juthat az emberi hang 
Isten füléhez, és hogyan találnak kéréseink meghallgatásra a mennyei udvarban. 
A bűn elszakította a földet a mennytől, és elidegenítette az égi közösségtől, de 
Jézus újra összekapcsolta a dicsőség országával. Szeretete körülveszi az embert 
és elér a mennyekig. A megnyílt kapukon át Megváltónk fejére hulló fény ránk is 
árad, ha imádkozunk, hogy ellen tudjunk állni a kísértésnek. A hang, amely Jé-
zushoz szólt, minden hívő léleknek mondja: ez amaz én szerelmes gyermekem, 
akiben én gyönyörködöm.

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, 
hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő 
hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van” (1Jn 3:2). Megváltónk olyan utat nyi-
tott meg, amelyen a legbűnösebb, legszegényebb, legelnyomottabb és legmeg-
vetettebb ember is az Atyához járulhat. Mindenki otthonra lelhet az égi hajlékok-
ban, amelyeket Jézus készít. „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: [...] 
ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat” (Jel 3: 7-8).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
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4. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 188-194. (AVAGY NEM A JÓZSEF FIA-É EZ) 
Lukács 4:16-30.
Krisztus ragyogó galileai szolgálatának napjait csak egyvalami árnyékolta be. A 

názáretiek elutasították. „Avagy nem a József fia-é ez?” (Lk 4 : 22) - hajtogatták.
Gyermek- és ifjúkorában Jézus testvéreivel együtt vett részt az istentisztele-

teken a názáreti zsinagógában. Bár szolgálatának kezdete óta nem volt velük, a 
rokonai tudták, mi történt azóta vele. Amikor újra megjelent közöttük, érdeklő-
désük és várakozásuk a legmagasabb fokra hágott. Itt voltak azok az ismerős ala-
kok, arcok, akiket gyermekkora óta ismert. Itt voltak anyja és testvérei, s minden 
szem rászegeződött, amikor szombatnapon belépett a zsinagógába, és elfoglalta 
helyét a hívők között.

A szokásos szombatnapi szolgálat keretében a vén felolvasott a próféták 
könyveiből, és arra buzdította a népet, hogy reménykedjenek az Eljövendőben, 
aki dicső országot alapít, és eltöröl mindenféle elnyomást. Bizonyítékokat sorolt 
fel, hogy a Messiás eljövetele közel van, így akarta lelkesíteni hallgatóit. Leírta 
eljövetelének dicsőségét, s kiemelte azt a gondolatot, hogy Ő seregek élén jele-
nik meg Izrael szabadítására.

Ha volt jelen írástudó a zsinagógában, elvárták, hogy ő tartsa a beszédet, 
de a próféták könyveiből bármelyik izraelita felolvashatott. Ezen a szombaton 
Jézust kérték meg, hogy vegyen részt a szolgálatban. Ő „felálla olvasni, és adák 
néki az Ésaiás próféta könyvét” (Lk 4:16-17). A szöveget, melyet felolvasott, a 
Messiásra vonatkoztatták:

„Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegények-
nek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket megy-
gyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek 
megnyitását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr-
nak kedves esztendejét.

És behajtván a könyvet, átadá a szolgának. [...] És a zsinagógában mindenek 
szemei őreá valának függesztve. [...] És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és 
elálmélkodának kedves beszédein, amelyek szájából származtak” (Lk 4:18-22).

Jézus úgy állt az emberek előtt, mint a Reá vonatkozó jövendölések élő értel-
mezése. Magyarázta a felolvasott igéket, beszélt a Messiásról, mint az elnyomot-
tak, a foglyok szabadítójáról, a betegek gyógyítójáról, a vakok szemének megnyi-
tójáról, arról, aki az igazság világosságát árasztja a világra. Megnyerő modora és 
szavainak csodálatos jelentősége olyan erővel ragadta meg hallgatóit, amilyet 
még sohasem éreztek. Az isteni befolyás hullámai minden akadályt elsöpörtek. 
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Mózeshez hasonlóan ők is szemlélték a Láthatatlant. Amint a Szentlélek érintet-
te szívüket, lelkes ámennel válaszoltak, és dicsérték az Urat.

Ám amikor Jézus így szólt: „Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra” (Lk 
4:21), mintegy hirtelen felébredve, magukra, valamint Jézus hozzájuk intézett 
kijelentéseire kezdtek gondolni. Őket, izraelitákat, Ábrahám gyermekeit foglyok-
nak nevezte. Jézus rabokhoz szólt, akiket meg kell szabadítani a gonosz hatalmá-
ból, akik sötétségben vannak, és szükségük van az igazság világosságára. Büsz-
keségük csorbát szenvedett, félni kezdtek. Jézus szavai megmutatták, hogy értük 
végzett munkája teljesen eltér attól, amire vágytak. Tetteiket túlságosan közelről 
vizsgálhatja meg. Noha pontosan betartották a külső ceremóniákat, reszkettek 
Jézus tiszta, kutató tekintetétől, megfigyelésétől.

Kicsoda ez a Jézus? - kérdezték. Ő aki a Messiás dicsőségét igényelte, egy ács 
fia volt, s együtt dolgozott műhelyében atyjával, Józseffel. Látták Őt görnyedve 
menni hegyre föl, völgybe le, ismerték testvéreit, valamint életét és munkáját. 
Látták, hogyan serdül gyermekből ifjúvá, ifjúból férfivá. Bár élete szeplőtlen volt, 
mégsem hitték, hogy Ő a Megígért.

Milyen ellentétes az Ő új országgal kapcsolatos tanítása azzal, amit a vének-
től hallottak! Jézus egy szót sem szólt arról, hogy megszabadulnak a rómaiaktól. 
Hallottak csodáiról, remélték, hogy hatalmát gyakorolni fogja érdekükben, ám 
ebbéli szándékának semmi jelét nem látták.

Mivel ajtót nyitottak a kétkedésnek, szívük sokkal jobban megkeményedet, 
mint amennyire hirtelen meglágyult. Sátán elhatározta, hogy a vak szemek ne 
nyíljanak meg azon a napon, a szolgaságban megkötözött lelkek ne bocsáttassa-
nak szabadon. Óriási erővel dolgozott hitetlenségük megerősítésén. Az embe-
rek nem vették figyelembe a már kapott jelet, s felkavarta őket a meggyőződés, 
hogy Megmentőjük szól hozzájuk.

Jézus istenségét titkos gondolataik feltárásával bizonyította. „És monda né-
kik: Bizonyára azt a példabeszédet mondjátok nékem: Orvos, gyógyítsd meg 
magadat! Amiket hallottunk, hogy Kapernaumban történtek, itt a te hazádban 
is cselekedd meg azokat. Monda pedig: Bizony mondom néktek: Egy próféta 
sem kedves az ő hazájában. És igazán mondom néktek, hogy Illés idejében sok 
özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég három esztendeig és hat hónapig be 
volt zárva, úgy hogy az egész tartományban nagy éhség volt; mégis azok közül 
senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegyasz-
szonyhoz. És az Elizeus próféta idejében sok bélpoklos volt Izraelben; de azok 
közül egy sem tisztult meg, csak a Szíriából való Naámán” (Lk 4: 23-27).

A próféták életéből vett események elmondásával Jézus válaszolt hallgatói-
nak kérdéseire. Isten különleges munkára kiválasztott szolgáinak nem volt sza-
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bad keményszívű, hitetlen emberekért dolgozniuk. Akiknek viszont érző szívük 
és bízó hitük volt, azokat Isten különlegesen felruházta erejének bizonyságaival 
a próféták által. Illés idejében Izrael elszakadt Istentől. Ragaszkodtak bűneikhez, 
elutasították az Úr küldöttei által szóló Szentlélek figyelmeztetéseit. Így elvágták 
magukat attól a csatornától, melyen át Isten áldásban részesíthette volna őket. 
Az Úr elhaladt Izrael otthonai mellett, s szolgájának pogány földön talált mene-
déket, egy olyan asszonynál, aki nem tartozott a választott néphez. Mégis ezt az 
asszonyt tisztelte meg, mert követte a kapott világosságot, és szíve nyitva állt a 
még nagyobb világosság számára is, melyet az Úr prófétája által küldött.

Ugyanezért nem történt semmi Izrael bélpoklosaival Elizeus idejében. Na-
ámán, egy pogány főember azonban hű volt az igazságról kialakított meggyőző-
déséhez, és átérezte, mennyire szüksége van a segítségre. Alkalmas volt Isten 
kegyelmi ajándékainak befogadására. Nemcsak hogy megtisztult leprájából, de 
még az igaz Isten ismeretének áldásában is részesült.

Isten előtti állapotunk nem attól függ, hogy mennyi világosságot kaptunk, 
hanem hogy a kapottat hogyan használtuk fel. Így azok a pogányok, akik a jó 
utat választják - már amennyire ismerik -, kedvezőbb helyzetben vannak, mint 
azok, akik nagyobb világosságot kaptak, és vallják, hogy szolgálják Istent, ám a 
világosságot semmibe veszik, és mindennapi életük ellentmond hitvallásuknak.

Jézus szavai a zsinagógában a hallgatók önigazultságának gyökeréig hatoltak. 
Meg kellett érteniük a keserű igazságot: eltávolodtak Istentől, eljátszották a jo-
got, hogy Isten népe lehessenek. Minden szó késként hasított beléjük, s tárta fel 
valódi állapotukat. Most megvetették a hitet, melyre az imént Jézus ihlette őket. 
Nem akarták belátni, hogy Ő, aki szegénységből, alacsony sorból származik, más 
lehet, mint közönséges ember.

Hitetlenségük rosszindulatot szült. Sátán irányította őket, s ők dühödten or-
dítoztak a Megváltó ellen. Elfordultak Tőle, akinek küldetése a gyógyítás és hely-
reállítás volt, s ekkor megmutatkoztak bennük a pusztító jellemvonásai.

Amikor Jézus a pogányoknak adott áldásokra utalt, hallgatóinak heves nem-
zeti büszkesége fellángolt, s szavai belevesztek a tömeg zúgásába. Ezek az embe-
rek büszkék voltak törvénytiszteletükre, de most, midőn előítéleteiket sértették 
meg, ölni tudtak volna. A gyülekezet feloszlott, kezüket Jézusra emelték, kihur-
colták a zsinagógából, s a városból is. Mindenki meg akarta ölni Őt. Egy szakadék 
szélére vitték, fejjel le akarták vetni. Kiabálás, átkozódás töltötte be a levegőt. 
Néhányan kövekkel dobálták, ekkor azonban Jézus hirtelen eltűnt. Égi küldöttek 
voltak vele a zsinagógában és a tébolyult tömegben is. Körülzárták ellenségei 
elől, és biztos helyre vezették.

Így védelmezték az angyalok Lótot is, és vezették ki biztonságban Sodomá-
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ból. Így oltalmazták meg Elizeust a kicsiny hegyi városkában. Míg körülötte a 
dombok tele voltak a szíriai király lovaival és szekereivel, Elizeus a közelebbi 
domb lejtőire tekintett, amelyet Isten seregei leptek el - lovak és tüzes szekerek 
vették körül az Úr szolgáját.

Az angyalok minden időben ugyanígy Krisztus hűséges követői mellett álltak. 
A gonosz hatalmas szövetségeseivel felsorakozik mindenki ellen, aki győzni akar, 
ám Krisztus bepillantást enged az általunk nem látható dolgokba: a menny sere-
gei tábort járnak az Istent szeretők körül, hogy megszabadítsák őket. Sohasem 
tudhatjuk meg, milyen látható és láthatatlan veszélyektől óvott meg az angyalok 
közbelépése, míg az örökkévalóság fényében meg nem látjuk Isten gondviselé-
sét. Akkor majd megtudjuk, hogy az egész mennyei család figyelme az itteni, földi 
családra irányult, és Isten trónjának küldöttei kísérték lépteinket nap mint nap.

Amikor Jézus a zsinagógában a jövendölésekből olvasott, hirtelen megállt a 
Messiás munkájára vonatkozó utolsó kitételnél. Miután felolvasta: „hogy hir-
dessem az Úr jókedvének esztendejét”, az ezt követő szavakat kihagyta: „és 
Istenünk bosszúállása napját” (Ésa 61:2). Ez éppannyira igaz volt, mint a pró-
fécia első fele, hallgatásával Jézus nem tagadta ezt az igazságot. Ám ez utóbbi 
kifejezés éppen az volt, amelyet hallgatói oly örömmel hangoztattak, amelynek 
teljesedésére vágyakoztak. Ítéletet mondtak a pogányokra, s észre sem vették, 
hogy saját bűneik nagyobbak a másokéinál. Nekik maguknak volt a legnagyobb 
szükségük a kegyelemre, melyet oly készségesen tagadtak meg a pogányoktól. 
Az a nap, amikor Jézus a zsinagógában közöttük járt, a lehetőség volt számukra, 
hogy elfogadják a menny hívását. Ő aki „gyönyörködik az irgalmasságban” (Mik 
7:18), szívesen megszabadította volna őket a vétkeik által vonzott romlástól.

Jézus nem mondott le róluk, míg még egyszer fel nem szólította őket bűnbá-
natra. Galileai szolgálatának vége felé még egyszer meglátogatta gyermekkori 
otthonát. Bár visszautasították; de prédikálásának és csodáinak híre bejárta az 
egész vidéket. Senki sem tagadhatta már, hogy emberi erőnél nagyobb hatal-
ma van. A názáretiek tudták, hogy jót cselekedett, bárhová ment, s mindenkit 
meggyógyított, akit Sátán szorongatott. Voltak egész falvak, ahol egy házban 
sem maradt egy szemernyi betegség sem, mert Ő arra járt, és minden bajukat 
meggyógyította. Életének minden tettét áthatotta az irgalmasság, s bizonyítot-
ta, hogy Isten kente föl.

Amikor újra hallották szavait, a názáretieket megindította a Szentlélek. De 
még most sem ismerték el, hogy ez az Ember, aki közöttük nőtt fel, más, vagy 
nagyobb, mint ők. Még mindig mardosta őket az emlék, hogy míg Jézus magát a 
Megígértnek nevezte, tőlük valójában vitatta az Izraelhez tartozandóságot, mert 
érdemtelenebbnek mutatta be őket Isten kegyére, mint egy pogány férfit vagy 
nőt. Ezért, bár feltették a kérdést: „Honnét van ebben ez a bölcsesség és az 
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erők?” (Mt 13: 54), nem fogadták el Isten Fiának. Hitetlenségük miatt a Meg-
váltó nem tudott közöttük sok csodát tenni. Csak néhány szív nyílt meg áldásai 
számára, s Ő vonakodva távozott, és sohasem tért vissza.

Midőn egyszer már lábrakapott a hitetlenség, az folyamatosan befolyása alá 
vonta a názáretieket. Hasonlóképpen ez uralta a Magas Tanácsot és a nemzetet 
is. A papok és a nép esetében is akkor kezdődött a vég, amikor először utasí-
tották el a Szentlélek erejének megnyilatkozását. Annak igazolására, hogy első 
ellenállásuk helyes volt, ezután is folyton gáncsolták Krisztus szavait. A Szentlé-
lekkel szembeni elutasításuk a Kálvárián, a kereszten, városuk lerombolásánál, s 
a négy égtáj felé való szétszóratásuknál csúcsosodott ki.

Ó, mennyire vágyott rá Krisztus, hogy megnyissa Izraelnek az igazság kincses-
házát! Azonban teljes lelki vakságuk folytán lehetetlen volt feltárnia számukra 
az országára vonatkozó igazságokat. A mennyei igazság bebocsátásra várt, ők 
azonban ragaszkodtak saját hitükhöz és értelmetlen ceremóniáikhoz. Pénzüket 
pelyvára és szecskára költötték, miközben megkaphatták volna az élet kenye-
rét. Miért nem vették Isten igéjét, miért nem kutatták szorgalmasan, hátha té-
vednek? Az Ótestamentum Írásai világosan kijelentették Krisztus szolgálatának 
minden részletét, Ő pedig újra és újra idézte a prófétákat, és ezt mondta: „Ma 
teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra” (Lk 4: 21). Ha őszintén kutatták volna 
az Írásokat, és elméleteiket Isten igéjéhez mérik, Jézusnak nem kellett volna sír-
nia megtéretlenségük miatt. Nem kényszerült volna e kijelentésre: „Ímé pusztán 
hagyatik néktek a ti házatok” (Lk 13:35). Felismerhették volna Messiás-voltának 
bizonyítékait, és így elkerülhetik a büszke városukat romba döntő veszedelmet. 
A zsidók értelmetlen vakbuzgósága azonban beszűkítette elméjüket. Krisztus ta-
nításai felfedték jellemhibáikat, és bűnbánatra szólítottak. Ha elfogadják tanítá-
sait, meg kell változtatniuk eljárásaikat, el kell vetniük dédelgetett reményeiket. 
A mennyei megtiszteltetésért fel kell áldozniuk az emberek tiszteletét. Ha enge-
delmeskednek az új rabbi szavainak, akkor koruk gondolkodóinak és tanítóinak 
véleményével ellentétesen kell haladniuk.

Az igazság nem volt népszerű Krisztus idejében. Napjainkban sem az. Nép-
szerűtlen, amióta Sátán először megutáltatta az emberrel: olyan meséket talált 
ki, melyek önmagasztaláshoz vezettek. Nem találkozunk-e manapság olyan el-
méletekkel és tanokkal, melyeknek nincsen alapjuk Isten igéjében? Az emberek 
mégis éppoly szívósan ragaszkodnak hozzájuk, mint a zsidók hagyományaikhoz.

A zsidó vezetőket lelki gőg jellemezte. Az én felmagasztalásának vágya még 
a szentély szolgálatában is megmutatkozott. A zsinagógában a fő helyeket ked-
velték. Szerették, ha köszöntik őket a piacon, élvezettel hallgatták címeiket az 
emberek ajkáról. Ahogy az igazi kegyesség eltűnt, egyre buzgóbban ápolták ha-
gyományaikat és ceremóniáikat.
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Mivel felfogásukat elhomályosította az önző előítélet, nem tudták összhang-
ba hozni Krisztus meggyőző szavainak erejét életének alázatosságával. Nem ész-
lelték, hogy a valódi nagyság nélkülözheti a külsőségeket. Ennek az Embernek 
a szegénysége teljesen összeegyeztethetetlennek tűnt előttük az ő Messiás-igé-
nyükkel. Azt kérdezték, ha az, akinek mondja magát, akkor miért ilyen szerény? 
Ha fegyveres erők nélkül is elégedett, akkor mi lesz országunkkal? Hogyan teheti 
majd a nemzeteket a zsidók városának alattvalójává ez a rég várt hatalom és di-
csőség? Nem azt tanították-e a papok, hogy Izrael fog uralkodni az egész földön? 
Lehetséges volna, hogy a nagy vallási tanítók tévednek?

Nem csupán a Jézus életéből hiányzó külső dicsőség volt az oka a zsidók el-
utasító magatartásának. Jézus a tisztaság megtestesítője, ők pedig tisztátalanok 
voltak. Krisztus szeplőtlen becsületességben lakozott az emberek között. Fedd-
hetetlen élete bevilágított szívükbe. Őszintesége felfedte hamisságukat. Napvi-
lágra hozta tettetett kegyességük ürességét, a bűnt a maga gyűlöletességében 
tárta föl. Az ilyen világosságot nem fogadták szívesen.

Ha Krisztus a farizeusokra irányította volna a figyelmet, ha magasztalta volna 
tudásukat és kegyességüket, örömmel üdvözölték volna. Ám amikor a menny-
országról úgy beszélt, mint a kegyelem időszakáról az egész emberiség számá-
ra, a vallásnak egy olyan részét mutatta be, amelyet nem tudtak elviselni. Saját 
példájuk és tanításuk sohasem volt olyan, hogy kívánatossá tehette volna Isten 
szolgálatát. Amikor látták, hogy Jézus odafigyel azokra, akiket ők gyűlöltek és 
elutasítottak, ez büszke szívük legmélyebb szenvedélyeit kavarta fel. Dicsekedé-
sük ellenére, - hogy „a Júda nemzetségéből való Oroszlán” (Jel 5:5) alatt Izrael 
felmagasztaltatik, minden nemzet fölé emelkedik -, jobban el tudták volna visel-
ni nagyravágyó reményeik meghiúsulását, mint Krisztus dorgálását bűneikért, 
vagy az Ő tisztaságának jelenlétében érzett szégyenüket.

<<<vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 34-37. (A LÉLEK ADOMÁNYA)

Jézus a Szentlélek hivatását ezekkel a szavakkal vázolja: „És az, amikor eljő, 
megfeddi (oktatja) a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.” (Jn. 16:8) A 
Szentlélek meggyőz a bűnről. Ha a bűnös átadja magát a Lélek megelevenítő 
befolyásának, akkor megtérésre jut, és felismeri az isteni követelmények iránti 
engedelmesség fontosságát.
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A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek ki-
nyilatkoztatja Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűneit. „Az enyémből vesz és 
megjelenti néktek” – mondotta Jézus. „Az mindenre megtanít majd titeket, és 
eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (Jn. 16: 14; 14:26)

A Szentlelket Isten adta megújító erőként, hogy hathatóssá tegye a Megvál-
tó halála által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyelmét állandóan 
arra a nagy áldozatra irányítani, amelyet Krisztus hozott a golgotai kereszten. 
Bemutatja Isten szeretetét a világ előtt, és a bűneiről meggyőzött lélek számára 
hozzáférhetővé teszi a Szentírás értékeit.

Miután a Szentlélek meggyőzte az embert bűneiről, az életszentség és iga-
zság színvonalát feltárta előtte, elvonja szeretetét e világ dolgaitól, és betölti 
lelkét a szentség utáni vággyal. „Az elvezérel majd titeket minden igazságra” (Jn. 
16:13) – jelentette ki az Üdvözítő. Ha az emberek készek arra, hogy a Lélek mun-
kálkodjék bennük, akkor egész lényük megszentelődését véghezviszi. A Szentlé-
lek az isteni jellemvonásokat vési be a lélekbe. Hatalma által oly világossá teszi 
az élet útját, hogy senki sem tévedhet el.

Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett emberi 
eszközei által, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiséggel. Ez megnyil-
vánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is „jó lelkét adta, 
hogy őket oktatná.” (Neh. 9:20) Az apostoli korszakban is hatalmasan működött 
Isten a Szentlélek erejével gyülekezetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorsá-
got Kálebnek és Józsuénak, amely az ősatyákat megerősítette; és ez tette ered-
ményessé az apostoli gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten 
hűséges gyermekeinek. A Szentlélek ereje által készítettek utat a valdensek a sö-
tét korszakok alatt, a reformáció számára. Ugyanez az erő koronázta eredmény-
nyel azon nemes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai misszióállomások felál-
lításának útját egyengették, és tették lehetővé a Biblia lefordítását valamennyi 
nemzet nyelvére és tájszólásaira.

Isten még ma is egyházát használja fel szándékának kinyilatkoztatására e föl-
dön. A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak és előké-
szítik Krisztus újra jövetelének útját. Hirdetik, hogy Isten törvénye: az élet zsi-
nórmértéke. A Mindenható Lelke készteti az emberi szíveket, és mindazok, akik 
befolyásának engednek, Isten igazsága tanúivá lesznek. Megszentelt életű férfi-
ak és nők sok helyen közlik az emberekkel azt a világosságot, amit Krisztus által 
nyertek. Miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd 
napján részesültek a Lélek keresztségében: állandóan többet és többet nyernek 
a Lélek erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a földet.

Másrészt pedig egyes emberek ahelyett, hogy bölcsen kihasználnák a je-
lenben kínálkozó alkalmakat, ölbe tett kézzel várják a lelki felüdülés rendkívüli 
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idejét, amely hatványozottan fokozná a mások felvilágosítására szolgáló képes-
ségüket. Elhanyagolják jelenlegi kötelességüket és kiváltságukat, fényük csak 
pislákol, miközben olyan időkre várnak, amikor minden fáradság nélkül nyer-
hetnek rendkívüli áldást, amely átformálja és szolgálatra alkalmassá teszi őket.

A végidőben, amikor Isten műve a földön befejezéshez közeledik, a szent éle-
tű hívők komoly fáradozásait a Szentlélek hatalma az isteni kegyelem rendkívüli 
jeleivel kíséri majd. A korai és késői eső jelképében – ahogyan az eső Keleten 
a magvetés, illetve az aratás időszakában hullott a földre – a héber próféták 
az isteni kegyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekeze-
te számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, 
amely dicső eredményeket érlelt. A Lélek jelenléte az igaz egyházban az idők 
végezetéig érezhető lesz.

A lelki kegyelem rendkívüli kiárasztását viszont arra az időpontra ígérte Isten, 
amely megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyülekezetet Jézus 
eljövetelére. Az írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához hason-
lítja; és ezért az erőtöbbletért könyörögjenek a keresztények az aratás Urához „a 
késői eső idején”. Erre „az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik”. „Elküldi 
nektek az esőt, a korai és késői esőt.” (Zak. 10:1; Elberfeldi ford.) (Jóel 2:23; 
Zürichi ford.)

Ha azonban Isten egyháza tagjainak jelenleg nincs élő összeköttetésük a lelki 
növekedés forrásával, akkor nem lesznek felkészülve az aratás idejére. Ha nem 
tartják lámpájukat feldíszítve és égve, akkor a rendkívüli szükség idején nem 
részesülnek a kegyelem nagyobb mértékében.

Csak azok lesznek képesek ezt az erőt napi szükségletükhöz és tehetségük-
höz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb áldásaiban ré-
szesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, amely őket csoda 
által ruházza fel a lelki erő rendkívüli mértékével, adják át magukat a léleknyerés 
munkájának, hogy Isten átformálhassa, és hasznos edényekké tegye őket. Na-
ponta megragadnak minden alkalmat a szolgálatra, és ezzel tesznek bizonyságot 
a Mesterről, bárhol legyenek, akár az otthon szerény munkakörében vagy a nyil-
vánosság előtt.

A felszentelt munkás csodálatos vigasza az a tudat, hogy földi életében még 
Krisztus is naponként kérte Atyjától a szükséges kegyelmet, és csak az Atyával 
töltött együttlét után ment másokat áldani és erősíteni. Nézd, miként borul 
térdre Isten Fia imában Atyja előtt! Bár Isten Fia, mégis imával erősíti hitét, és 
a mennyel való érintkezésből merít erőt, hogy ellenállhasson a gonosznak, és 
segíthessen az emberek ínségén. Mint idősebb testvérünk, ismeri azok szükség-
letét, akik gyengeségük ellenére – a bűnnel és kísértésekkel telt világban élve 
– égnek a vágytól, hogy Neki szolgálhassanak. Tudja, hogy azok a követek, akiket 



101JézuS éleTe, 569-589. (ne nyuGTalankoDJék a TI SzÍVeTek)

szétküld, gyenge és tévelygő emberek; azonban mindenkinek, aki teljesen átad-
ja magát, isteni segítségét ígéri. Példája bizonyítja, hogy a mélységes hitből fa-
kadó komoly és állhatatos könyörgés, valamint művéhez való teljes ragaszkodás 
és odaadás, megszerzi a Szentlélek segítségét minden ember részére, a bűnnel 
vívott harcában.

Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, hogy befogadja 
és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld aratásá-
nak megérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszentelési foga-
dalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza őket Lelke megelevenítő és 
megszentelő jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését azzal a biztos 
tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte teszi őket „Isten 
munkatársaivá”.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 569-589. (NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK)

János 13:31-38; János 14; János 15; János 16; János 17.
Krisztus isteni szeretettel és gyengéd együttérzéssel tekintett tanítványaira 

és így szólt hozzájuk: „Most dicsőítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdi-
csőítteték őbenne” (Jn 13:31). Júdás elhagyta a felsőház helyiségét, és Krisztus 
egyedül maradt a tizeneggyel. Beszélt nekik a tőlük való elválás közelségéről. 
Mielőtt azonban ez bekövetkezett volna, rámutatott küldetése nagy céljára. Ez a 
cél volt az, amit mindig szeme előtt tartott. Az volt az öröme, hogy megaláztatá-
sával és szenvedésével az Atya nevét dicsőítette meg. Először is erre irányította 
tanítványai gondolatait.

Azután kedves szavakkal szólt hozzájuk: „Fiaim, egy kevés ideig még veletek 
vagyok. Kerestek majd engem, de amiként a zsidóknak mondám, hogy: Ahová 
én megyek, ti nem jöhettek, most néktek is mondom” (Jn 13:33).

A tanítványok nem ujjongtak, mikor ezt hallották. Félelem fogta el őket. Szo-
rosan Jézus körül tömörültek össze. Mesterük és Uruk, szeretett tanítójuk és ba-
rátjuk drágább volt számukra az életüknél. Minden nehézségeik közepette hoz-
zá fordultak segítségért és vigasztalásért szomorúságaikban és csalódásaikban. 
Most el kellett hagynia őket, magányos, tőle függő csoportjukat. Sötétek voltak 
azok az előjelek, amelyek betöltötték a szívüket.
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Az Üdvözítő hozzájuk intézett szavai azonban tele voltak reménységgel. Jézus 
tudta, hogy ellenség támadja meg őket, és hogy a Sátán fortélya sikeres azokkal 
szemben, akiket lesújtanak a nehézségek. Azért gondolataikat elterelte a látha-
tókról a láthatatlanokra (Vö. 2Kor 4:18). Földi számkivetésük helyéről a mennyei 
otthonukra fordította tekintetüket.

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek - mondotta nekik - higgyetek Istenben és 
higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem 
volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És 
ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz vesz-
lek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, 
tudjátok; az utat is tudjátok” (Jn 14:1-4). Érettetek jöttem a világba. Érettetek 
munkálkodom. Mikor elmegyek, még akkor sem hagyok fel az érettetek való 
munkával. Azért jöttem a világba, hogy kijelentsem, feltárjam magamat néktek, 
hogy hihessetek. Az Atyához is azért megyek, hogy vele együtt munkálkodjam 
érdeketekben. Krisztus eltávozásának a célja, éppen az ellenkezője volt annak, 
amitől a tanítványok féltek. Krisztus eltávozása nem a tőlük és a világtól való 
végleges elkülönülését jelentette. Krisztus csak azért távozott el tőlük, mert he-
lyet szándékozott készíteni számukra, hogy azután ismét eljöhessen hozzájuk és 
magához fogadhassa őket. Miközben lakóhelyet épített számukra, nekik a jelle-
müket kellett az isteni hasonlóság szerint formálni.

A tanítványok mégis megzavarodtak. Tamás, akit mindig kínoztak a kétségek, 
ezt mondta Jézusnak: „Uram, nem tudjuk hová mégy; mi módon tudhatjuk azért 
az utat? Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, hanemha énáltalam. Ha megismertetek volna engem, meg-
ismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva ismeritek őt és láttátok 
őt” (Jn 14: 5--7).

Nem sok út vezet a mennybe. Senki sem választhatja meg a maga útját. Krisz-
tus azt mondja: „Én vagyok az út [...] senki sem mehet az Atyához, hanemha én-
általam” (Jn 14:6). Mióta az első evangéliumi beszéd elhangzott, mikor az Éden 
kertben Isten kijelentette, hogy az asszony magva összezúzza a kígyó fejét, akkor 
Isten tulajdonképpen Krisztust emelte fel Útként, Igazságként és Életként. Krisz-
tus volt az Út, mikor Ádám élt, mikor Ábel Istennek ajándékozta a leölt bárány 
vérét, ábrázolva a Megváltó vérét. Krisztus volt az Út, amelyen Isten megvédte 
a pátriárkákat és a prófétákat. Számunkra is egyedül Krisztus az az Út, amelyen 
járva eljuthatunk az Atyához.

„Ha megismertetek volna engem, - mondotta Krisztus - megismertétek volna 
az én Atyámat is; és mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt” (Jn 14:7). Ezt 
azonban a tanítványok még nem értették meg. „Uram, mutasd meg nekünk az 
Atyát, - mondotta Filep Jézusnak - és elég nékünk!” (Jn 14:8).
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Értetlenségükön elcsodálkozva Jézus fájdalmas megdöbbenéssel azt kérdez-
te: „Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep?” (Jn 
14:9). Vajon lehetséges-e, hogy nem látod és nem ismered fel az Atyát azokban 
a munkákban, amelyeket általam végzett el? „Mimódon mondod azért te: Mu-
tasd meg nekünk az Atyát?” „Aki engem látott, látta az Atyát” (Jn 14:9). Krisztus 
nem szűnt meg Isten lenni, mikor emberré lett. Amikor megalázta magát az em-
berré lételig, az isteni lét mégis a sajátja maradt. Krisztus egyedül képviselhette 
és képviselheti az Atyát az emberi nemzetségnél. Krisztus egyedül jelenthette 
ki az Atyát az embernek. A tanítványok pedig abban a kiváltságban részesültek, 
hogy több mint három évig szemlélhették az Atyának ezt a képviseletét Krisztus 
személyében.

„Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van, ha 
pedig nem, magokért a cselekedetekét higgyetek nekem” (Jn 14:11). A tanítvá-
nyok hite biztonságban nyugodhatott azon a nyilvánvaló bizonyítékon, amelyet 
Krisztus munkáiban adott nekik Isten, azokban a munkákban, amelyeket Krisztu-
son kívül eddig soha senki nem végzett el, vagy végezhetne valaki is el. Krisztus 
munkája bizonyította istenségét. Krisztus által az Atya lett nyilvánvalóvá.

Ha a tanítványok elhitték volna ezt a gondos kapcsolatot az Atya és a Fiú 
között, akkor a hitük nem hagyta volna el őket mikor Krisztus szenvedését és ha-
lálát látták, amelyet a pusztuló világ megmentéséért hordozott el. Krisztus igye-
kezett elvezetni őket hitük alacsony fokáról arra a tapasztalatra, amelyet meg-
kaphattak volna, ha valóban felfogták volna, hogy ki is volt ő igazában, vagyis 
- Isten emberi testben. Krisztus azt kívánta, hogy hitük vezesse el őket Istenhez, 
és Benne vessenek szilárd alapot. Irgalmas Urunk és Üdvözítőnk komolyan és 
kitartóan igyekezett előkészíteni tanítványait a kísértések viharára, mely hama-
rosan rájuk tör majd. Krisztus szerette volna elrejteni őket magával Istenben.

Mialatt Krisztus ezekkel a szavakkal beszélt tanítványaihoz, Isten dicsősége 
ragyogott arcán. Mindazok akik jelen voltak, szent áhítatot éreztek, mikor el-
ragadtatott figyelemmel hallgattak szavaira. Szívük még határozottabban von-
zódott hozzá. Minél nagyobb szeretettel kötődtek Krisztushoz, annál közelebb 
kerültek egymáshoz. A mennyet nagyon közel érezték magukhoz. Azok a szavak 
pedig, amelyeket figyelmesen meghallgattak, mennyei Atyjuktól kapott üzenet-
té lettek számukra.

Krisztus azután így folytatta tanítványaival való beszélgetését: „Bizony, bi-
zony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cse-
lekedeteket, amelyeket én cselekszem” (Jn 14:12). Az Üdvözítő nagyon aggó-
dott tanítványaiért és igyekezett megértetni velük, hogy mi célja volt istensége 
egyesítésének az emberi természettel. Krisztus azért jött el erre a világra, hogy 
feltárja Isten dicsőségét, és így mi, emberek ennek az isteni dicsőségnek a hely-
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reállítható erejével felemelkedhessünk 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 semmiféle olyan hatalmat, hogy az emberek hit által ne lehesse-
nek őbenne. Krisztus tökéletes embervolta az, amelyet összes követői megsze-
rezhetnek, ha éppen úgy alárendelik magukat Istennek, ahogy azt Krisztus tette.

Nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert az én Atyámhoz megyek (Jn 14:12). 
Krisztus ezzel nem azt akarta mondani, hogy tanítványai munkája fennköltebb, 
jelentősebb lesz az ő munkájánál, hanem csak azt, hogy nagyobb területre ter-
jed ki. Nemcsak a csodatetteikre hivatkozott, hanem mindazokra a cselekede-
tekre is, amelyeket a Szentlélek munkája által visznek majd véghez.

Az Úr mennybemenetele után a tanítványok felismerték ígéreteinek betelje-
sedését. Krisztus keresztre feszítésének, feltámadásának és mennybemenete-
lének a jelenetei élő valóságok voltak a számukra. Meglátták, hogy a próféciák 
szó szerint teljesedtek be. Kutatták a szent Írásokat és elfogadták azok tanításait 
hittel és számukra eddig ismeretlen bizonyossággal. Felismerték, hogy az isteni 
Tanító pontosan az volt, akinek mondta magát. Mikor elmondták tapasztalata-
ikat és felmagasztalták Isten szeretetét, az emberek szíve megolvadt és szelíd 
lett, és a sokaság hitt Jézusban.

Az Üdvözítő tanítványainak adott ígérete olyan ígéret, amely az Ő egyházá-
nak is szól az idők végezetéig. Isten nem úgy határozta el, hogy az emberek 
megváltására készített tervének végrehajtása csak jelentéktelen eredményeket 
érjen el. Mindazok, akik ki akarnak menni a világba dolgozni, nem abban bíznak, 
amit ők maguk meg tudnak majd tenni, hanem abban, amit Isten tud megtenni 
érettük és általuk. Isten pedig bizonyára megvalósítja majd ígéreteinek a betel-
jesítését. „Nagyobbakat is cselekszik azoknál, - jelenti ki Krisztus - mert én az én 
Atyámhoz megyek” (Jn 14:12).

Mikor a tanítványok mégsem ismerték meg az Üdvözítő határtalan erőfor-
rásait és hatalmát, akkor azt mondotta nekik: „Mostanáig semmit sem kértetek 
az Atyától az én nevemben” (Jn 16:24). Krisztus megmagyarázta ezzel tanítvá-
nyainak, hogy ismeretük titka abban van, hogy az ő nevében mindig és minden 
körülmények között erőt és kegyelmet kérhetnek az Atyától. Ő azért lesz ott az 
Atyánál, hogy könyörögjön érettünk és kérje az Atyától azokat a dolgokat, ame-
lyekre szükségük van, amelyeket ők is kérnek az Atyától az Ő nevében. Az aláza-
tos esdeklők imádságait saját kívánságaként mondja el az Atyának az imádkozó 
lelkek érdekében. A mennyben minden őszinte imádság meghallgatásra talál. 
Lehet, hogy ezt az imádságot nem mondják el gördülékenyen, folyékonyan, de 
ha ebben az imádságban benne van az imádkozó szíve, akkor ez az imádság fel-
száll abba a szentélybe, ahol Jézus szolgál, és Ő jelenti ezt az imádságot az Atyá-
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nak egyetlen ügyetlen, dadogó szó nélkül, szépen, és az teljes lesz tökéletessége 
tömjénének jó illatával.

Az őszinteség és a becsületesség ösvénye nem olyan ösvény, amely mentes 
lenne az akadályoktól, de minden nehézségünk közepette fel kell ismernünk, 
meg kell hallanunk Krisztus imádságra felhívó szavát. Nincs senki a földön élő 
emberek között, akinek valamiféle olyan hatalma, ereje lenne, amit nem az Is-
tentől kapott. Ennek a hatalomnak, erőnek a forrása pedig a leggyengébb embe-
ri lények előtt is nyitva van. „Akármit kértek majd az én nevemben én megcse-
lekszem azt, - mondotta Jézus - hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit 
kértek az én nevemben, én megcselekszem azt” (Jn 14:13-14).

„Az én nevemben” (Jn 14:14). Krisztus azt parancsolta meg tanítványainak, 
hogy így imádkozzanak. Krisztus követőinek Krisztus nevében kell megállniuk Is-
ten előtt. Az érettük hozott áldozat által válnak értékessé Isten előtt. A Megváltó 
nekik tulajdonított igazsága teszi őket becsesekké Isten előtt. Krisztusért az Úr 
megbocsát mindazoknak, akik félik Őt. Az Úr nem látja meg bennük a bűn rosz-
szaságát. Ellenkezőleg, felismeri bennük a Fiúhoz való hasonlatosságukat, aki-
ben hisznek.

Az Úr csalódik, mikor népének a tagjai kevésre értékelik önmagukat. Az Úr 
azt akarja, hogy választottai azon ár szerint értékeljék önmagukat, mely árat 
érettük a Golgotán lefizetett. Isten vágyakozik utánuk, kívánja őket, különben 
nem küldötte volna el Fiát azzal az igen sokba kerülő megbízással, hogy váltsa 
meg őket. Az Úrnak feladata van számunkra és nagyon tetszik néki, ha gyer-
mekei a legmagasabb igényekkel lépnek eléje, csak azért, hogy minél nagyobb 
mértékben megdicsőíthessék az Ő nevét. Nagy dolgokat várhatnak el az Úrtól, 
ha hisznek az Ő ígéreteiben.

Krisztus nevében imádkozni azonban sokat jelent. Azt jelenti, hogy elfogad-
juk magatartását, megmutatjuk lelkületét és végezzük munkáját. Az Üdvözítő 
feltételhez köti ígéretét. „Ha engem szerettek, - mondja - az én parancsolata-
imat megtartsátok” (Jn 14:15). Krisztus megment bennünket, nem a bűnben, 
hanem a bűntől. Azoknak, akik szeretik Őt, engedelmességükkel kell megmutat-
niuk iránta érzett szeretetüket.

Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedel-
messég a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is azonosítja 
magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és elménk össz-
hangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulaj-
donképpen nem teszünk mást csak azt, hogy eleget teszünk saját indítékaink-
nak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának a végzésében 
találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismerjük Istent, mivel éppen 
az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor életünk a folytonos engedel-
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messég élete lesz. Krisztus lényének az értékelése, megbecsülése által az Isten-
nel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra.

Amint Krisztus is emberként a törvény alatt élt, úgy mi is megtehetjük ezt, 
ha erőért ragadjuk meg Krisztus erejét. Kötelességünkért való felelősségünket 
azonban nem helyezhetjük, háríthatjuk át másokra, és nem várhatunk arra, hogy 
ők mondják meg nékünk azt; hogy mit tegyünk. Nem függhetünk az emberek 
tanácsától. Az Úr minket is éppen olyan készségesen megtanít kötelességeinkre, 
mint ahogy másokat is megtanít. Ha hittel megyünk hozzá, akkor személyesen 
nékünk mondja el titkait. Szívünk gyakran ég bennünk, mikor Valaki közel jön 
hozzánk, hogy éppen úgy kapcsolatba, közösségbe lépjen velünk, mint egykor 
Énókkal tette. Azok, akik úgy döntenek, hogy semmi olyant nem tesznek, ami 
nem tetszik Istennek, miután ügyüket Isten elé vitték, megtudják majd, hogy 
pontosan melyik úton kell járniuk. Ezek nemcsak bölcsességet kapnak Istentől, 
hanem erőt is. Igen, Isten erőt ad majd nekik az engedelmességre, a szolgálat-
ra, úgy, ahogy Krisztus megígérte. Isten azért adott minden hatalmat Krisztus-
nak, az emberi nemzetség fejének és képviselőjének, hogy lássa el az elesett 
embereket mindazzal, amire szükségük van. „És akármit kérjünk, megnyerjük 
tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait és azokat cselekesszük, amik kedvesek 
őelőtte” (1Jn 3:22).

Krisztus, mielőtt áldozati bárányként ajánlotta fel magát, igyekezett tanítvá-
nyait a leglényegesebb és legtökéletesebb ajándékkal megajándékozni. Azzal az 
ajándékkal, amely követői szívét tárva-nyitva hagyja a kegyelem határtalan erő-
forrásai előtt. „És én kérem az Atyát, - mondotta - és más vigasztalót ád néktek, 
hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét; akit a világ be 
nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nála-
tok lakik, és bennetek marad. Nem hagylak titeket árvákul; eljövök tihozzátok” 
(Jn 14:16-18).

A Lélek ez előtt is a világban volt. A megváltási munka kezdetétől munkálko-
dott az emberek szívében és befolyást gyakorolt gondolkodásukra. Miközben 
azonban Krisztus a földön volt, a tanítványok nem vágyakoztak más segítő után. 
Amíg Krisztus mennybemenetelével meg nem vonta tőlük jelenlétét, nem érez-
ték, hogy szükségük lenne a Lélekre. Közvetlenül Krisztus mennybemenetele 
után azonban érezni kezdték, hogy szükségük lenne a Lélek segítségére. A Lélek 
azután meg is érkezett hozzájuk.

A Szentlélek Krisztus képviselője, jóllehet teljesen független az emberi ter-
mészettől. Az emberi test kötöttsége miatt Krisztus nem tudott egy és ugyan-
azon 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 
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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.

„Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és ki-
jelentem magamat annak” (Jn 14:21). Jézus ismerte tanítványai jövendő sor-
sát. Látta, hogy egyet közülük vérpadra juttatnak, másokat keresztre feszítenek, 
lesz, akit a tenger egyik magányos szigetére száműznek, másokat üldöznek és 
megölnek. Krisztus azzal az ígérettel erősítette, bátorította őket, hogy minden 
megpróbáltatásukban velük lesz. Ez az ígéret semmit sem vesztett erejéből. Az 
Úr mindent tud hűséges szolgáiról, akik őérette börtönben sínylődnek, vagy 
akiket magányos szigetekre száműztek. Saját jelenlétével vigasztalja meg őket. 
Mikor az igazságért egy hívő ember az igazságtalan törvényszékek egyikének az 
ítélőszéke előtt volt, Krisztus oldala mellett állt. Mindazok a szemrehányások, 
becsmérlések, amelyek reá hullanak, Krisztusra is hullanak. Krisztust ismételten 
elítélik, kárhoztatják egy-egy tanítványa személyében. Mikor valamelyik követő-
jét a börtön falai közé zárják, Krisztus szeretetével hatja át szívét. Mikor egyikük 
érette szenved halált, Krisztus azt mondja néki, én vagyok „az Élő; pedig halott 
valék, és ímé élek örökkön örökké [...] és nálam vannak a pokolnak és a halálnak 
a kulcsai” (Jel 1:18).

Minden időben és minden helyen, minden szomorúságban és nyomorúság-
ban, mikor a kilátások sötétnek látszanak, s a jövendő zavarosnak; tehetetlen-
nek és magányosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk a Vigasztalót, 
válaszul a hitből fakadó imádságunkra. A körülmények elválaszthatnak bennün-
ket minden földi barátunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely 
elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol vagyunk, bárhová 
megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb kezünknél áll, hogy támogasson, fenntart-
son, erősítsen és megvidámítson bennünket.

A tanítványok még mindig nem tudták Krisztus szavait azok lelki értelmé-
ben megérteni. Azért Krisztusnak újra meg kellett magyaráznia nekik szavai je-
lentését. Azt mondotta, hogy a Lélek által nyilatkoztatja ki magát nekik. „Ama 
vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre 
megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam 
néktek” (Jn 14:26). Soha többé nem fogjátok azt mondani, hogy nem tudom 
felfogni. Soha többé nem láttok majd „tükör által homályosan” (lKor 13:12). Úgy 
meggyökereztek majd a szeretetben, „hogy megérthessétek minden szentekkel 
egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltá-
nak, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét” 
(Ef 3:18-19).

A tanítványoknak tanúbizonyságot kell tenniük Krisztus életéről és munkál-
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kodásáról. Jézusnak az ő szavaik útján kellett szólnia a föld felszínén élő minden 
népekhez. Krisztus megaláztatása és halála miatt azonban nagy megpróbálta-
tásokat és csalódásokat kellett szenvedniük. Azért, hogy ezen élmények után a 
szavaik mégis szabatosak lehessenek, Jézus megígérte nékik, hogy a Vigasztaló 
„eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek” (Jn 14:26).

„Még sok mondanivalóm van hozzátok, - folytatta Jézus - de most el nem 
hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd tite-
ket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket 
hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert 
az enyémből vesz és megjelenti néktek” (Jn 16:12-14). Jézus az igazság széles 
területét tárta fel tanítványai előtt. A legnehezebb azonban az volt számukra, 
hogy megkülönböztessék Jézus tanításait a hagyományoktól és az írástudók és 
farizeusok tudományától. Úgy nevelték őket, hogy Isten szavaként fogadják el 
a rabbik tanításait. Neveltetésük még mindig hatalmat gyakorolt elméjük felett 
és formálta érzelmi világukat. Földi eszmék, ideiglenes dolgok még mindig nagy 
helyet foglaltak el gondolatvilágukban. Nem értették meg Krisztus királyságának 
a lelki jellegét, bár Krisztus nagyon sokszor megmagyarázta ezt nékik. Elméjük 
összekuszálódott. Nem fogták fel azoknak a szentíráshelyeknek a fontosságát, 
amelyekre Krisztus utalt. Krisztus legtöbb tanítása kárba veszettnek látszott ve-
lük kapcsolatban, mert egyáltalán nem értették meg, hogy mit is akart tudtukra 
adni. Jézus látta, hogy szavai nem ragadták meg értelmüket. Ezért irgalmából 
megígérte nékik, hogy a Szentlélek majd felidézi emlékezetükben ezeket a taní-
tásokat. Krisztus kimondatlanul hagyott sok olyan dolgot, amelyeket tanítványai 
nem tudtak volna akkor és ott felfogni. Ezeket is majd a Szentlélek közli velük 
később. A Léleknek kellett megélesíteni elméjüket, hogy értékelhessék és meg-
becsülhessék a mennyei dolgokat. „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, - 
mondotta Jézus - elvezérel majd titeket minden igazságra” (Jn 16:13).

A vigasztalót Jézus „az igazság Lelkének” (Jn 16:13) nevezi. A Vigasztaló fel-
adata az, hogy meghatározza és őrizze az igazságot. Mindenekelőtt az igazság 
Lelkeként lakozik a szívükben, és így lesz Vigasztalónk. Az igazságban vigaszta-
lás és békesség van, de a hamisságban nem találhatunk sem igazi vigasztalást, 
sem igazi békességet. Sátán hamis elméletek és hagyományok útján tesz szert 
hatalomra elménk felett, s miközben az embereket a tévedések útjára vezeti, 
eltorzítja jellemüket. A Szentlélek a Szentírás útján szól az elménkhez, és az iga-
zság bélyegét nyomja rá a szívünkre. Így tárja fel a tévedésünket és űzi ki azt a 
lelkünkből. Krisztus az igazság Lelkével, aki Isten szava által munkálkodik, von 
bennünket az Ő választott népét oltalma alá.

Miközben Jézus vázolta tanítványai számára a Szentlélek feladatát, igyekezett 
eltölteni őket azzal az örömmel és reménységgel, amely az Ő szívét is eltöltötte. 
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Ujjongott annak a bőséges segítségnek a következtében, amivel ellátta egyhá-
zát. Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmagasabbrendű ajándék, Aki-
ért az Atyához népe felemelése érdekében könyörgött. Krisztus azért adta né-
künk Lelkét, hogy megújító erőforrásunk legyen. Nélküle Krisztus áldozata nem 
jelentett volna számunkra semmi segítséget. A gonosz hatalma évszázadok óta 
erősödik, és bámulatos, ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni 
fogságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatalmas erejével tudunk 
ellenállni a bűnnek, és tudjuk azt legyőzni. A Szentlélek nem korlátozott erővel 
jön el hozzánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével. A Lélek az, 
Aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ Megváltója vitt véghez. A Lélek 
az, aki megtisztítja szívünket. A Lélek útján a hívő ember részese lesz az isteni 
természetnek. Krisztus isteni hatalomként, erőként adta nekünk Lelkét, hogy se-
gítségével győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, 
és hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.

Jézus azt mondotta a Lélekről: „Az engem dicsőít majd” (Jn 16:14). Az Üdvözí-
tő azért jött, hogy megdicsőítse az Atyát szeretetnek bemutatásával. A Léleknek 
Krisztust kellett dicsőíteni kegyelme kijelentésével a világnak. Isten képét ismét 
helyre kell állítani az emberben. Isten tisztelete, Krisztus tisztelete elválasztha-
tatlanul össze van kötve Isten népe feddhetetlen jellemének fejlődésével.

„És az (az igazság Lelke), mikor eljő, megfeddi a világot a bűn, igazság és 
ítélet tekintetében” (Jn 16:8). Isten szavai prédikálásának semmi haszna nem 
lesz a Szentlélek folytonos jelenléte és segítsége nélkül. A Lélek az egyetlen 
hatásos, eredményes tanítója az isteni igazságnak. Csak, amikor az igazság tár-
sul a szívünkhöz a Lélek által, csak akkor ébred fel a lelkiismeretünk és alakul 
át az életünk. Képesek lehetünk arra, hogy Isten beszédét szó szerint közöljük 
másokkal, hogy jól ismerjük Isten parancsolatait és ígéreteit, de ha a Szentlé-
lek nem teszi otthonossá szívünkben az igazságot, akkor egy lélek sem esik a 
„kőre”, és zúzódik szét” azon (Vö. Lk 20:18). Sem a tudományos képzettség, sem 
a földi előnyök, bármilyen nagyok legyenek is, nem tudnak senkit a világosság 
hordozójává tenni Isten Lelkének az együttmunkálkodása nélkül. Az evangélium 
magjának az elhintése csak úgy eredményes, ha a magot életre kelti a mennyei 
harmat. Mielőtt megírták az Újtestamentum egyik könyvét, mielőtt elmondtak 
egy evangéliumi prédikációt Krisztus mennybemenetele után, a Szentlélek már 
kitöltetett az imádkozó apostolokra. Az után tanúskodtak ellenségeik, hogy: 
„betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal” (Acs 5:28).

Krisztus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát és ez az ígéret reánk is 
éppen úgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. Minden más ígérethez hason-
lóan, Krisztus ezt az ígéretet is feltételekhez kötötte. Sokan vannak, akik hisznek 
az Úr ígéreteiben, és vallást tesznek arról, hogy igénylik azokat. Sokat beszélnek 
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Krisztusról és a Szentlélekről, mégsem nyernek semmi áldást. Nem adják magu-
kat a Szentlélek vezetése és az isteni erők ellenőrzése, uralma alá. Mi nem tud-
juk használni a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy használjon bennünket. Isten 
a Lélek útján munkálkodik népében, „munkálja bennetek mind az akarást, mind 
a munkálást jó kedvéből” (Fil 2:13). Sokan azonban nem akarják magukat ennek 
alávetni. Életük ügyeit maguk intézik. Ezért nem is akarják elfogadni és nem is 
kapják meg a mennyei ajándékot. Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alá-
zatosan várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi aján-
dékaira. Ez a hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden más áldást 
is. Krisztus az áldást kegyelmének a gazdagsága szerint adja nekünk. Kész arra, 
hogy minden lelket megáldjon szükségük és befogadóképességük szerint.

Tanítványaival való beszélgetés közben Krisztus nem tett szomorú célzásokat 
saját szenvedéseire és halálára. Az utolsó hagyaték számunkra a békesség volt. 
Azt mondotta nékik: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom 
néktek; nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27).

Mielőtt elhagyták a felsőház szobáját, az Üdvözítő dicséretet énekelt tanítvá-
nyaival. Nem valami gyászos, szomorú siralmat, hanem egy örvendező húsvéti 
éneket énekeltek.

„Dicsérjétek az Urat mind, ti népek, dicsőítsétek mind, ti nemzetek! Mert 
nagy az ő szeretete irántunk, az ÚR hűsége örökké tart.¤n¤Dicsérjétek az Urat!” 
(Zsolt 117. új ford.)

E himnusz eléneklése után kimentek a házból. Zsúfolt utcákon keresztül tör-
tek maguknak utat a város kapujáig, amelyen át mentek ki az Olajfák hegyére. 
Lassan haladtak előre. Mindegyikük mélyen elmerült gondolataiban. Mikor az 
Olajfák hegyére érkeztek, Jézus mély szomorúsággal szólt hozzájuk: „Mindnyájan 
ezen az éjszakán megbotránkoztok énbennem. Mert meg van írva: Megverem a 
pásztort és elszélednek a nyájnak a juhai” (Mt 26:31). A tanítványok szomorúan 
és elképedve hallgatták Jézus szavait. Arra gondoltak, hogy amikor Krisztus a 
kapernaumi zsinagógában úgy beszélt Magáról, mint az élet kenyeréről, akkor 
sokan megbotránkoztak és elfordultak Tőle. A tizenkettő azonban akkor és ott 
nem bizonyult hűtlennek. Péter a többiek nevében is beszélve kinyilvánította 
Jézus iránti hűségét. Azután az Üdvözítő azt mondta: „Nem én választottalak-é 
ki titeket; a tizenkettőt? és egy közületek ördög” (Jn 6:70). A felház szobájában 
Jézus azt mondta, hogy egy a tizenkettő közül elárulja őt, és hogy Péter is meg-
tagadja őt. Mindnyájan szívükbe zárták Jézus szavait.

Péter hevesen tiltakozott: „Ha mindnyájan megbotránkoznak is, de én nem” 
(Mk 14:29). Péter a felház szobájában is kijelentette: „Az életemet adom éret-
ted!” (Jn 13:37). Jézus azonnal figyelmeztette Pétert arra, hogy még azon az 
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éjszakán megtagadja majd Üdvözítőjét. Krisztus megismételte figyelmeztetését: 
„Bizony mondom néked, hogy ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas kétszer szó-
lana, háromszor tagadsz meg engem.” Péter azonban továbbra is „annál inkább 
erősíti vala: Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg nem tagad-
lak téged. Hasonlóképpen szólnak vala a többiek is” (Mk 14:30-31). Önbizalmuk-
ban határozottan visszautasították Jézus megismételt kijelentéseit, pedig Ő jól 
tudta, hogy mi fog történni. A tanítványok felkészületlenek voltak a próbára. 
Csak akkor értették meg és ismerték el saját gyengeségüket, mikor a kísértés 
meglepte és legyőzte őket.

Mikor Péter azt mondta, hogy követné Urát még a börtönbe és a halálba is, 
akkor azt úgy is értette. Kijelentésének minden egyes szavát komolyan gondolta, 
de nem ismerte eléggé önmagát. Szívében elrejtve bűnös elemek is voltak, ame-
lyeket a körülmények felélesztettek. Ezek a bűnök örök kárhozatba vitték volna, 
ha Krisztus nem ébreszti veszedelme tudatára. Az Üdvözítő meglátta Péterben 
azt az önszeretetet és az önmagában való bízást, amely még Krisztus iránt ér-
zett szeretetét is felülmúlta. Sok gyengeség, le nem győzött bűn, lelki nemtörő-
dömség, meg nem szentelt vérmérséklet, gondatlanság az erős kísértésekkel 
szemben, lett nyilvánvalóvá életében. Krisztus ünnepélyes figyelmeztetése arra 
szólította fel Pétert, hogy vizsgálja meg a szívét. Péternek kevésbé kellett bíznia 
önmagában, és mélyebben kellett hinnie Krisztusban. Ha alázatosan elfogadta 
volna Krisztus figyelmeztetését, akkor folyamodhatott volna a nyáj Pásztorához, 
hogy tartsa meg őt, az Ő juhát. Mikor a Galileai tengeren süllyedőfélben volt, ak-
kor így kiáltott fel: „Uram, tarts meg engem!” (Mt 14:30). Akkor Krisztus megra-
gadta Péter kinyújtott kezét. Ha most is így kiáltott volna Jézushoz: Uram, ments 
meg engem önmagamtól, akkor Krisztus minden bizonnyal meg is tartotta volna. 
Péter azonban úgy érezte, hogy Jézus nem bízott benne, és ez nagyon fájt neki. 
Péter megbotránkozott, sértődött ember lett, és ezért még inkább megmaradt 
önbizalmában.

Jézus teljes együttérzéssel tekint tanítványaira. Nem tudja megmenteni őket 
a megpróbáltatásoktól, de nem hagyja őket vigasztalás nélkül. Biztosítja őket 
arról, hogy széttépi a halál kötelékeit, és hogy az irántuk való szeretete sohasem 
szűnik meg. „Föltámadásom után - mondj a nekik - előttetek megyek majd Gali-
leába” (Mt 26:32). Mielőtt megtagadnák Jézust, már megkapták tőle bűnbocsá-
natuk ígéretét, biztosítékát. Halála feltámadása után már egészen bizonyosan 
tudták, hogy Jézus megbocsátott nekik, és hogy értékesek voltak szívének.

Jézus és tanítványai a Gecsemáné kertbe vezető úton haladtak, amely az 
Olajfák hegyének lábánál terült el. Ez egy magányos, nyugalmas hely volt, me-
lyet Jézus gyakran felkeresett, hogy ott imádkozzon. Az Üdvözítő megmagya-
rázta tanítványainak a világhoz való küldetésének lényegét, az Ő személyéhez 
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fűződő lelki kapcsolatukat, amelyet fenn kell tartaniuk. Tanítását példázattal 
szemléltette. A hold ezüstös fényében feltűnt egy szőlőtőke, amely tele volt sző-
lővesszővel. Az Üdvözítő erre a szőlőtőre irányította tanítványai figyelmét:

„Én vagyok az igazi szőlőtő” - mondta tanítványainak (Jn 15:1). Jézus ahe-
lyett, hogy a kecses pálmafát, a kiemelkedő cédrusfát, vagy az erős tölgyfát vá-
lasztotta volna ki szemléltető eszközéül, az ott álló szőlőtőkére mutatott, és ezzel 
hasonlította össze magát. A pálmafa, a cédrus és a tölgy mind egyedül állnak. 
Nem igényelnek semmiféle támasztékot. A szőlőtő vesszői azonban körülölelik 
a szőlőkarót vagy a szőlőlugas léckerítését, és így kúsznak az ég felé. Krisztus is 
emberként az isteni hatalomtól, erőtől függött. „Én semmit sem cselekedhetem 
magamtól „, jelentette ki (Jn 5:30).

„Én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn 15:1). A zsidók a szőlőt mindig a legnemesebb 
növénynek tartották; jelképnek tekintették mindenre, ami erős, pompás és ter-
mékeny. Isten Izraelt mint szőlőskertet ábrázolta, amelyet a megígért földbe ülte-
tett. A zsidók üdvösségük reménységét arra építették, hogy Izrael ivadékai voltak. 
Jézus azonban azt mondotta: „Én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn 15:1). Ne gondoljá-
tok azt, hogy az Izraellel való kapcsolat által részeseivé lehettek Isten országának 
és örökösei ígéreteinek! Az örök életet egyedül általam kaphatjátok meg.

„Én vagyok az igazi szőlőtő és az én Atyám a szőlőműves” (Jn 15:1). Palesztina 
halmaira mennyei Atyánk plántálta ezt az igazi szőlőtőt és Ő maga volt a szőlő-
műves. Sokakat vonzott, lebilincselt ennek a Szőlőtőnek a szépsége, és felismer-
ték mennyei eredetét. Izrael vezetői azonban ezt a Szőlőtőt csak olyannak látták, 
mint valami száraz talajból kiszakított gyökeret. Fogták a növényt, összezúzták 
és lábaikkal taposták. Azt gondolták, hogy örökre elpusztítják. A mennyei Szőlő-
munkás azonban sohasem veszítette szeme elől növényét. Miután az emberek 
azt gondolták, hogy megsemmisítették, a Szőlőműves fogta és újra elültette a 
Szőlőtőt a fal másik oldalán. A szőlőtőke nem volt többé látható. A Szőlőműves 
elrejtette az emberek durva támadásai elől. A Szőlőtő vesszői azonban átnyúltak 
a falon. Tovább terjedtek. A beoltott ágak még mindig egyesülhettek a Szőlőtő-
vel. Gyümölcsöt is érlelhettek, amelyből az arra menők szedhettek.

„Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15:5) - mondotta Krisztus tanít-
ványainak. Bár Krisztus távozófélben volt, de a Vele való lelki kapcsolatuk válto-
zatlan maradt. Krisztus azt mondta, hogy a vessző összeköttetése a szőlőtővel 
képviseli azt a kapcsolatot, amelyet nekik fenn kell tartaniuk vele. A vesszőt be-
oltják az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összeforrnak a rostokkal, erei az erekkel, 
s így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik. Így 
a bűnökben és vétkekben halott lélek új életet kap, a Krisztussal való kapcsolat 
útján. Krisztusban, mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki a 
Krisztussal való egység. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, üres-
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ségét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, 
akkor egy értelemre jut Krisztussal. Krisztus emberi természete megérinti a mi 
embervoltunkat, és a mi emberi természetünk megérinti az Istenséget. Így a 
Szentlélek bennünk való munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek. 
„Megajándékozott”-ak leszünk „ama Szerelmesben” (Ef 1:6).

Ezt a Krisztussal való egységünket, amely egyszer kialakult, fenn kell tarta-
nunk. Krisztus azt mondta: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Mikép-
pen a szótővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén 
marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok” (Jn 15:4). Ez nem vé-
letlen kapcsolat, nem valami alkalmi összeköttetés. A vessző, részévé válik az 
élő szőlőtőnek. Az élet, az erő és a termékenység hatása a gyökértől a vesszőkig 
akadálytalan és állandó. A vessző nem maradhat élő a szőlőtőtől elválasztva. 
Jézus ezzel azt fejezte ki: többé ti sem lehettek nélkülem. Azt az életet, ame-
lyet tőlem kaptatok, csak a velem való folytonos közösségben őrizhetitek meg. 
Nálam nélkül nem győzhettek le egyetlen bűnt sem, s nem állhattok ellent a 
kísértéseknek.

„Maradjatok énbennem, és én is tibennetek” (Jn 15:4). A Krisztusban mara-
dás, Lelkének az állandó birtoklását jelenti, azt, hogy életünket minden feltétel 
nélkül átadjuk az ő szolgálatára. A kapcsolat csatornáját mindig nyitva kell tarta-
ni az ember és Isten között. Mint ahogy a szőlővessző folyamatosan szívja magá-
ba a nedvet az élő szőlőtőből, úgy nekünk is hozzá kell tapadnunk Krisztushoz, 
és hittel el kell tőle fogadnunk lényének erejét és tökéletességét.

A gyökér a szőlővesszőkön át küldi el a táplálékot a legszélső vesszők hegyéig. 
Így árad Krisztustól is erősítő lelki táplálék minden hívő emberre. Amíg a lélek 
egységben van Krisztussal, addig nem áll fenn annak a veszélye, hogy elsorvad, 
elszárad vagy elpusztul.

A szőlőtő élete a vesszőkön lévő ízes gyümölcsökben mutatja eredményét: 
„Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert ná-
lam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15: 5). Mikor hittel az Isten Fiában 
élünk, akkor a Lélek gyümölcsei láthatóvá lesznek életünkben, és egyetlen egy 
gyümölcs sem fog hiányozni.

„Az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyü-
mölcsöt nem terem, lemetsz” (Jn 15:1-2). Miközben a ráoltott vessző külsőleg 
egyesül a szőlőtővel, megtörténhetik, hogy az élő kapcsolat még nincs meg kö-
zöttük. Ilyenkor elmarad a növekedés és a gyümölcstermés. Így megtörténhet 
az, hogy van már valami látszólagos kapcsolatunk Krisztussal anélkül, hogy hit 
által valóságosan egyek lennénk vele. Hitünk megvallásával egy egyház tagjaivá 
lehetünk, de ez nem elég. Az mutatja meg, hogy valóban kapcsolatban vagyunk-
e Krisztussal, hogy milyen a jellemünk és a magatartásunk. Ha nem termünk 
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gyümölcsöt, akkor nem vagyunk igazán élő szőlővesszők, Krisztustól való elkü-
lönülésünk olyan romlást foglal magába, amely éppen olyan teljes, mint amit 
a halott vessző ábrázol, „Ha valaki nem marad énbennem, - mondotta Krisztus 
- kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket és a tűzre 
vetik és megégnek” (Jn 15:6).

„Mindazt pedig amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümöl-
csöt teremjen” (Jn 15:2). A kiválasztott tizenkét tanítvány közül volt egy, aki nem 
követte igazán Jézust. Ez a tanítvány elszáradt vessző lett és éppen kivettetésfél-
ben volt. A többiekre pedig a keserű megpróbáltatások metsző kése várt. Jézus 
komoly gyengédséggel magyarázta meg tanítványainak a szőlőműves szándékát. 
A vesszők megtisztítása, nyesése fájdalmat okoz, de az Atya az, aki a nyesőkést 
alkalmazza. Az Atya nem felelőtlen kézzel, vagy közömbös szívvel munkálkodik. 
Vannak vesszők, amelyek lelógnak a talajra, ezeket egy metszéssel szabaddá kell 
tenni földi támaszaitól, amelyekhez kacsaik odakapcsolódtak. Ezeknek is az ég 
felé kell növekedniük és Istenben kell megtalálniuk támaszukat. A túlzott levél-
zetet, amely elvonja az éltető nedveket a gyümölcstől, szintén le kell nyesni. A 
túlburjánzást is ki kell vágni és el kell távolítani, hogy hely támadjon az igazsá-
gosság Napja gyógyító sugarai számára. A szőlőműves kinyesi a káros növeke-
dést, hogy a gyümölcstermés szebb és bőségesebb legyen.

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek”, 
- mondta Jézus (Jn 15:8). Isten általunk akarja kinyilvánítani saját lényének a 
szentségét, a jóakaratot és irgalmasságot. Az Üdvözítő mégsem azt parancsolja 
nekünk, tanítványainak, hogy a gyümölcstermésért munkálkodjunk. Jézus csak 
azt mondja nekünk, hogy maradjunk őbenne. „Ha énbennem maradtok - mond-
ja - és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és meg-
lesz az néktek” (Jn 15:7). Isten szava az, amely által Krisztus az Őt követőkben 
marad. Ez ugyanaz az életadó, az élethez szükséges egyesülés, kapcsolat, amit 
Jézus testének az evésével és vérének az ivásával is jelképezett. Krisztus szavai: 
lélek és élet. Ha befogadjuk Krisztus szavait, akkor a Szőlőtő életét fogadjuk be. 
Mi nemcsak kenyérrel élünk, „hanem minden igével (szóval), amely Istennek 
szájából származik” (Mt 4:4). Krisztus élete bennünk is ugyanazt a gyümölcs-
termést hozza, ami Őbenne látható volt. Krisztusban élve, Krisztushoz tartozva, 
Krisztus által támogatva, táplálékunkat Krisztustól szerezve, Krisztus életéhez 
hasonló gyümölcsöket terem a mi életünk is.

Tanítványaival való utolsó találkozása alkalmával Krisztus azt a nagy kíván-
ságát fejezte ki, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő szerette őket. Krisztus 
újra és újra erről beszélt tanítványainak. „Ez az én parancsolatom, - mondotta 
ismételten - hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket” (Jn 
15:12). Mikor egyedül volt tanítványaival a felház helyiségében, ez volt a legelső 



115JézuS éleTe, 569-589. (ne nyuGTalankoDJék a TI SzÍVeTek)

rendelkezése: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint 
én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13:34). A tanítványok 
számára új volt ez a parancsolat; mert nem úgy szerették egymást, ahogy Krisz-
tus szerette őket. Krisztus látta, felismerte, hogy új eszméknek és ösztönzések-
nek kell ellenőriznie, irányítania őket; hogy új alapelvek szerint kellene élniük. 
Igen, mert az Ő élete és halála útján a szeretet új fogalmát kellett megismerniük. 
Jézusnak az a parancsa, hogy szeressék egymást, új értelmet, új jelentést kapott 
önfeláldozásának fényében. A kegyelem egész működése a szeretet, az önmeg-
tagadás és az önfeláldozás folyamatos szolgálata. Krisztus földi tartózkodásának 
minden egyes órája alatt Isten szeretete áramlott belőle feltartóztathatatlanul. 
Mindazok, akiket a Szentlélek már átitatott, úgy szeretnek, mint ahogy Krisztus 
szeretett. Az az alapelv, amely Krisztus munkálkodását és szeretetét meghatá-
rozta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre ösztönözni egymással 
való minden ténykedésükben és egymás iránt tanúsított magatartásukban.

Ez a szeretet a nyilvánvaló bizonyítéka tanítványságuknak. „Erről ismer meg 
mindenki, - mondta Jézus - ha egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35). Mikor az 
embereket nem a kényszer, vagy az önérdek köti egymáshoz hanem a szeretet, 
akkor életükben egy olyan befolyás érvényesülése mutatkozik meg, amely fe-
lette áll minden emberi befolyásnak. Ahol ez az egység megvan, az annak a bi-
zonyítéka, hogy ott Isten képmása helyre lett állítva az emberben, és szívükben 
új életelvek gyökereztek meg. Ez azután abban is megmutatkozik, hogy az isteni 
természet ellenáll a gonosz levegőbeli hatalmasságoknak, és hogy Isten kegyel-
me legyőzi az ember szívében lakozó önzést.

Ez a szeretet, mikor nyilvánvalóvá lesz az egyházban, biztosan felgerjeszti Sá-
tán haragját. Krisztus nem valami könnyű életutat jelölt ki tanítványai számára. 
„Ha gyűlöl titeket a világ, - mondta Jézus - tudjátok meg, hogy engem előbb gyű-
lölt tinálatoknál. Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mi-
velhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e 
világból, azért gyűlöl titeket a világ, Emlékezzetek meg ama beszédekről, ame-
lyeket én mondtam néktek. Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöz-
tek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartottátok, a tiéteket is 
megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem 
ismerték azt, aki küldött engem” (Jn 15:18-21). Nehéz akadályokkal szemben 
kell továbbvinni és továbbadni az evangéliumot, ellenállás, veszedelem, veszte-
ség és szenvedés közepette. Azok azonban, akik ezt a munkát, szolgálatot végzik, 
Mesterük nyomdokaiban járnak.

A világ Megváltójaként Krisztus állandóan látszólagos kudarccal találta szem-
be magát. Ő, aki az irgalmasság követe volt világunk számára, látszólag csak ke-
veset tudott elvégezni abból a szolgálatból, amelyet szeretett volna elvégezni 
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szíve szerint; vagyis abból, hogy embereket emeljen ki és fel ebből a világból, 
és mentse meg őket. A sátáni erők állandóan azon munkálkodtak, hogy elállják 
az útját. Krisztust azonban ezek az akadályok nem bátortalanították el. Ésaiás 
prófétával kijelenti: „Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el 
erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istennél. [...] hogy Izrael hozzá 
gyűjtessék; hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben és erősségem az én Istenem!” 
(Ésa 49:4-5). Krisztus az, akinek Isten ezt az ígéretet adta: „Így szól az Úr, Izrael 
megváltója, Szentje, a megvetett lelkűhöz, a nép undorához, a zsarnokok szolgá-
jához [...] Így szól az Úr [...] megtartlak és nép szövetségévé teszlek, hogy meg-
építsd a földet, és kioszd az elpusztult örökségeket. Így szólván a foglyoknak: 
Jöjjetek ki! és azoknak, akik a sötétben ülnek: Lépjetek elő! [...] Nem éheznek, 
nem szomjúhoznak, nem bántja őket délibáb és a nap; mert aki rajtok könyörült, 
vezeti őket, és őket vizek forrásihoz viszi” (Ésa 49:7-10).

Jézus Istennek eme ígéretében bízott, és nem adott Sátánnak semmi esélyt 
arra, hogy eredményt érjen el. Mikor Krisztusnak megaláztatása végső lépéseit 
kellett megtennie, és a legmélyebb szomorúság zárta körűi a lelkét, akkor ezt 
mondta tanítványainak: „Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ feje-
delme; és énbennem nincsen semmije” (Jn 14:30). „E világnak fejedelme meg-
ítéltetett” (Jn 16:21). „Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ 
fejedelme” (Jn 12:31). Krisztus prófétikus szemével nyomon követte azokat a 
jeleneteket, amelyek az utolsó nagy küzdelemben játszódnak le. Tudta, hogy 
amikor majd így kiált fel: „Elvégeztetett!” (Jn 19:30) akkor az egész menny dia-
dalmasan ujjongani fog. Fülei már felfogták a távoli zenét, a győzelem kiáltásait, 
amelyek felhangzottak a mennyei udvarokban. Tudta, hogy a Sátán birodalmá-
nak sorsa eldőlt, és Krisztus nevét hirdeti majd az egész világegyetem.

Krisztus örvendezett azon, hogy többet tudott tenni követőiért, mint ameny-
nyit azok kérhettek vagy elgondolhattak. Bizonyossággal beszélt, hiszen tudta 
azt, hogy még a világ megteremtése előtt Isten örökérvényű határozatot hozott. 
Ismerte az igazságot, mert felfegyverkezett a Szentlélek mindenhatóságával, és 
tudta, hogy győzni fog a gonosszal vívott harcában, hogy a vérfoltos zászló dia-
dalmasan fog majd lengeni követői felett. Krisztus tudta, hogy benne bízó tanít-
ványainak az élete épp olyan lesz, mint az Ő élete; meg nem szűnő győzelmek 
sorozata, amelyek, bár nem látszanak győzelmeknek a földön, de győzelemnek 
ismernek majd el a mennyben, az örökkévalóságban.

„Azért beszéltem ezeket néktek, - mondta, - hogy békességetek legyen én-
bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a vilá-
got” (Jn 16:33). Krisztus nem szenvedett kudarcot, nem vesztette el a bátorságát, 
és követőinek ugyanazt a minden nehézséget elhordozó hitet kell megmutatni-
uk a világnak. Úgy kell élniük, ahogy Jézus élt, és úgy kell munkálkodniuk, ahogy 
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Jézus munkálkodott, mert mint nagy Munkavezetőjüktől és Tanácsadójuktól, 
Tőle függenek. Bátorságnak, energiának és állhatatosságnak kell a birtokukban 
lennie. Ámbár látszólagos akadályok állnak majd útjukban, az Ő kegyelmével to-
vább kell menniük. A nehézségekről való panaszkodás helyett Uruk arra szólítja 
fel őket, hogy győzzék le a nehézségeket. Nem kell semmitől kétségbeesniük, 
mindig reménykedniük kell. Páratlan szeretetének az aranyláncával Krisztus Is-
ten trónjához láncolta őket. Krisztus azt akarja, hogy a világmindenségben léte-
ző legmagasabb befolyás, amely a legnagyobb hatalom forrásából áramlik, az 
Őt követőké legyen. Követőinek olyan hatalommal kell bírniuk, amely ellenáll az 
ördögnek; olyan hatalommal, amelyen sem a föld, sem a halál, sem a pokol nem 
tud erőt venni; hatalommal, amely képessé teszi őket arra, hogy mindezeken 
diadalmaskodjanak, mint ahogy Krisztus is diadalmaskodott.

Krisztus azt akarja, hogy a menny rendje, a kormányzás mennyei terve, a 
menny isteni összhangja az Ő egyházában ábrázolódjék ki a földön. Így dicső-
ül meg az Ő népében. Követőin keresztül az Igazságosság Napja ragyog majd, 
el nem homályosuló fénnyel a világra. Krisztus sok képességet és áldást adott 
egyházának, hogy az Ő dicsőségét tökéletesebben sugározzák vissza a világban. 
Képességekkel és áldásokkal ajándékozta meg népét, hogy megmutassák ke-
gyelmének gazdagságát, és mintegy tükörképei lehessenek az Ő tökéletességé-
nek. A Krisztus igazságosságával felruházott egyház Krisztus tárháza, amelyben 
irgalmasságának, kegyelmének és szeretetének a gazdagsága kell, hogy látható-
vá legyen teljes és végső bemutatásában, megnyilatkozásában. Krisztus úgy te-
kint népére, mikor az tisztán és tökéletesen áll előtte, mint megaláztatása drága 
jutalmára, és mint dicsősége koronájára. Krisztus az a nagy középpont, ahonnan 
minden dicsőség kisugárzik.

Az Üdvözítő szilárd és reményteljes szavakkal fejezi be tanítványainak adott 
tanításait és utasításait. Azután lelke terhét tanítványaiért elmondott imádság-
ban önti ki. Szemeit az égre emelve így imádkozott: „Atyám, eljött az óra, di-
csőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged: Amiként te hatalmat 
adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. 
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit 
elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:1-3).

Krisztus elvégezte azt a munkát, amellyel Őt az Atya megbízta. Megdicsőí-
tette Istent a földön. Világosan kinyilatkoztatta az Atya nevét. Kiválasztotta és 
összegyűjtötte azokat, akiknek folytatni kellett a munkáját az emberek között. 
Róluk mondta el azután a következőket: „Az enyémek mind a tieid és a tieid az 
enyémek; és megdicsőíttetem őbennük. És nem vagyok többé e világon, de ők 
e világon vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te 
nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. „ „De nemcsak 
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őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én-
bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; [...] Én őbennük, és te énbennem; 
hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél 
engem; és szeretted őket, amiként engem szerettél”. (Jn 17:10:11; 20:23).

Így beszél az, akinek isteni tekintélye van. Krisztus ezekkel a szavakkal adta át 
kiválasztott gyülekezetét, egyházát a mennyei Atya karjaiba. Felszentelt főpap-
ként közbenjárt népéért. Hűséges pásztorként összegyűjtötte nyáját a Minden-
ható oltalma alá, az erős és biztos menedékhelyre. Reá azonban még vár egy 
utolsó csata megvívása Sátánnal, és Krisztus elindul, hogy találkozzék az ősel-
lenséggel.

<<<vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 59-65. (A HÉT DIAKÓNUS)

„Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a 
görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közölök való özvegy-
asszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.” (Ap. csel. 6:1)

Az őskeresztény gyülekezet különböző nemzetiségű emberek különféle osz-
tályából került ki. A Szentlélek kitöltetésekor, pünkösd napján: „lakoznak vala 
pedig Jeruzsálemben istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt 
vannak.” (Ap. csel. 2:5) A Jeruzsálemben összegyűlt héber vallású férfiak között 
néhány ún. görög zsidó férfi is jelen volt. Közöttük és a palesztinai zsidók között 
már régóta bizalmatlanság és bizonyos ellenségeskedés állt fenn.

Azok szíve, akik az apostolok munkálkodása következtében megtértek: kien-
gesztelődött és keresztényi szeretetben forrt egybe. Előbbi előítéleteik ellenére 
most teljes egyetértésben éltek egymással. Sátán nagyon jól tudta, hogy amíg 
ez az egyetértés fennáll, nincs hatalma megakadályozni az evangélium művének 
haladását. Megpróbálta ezért a tagok régebbi, különleges nézeteit saját előnyé-
re kihasználni, hogy a gyülekezetben egyenetlenséget szítson.

A tanítványok száma növekedett. Az ellenség felkeltette azok gyanúját, akik-
nek azelőtt is szokásuk volt a hittestvérekre féltékenykedni, hogy a szellemi 
vezetőket megvádolják. „Támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek 
ellen.” Az elégedetlenség kitörésére az szolgáltatott okot, hogy állítólag a körük-
ből való özvegyasszonyokat mellőzték az adományok naponkénti kiosztásánál. 



119az aPoSTolok TörTéneTe, 59-65. (a héT DIakÓnuS)

Az efféle kivételezés ellentmond az evangélium szellemének; azonban Sátánnak 
mégis sikerült a gyanút ily módon felébreszteni. Azonnal intézkedni kellett te-
hát, hogy az elégedetlenséget szító mindennemű okot megszüntessék, és lehe-
tetlenné tegyék, hogy az ellenség mesterkedéseivel szakadást idézhessen elő a 
hívők között.

Jézus tanítványai elérkeztek tapasztalataik fordulópontjához. Az apostolok 
vezetése alatt – akik viszont a Szentlélek vezetése alatt működtek – a rájuk bízott 
mű gyorsan fejlődött. A gyülekezet állandóan növekedett, és a tagok szaporo-
dása folyton növekvő terheket rótt a vezetőkre. Ezeket a terheket egyedül egy 
ember, vagy egyedül egy csoport sem tudta volna hordozni anélkül, hogy ne ve-
szélyeztesse a gyülekezet jövendő fejlődését. Szükségesnek látszott tehát a fele-
lősség újabb megosztása, amelyet az egyház alakulásakor csak néhány hűséges 
tagja hordozott. Az evangéliumi rendtartás tökéletesítésére ekkor az apostolok 
komoly lépésre határozták el magukat: az eddig egyedül hordozott terhek közül 
egyet-mást átruháztak a többiekre.

Az apostolok összehívták tehát a hívőket. A Szentlélek vezetése mellett a 
munkaerők helyes megszervezése érdekében egy tervet tártak a gyülekezet elé. 
Ebben kifejtették, hogy a szellemi vezetőket ne terhelje az adományok szétosz-
tásának munkája az egyéb gyülekezeti teendők és a felügyelet mellett. Ezektől 
felszabadulva, több idejük marad az evangélium hirdetésére. Így szóltak: „Ezért 
atyámfiai, válasszatok ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik 
Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. 
Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatá-
ban.” (Ap. csel. 6:3–4) A gyülekezet megfogadta ezt a tanácsot; imával és kézrá-
tétellel ünnepélyesen kiválasztottak hét férfiút, és rájuk ruházták az adományok 
gondozásának terhét.

A hét férfi beiktatása igen nagy áldására vált a gyülekezetnek – őrködésük 
által a mű különböző ágazataiban. Ezek a tisztviselők gondosan mérlegelték a 
személyi szükségleteket, valamint a gyülekezet általános pénzügyi viszonyait, és 
bölcs sáfárkodásukkal, úgyszintén istenfélő példaadásukkal igen nagy segítségé-
re voltak munkatársaiknak a gyülekezet különböző érdekeinek egyesítésében.

Az azonnal mutatkozó jó eredmények bizonyították, hogy ez az eljárás meg-
egyezett Isten akaratával. „És az Isten igéje növekedék; és sokasodék nagyon a 
tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagyon sokan követték a 
hitet.” (Ap. csel. 6:7) Ezt a jó aratást az apostolok nagyobb szabadsága, valamint 
a hét diakónus buzgósága és erőfeszítése eredményezte. Az a tény, hogy ezeket a 
testvéreket a szegénygondozás különleges tisztségére választották ki, nem zárta 
el előlük a tanítói ténykedést. Sőt, nagyon is alkalmasak voltak mások oktatására, 
nagy odaadással és igen jó eredménnyel szentelték magukat ennek a munkának.



120 7. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

Isten az első gyülekezetre – kiterjedésében – folyton növekvő művet bízott. 
Mindenfelé, ahol őszinte lelkek követték Krisztus hívó szavát, a világosság és 
áldás központjait kellett felállítania. Az evangélium hirdetését az egész földre ki 
kellett terjesztenie. A kereszt hírnökei csak úgy remélhették fontos missziójuk 
tökéletes teljesítését, ha keresztényi egységben forrnak össze, és úgy mutatják 
be a világnak, hogy egyek Krisztussal, az Istenben. Isteni vezetőjük is erre kérte 
az Atyát: „Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legye-
nek, mint mi.” Avagy nem jelentette-e ki a tanítványokról: „A világ gyűlölte őket, 
mivelhogy nem e világból valók”? Azután pedig könyörgött az Atyához, hogy 
„tökéletesen eggyé legyenek”, „hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”. 
(Jn. 17:11, 41, 21) Lelki életük és erejük a Vele való szoros kapcsolatuktól füg-
gött, aki megbízta őket az evangélium hirdetésével.

A tanítványok csak abban az esetben várhatták a Szentlélek erejét és a mennyei 
angyalok segítségét, ha Krisztussal egyek maradnak. Csak a mennyei hatalmak 
segítségével alkothattak egységes frontot a világgal szemben, és győzedelmes-
kedhettek abban a harcban, amelyet kénytelenek voltak a sötétség hatalmassá-
gai ellen folytatni. Ha kitartanak az egységes munkában, mennyei követek járnak 
előttük és egyengetik az utat számukra. Így lelkek előkészülnek az igazság befoga-
dására, és megnyerik őket Krisztus számára. Amíg egyek maradnak, a gyülekezet 
olyan „szép lesz, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor.” 
(Én. én. 6:7) Haladásának semmi nem állhat útjában. Győzelemről győzelemre 
jut. Isteni megbízatását: az evangélium hirdetését dicsőségesen teljesíti.

A jeruzsálemi gyülekezet megszervezése példaképül szolgáljon gyülekezetek 
szervezésére mindazokon a helyeken, ahol az evangélium hírnökei lelkeket nyer-
nek meg. Akik a gyülekezet fölötti felügyelet felelősségét viselik, ne uralkodja-
nak Isten országának örökösein, hanem bölcs pásztorokként legeltessék Krisztus 
nyáját és legyenek annak példaképei. (I. Pt. 5:2–3) A diakónusok is olyan férfiak 
legyenek, „kiknek jó bizonyságuk van, kik Lélekkel és bölcsességgel teljesek.” 
Mindannyian együttesen szálljanak síkra az igazságért és a jogosságért. Befolyá-
sukkal teremtsék meg az egységet az egész gyülekezetben.

Amikor később a világ különböző részeiben alakultak gyülekezetek a hívő 
csoportokból, a szervezés tovább tökéletesedett, hogy eljárásukban a rend és 
egység megmaradjon. Minden tagot arra intettek, hogy végezze hűségesen a 
rábízott munkarészt, és használja fel bölcsen a rábízott adományokat. A Szent-
lélek egyeseket különleges adományokkal ruházott fel és hívott el: „először 
apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatevő 
erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyárrolókat, kormányokat, nyelvek 
nemeit” adta. (I. Kor. 12:28) Ezek a különböző munkások azonban egymással 
egyetértésben munkálkodjanak.
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„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgá-
latban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben 
is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azon-
ban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek 
beszéde adatik a Lélek által; másnak pedig tudománynak beszéde ugyanazon 
Lélek szerint: Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás aján-
dékai azon egy Lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái; némelyik-
nek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másnak nyelvek 
nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanazon 
Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Mert amiképpen 
a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind 
egy test, azonképpen a Krisztus is.” (I. Kor. 12:4–12)

Akik elhívattak Isten földi gyülekezetének vezetésére, nehéz felelősséget vi-
selnek. A theokrácia (istenkormányzat) alatt Mózes egyedül igyekezett hordozni 
a terhet, amelynek súlya alatt előbb-utóbb összeroppant volna. Ekkor Jethró ta-
nácsolta neki, hogy a felelősségeket ossza el. Így szólt: „Te légy a népnek szószó-
lója Isten előtt és te vidd az ügyeket Isten eleibe. És tanítsd őket a rendeletekre 
és törvényekre és add tudtokra az utat, amelyen jármok kell és a tennivalót, 
amelyet tenniök kell.” Ezután azt tanácsolta Jethró, hogy szemeljen ki férfiakat, 
és tegye őket „elöljárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tize-
desekké.” Olyanokat válasszon, akik „derék (tehetséges, ügyes) emberek, isten-
félők, igazságosak és gyűlölik a haszonlesést”; ezek tegyenek „ítéletet a népnek 
minden időben” és így mentsék fel Mózest kimerítő felelőssége alól, hogy sze-
mélyesen ne kelljen őrködnie sok olyan másodrangú ügy felett, melyeket oda-
szentelt segítők is bölcsen elintézhetnek. (II. Móz. 18:19–21)

Akiket Isten gondviselése felelősségteljes állásokba helyezett, szenteljék ide-
jüket és erejüket azon fontos ügyeknek, amelyek különösebb bölcsességet és 
lelki nagyságot igényelnek. Istennek nem az a terve, hogy ilyen férfiaktól kívánja 
a csekélyebb jelentőségű ügyek intézését, amelyeket mások is tökéletesen ren-
dezhetnek. Jethró további ajánlatot tett Mózesnek: „…minden nagyobb ügyet 
te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig ők ítéljenek; így köny-
nyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. Ha ezt cselekszed és az Isten is 
parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.” (II. 
Móz. 18:22–23)

Ennek megfelelően: „választa Mózes az egész Izráelből derék férfiakat és a 
nép fejeivé tevé őket, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké; és ítélik vala 
a népet minden időben; a nehéz dolgokat Mózes elé viszik vala, minden kisebb 
dologban pedig ők ítélnek vala.” (II. Móz. 18:19–26)

Amikor Mózes később a hetven vént kiválasztotta, hogy vele a vezetés fele-
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lősségét megosszák, ebben nagyon gondosan járt el. Méltó férfiakat választott, 
akik tiszta életűek voltak, egészséges ítélettel és tapasztalattal bírtak. Midőn fel-
avatta ezeket a véneket, felsorolta előttük azokat a tulajdonságokat, melyek őket 
a gyülekezet bölcs vezetésére képesítik. „Hallgassátok ki atyátokfiait, és ítéljetek 
igazságosan mindenkit, az ő atyafiaival és jövevényeivel egyben” – mondotta 
Mózes. „Ne legyetek személyválogatók az ítéletben; kicsinyt úgy, mint nagyot, 
hallgassatok ki, ne féljetek senkitől, mert az ítélet az Istené.” (V. Móz. 1:16–17)

Dávid király, uralkodása végén, ünnepélyes felelősséget hárított azokra, akik 
napjaiban Isten műveinek terheit hordozták. Az ősz király Jeruzsálembe idézte 
„az Izráel összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában 
levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király minden jószá-
gának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is, udvari szolgáival, a harcoso-
kat minden erős vitézeivel egyetemben” és felszólítá őket ünnepélyesen „az 
egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására”, 
hogy őrizzék és keressék „az Úrnak, a ti Isteneteknek minden parancsolatait.” 
(I. Krón. 28:1, 8)

Salamont, akit Isten kiemelkedően felelősségteljes vezető állás betöltésére 
hívott el, Dávid külön is figyelmeztette e szavakkal: „Te azért fiam, Salamon, 
ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; 
mert az Úr minden szívbe belát és minden emberi gondolatot jól ért.” (I. Krón. 
28:9–10)

Az életszentség ugyanazon elveit kell követniük a vezetőknek az Újszövetség 
hívő gyülekezeteiben is, amelyek irányították Isten népének vezetőit Mózes és 
Dávid napjaiban. Az ügyek rendezésénél az gyülekezetekben, valamint a megfe-
lelő tisztviselők kinevezésénél mértékegységül az apostolok az Ószövetségben 
megkövetelt magas erkölcsi színvonalat alkalmazták. Az volt a mérvadó, hogy 
akit a gyülekezet felelősségteljes, vezető állással megbíz, „feddhetetlen legyen, 
mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem verekedő, nem rút nyerész-
kedő; hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatür-
tőztető; aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen 
az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket.” (Tit. 1:7–9)

Az őskeresztyén gyülekezetekben fenntartott rend képesítette őket, hogy fe-
gyelmezetten és szilárdan, Isten fegyverzetével felövezve haladjanak előre. A hí-
vők csoportjai, noha nagy területeken voltak szétszórva, valamennyien egy test 
tagjait képezték. Egy akarattal és egyetértésben munkálkodtak. Ha valamelyik 
helyi gyülekezetben – mint később Antiókhiában és egyebütt – nézeteltérések 
keletkeztek, ez nem okozott szakadást közöttük, mert a legfőbb tanácstestület, 
amely a különböző helyi gyülekezetek kiküldötteiből alakult, volt hivatva a vi-
szályt elsimítani. E testület felelősségteljes irányítása pedig az apostolok és vé-
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nek feladata volt. Ily módon sikerült szembeszállniuk Sátán mesterkedéseivel; 
a messze fekvő gyülekezeteket megóvni, és egységes eljárásukkal az ellenség 
terveit meghiúsítani.

„Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a 
szentek minden gyülekezetében.” (I. Kor. 16:33–34) Azt kívánja, hogy mint akkor, 
úgy most is, a gyülekezeti ügyek intézésénél rend és rendszer uralkodjék. Mű-
vét alaposan és pontosan kell vezetni, hogy tetszésének pecsétjét rányomhassa. 
Keresztény kereszténnyel és gyülekezet gyülekezettel kapcsolódjék. Az emberi 
eszköznek együtt kell működni az istenivel. Minden erőt alá kell rendelni a Szent-
léleknek, de valamennyi együttesen hirdesse a világnak Isten kegyelmi üzenetét.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 47-51. (ÓVÁS A KÉPMUTATÁSTÓL)

Midőn a tanítványok Jeruzsálemben hirdették az evangélium igazságait, 
Isten igazolta szavaikat; sokan hívőkké lettek. Az első hívők nagy többségét a 
zsidók vakbuzgósága és gyűlölete elszakította családjuktól és régi barátaiktól, 
miért is szükségessé vált, hogy elhelyezésükről és táplálékukról gondoskodás 
történjék.

Az Írás azt mondja: „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki”, és az-
után felsorolja, hogyan segítettek a szűkölködőkön. Azok a hívők, kiknek 
házuk vagy birtokuk volt, szívesen feláldozták az ínségesek megsegítésére. 
Házukat vagy földjeiket eladták, és a pénzt elhozták „és letevék az apostolok 
lábainál; aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.” 
(Ap. csel. 5:1–2)

A hívőknek ez az adakozókészsége a Szentlélek kitöltésének volt a kö-
vetkezménye. Akik elfogadták az evangéliumot, azoknak „szívük-lelkük egy 
vala”. Egyetlen közös érdek uralta őket: a rájuk bízott misszió eredményes-
sége. A haszonlesést nem ismerték. Szeretetük hittestvéreik és az ügy iránt, 
amelynek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz és a vagyon iránti szerete-
tük. Eljárásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket többre becsülték a földi 
jólétnél.

Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az em-
ber életét. Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak példáját, 
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Aki érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. 
Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evangélium 
művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. Így volt ez az első keresztény 
gyülekezetben, így van ma is. Mélységes benyomást gyakorol a hallgatóságra a 
gyülekezet által hirdetett igazság, ha észrevehető a tagokon, hogy a Lélek ereje 
által elfordultak a világ dolgaitól és áldozatot hoznak, hogy embertársaik is hall-
hassák az evangéliumot.

A hívők jótékonykodó és önfeláldozó példaadásával szemben azonban kirívó 
ellentét volt Anániás és Safira eljárása. Az ihletett író előadása szerint ez az ese-
mény sötét folt az első gyülekezet történetében. Ezek az állítólagos tanítványok 
a többiekkel együtt abban a kiváltságban részesültek, hogy az evangéliumot 
az apostolok ajkáról hallhatták. A többi hívővel együtt jelen voltak, amikor az 
apostolok imája után „megmozdult a hely, ahol egybegyűltek” és „betelének 
mindnyájan Szentlélekkel” (Ap. csel. 4: 31). Meggyőződés hatotta át az összes 
jelenlevőket, és Anániás és Sahra megfogadták, hogy bizonyos birtok eladásá-
nak árát az Úrnak szentelik.

Később azonban Anániás és Safira megszomorították a Szentlelket, amennyi-
ben kapzsiság fogta el őket. Ígéretüket megbánták. Csakhamar eloszlott annak 
az áldásnak éltető befolyása, amely szívüket hő vággyal töltötte el, hogy Krisz-
tusért nagy dolgot cselekedjenek. Úgy érezték, hogy elhamarkodták a dolgot, 
és elhatározásukat még meg kell gondolniuk. Az ügyet megbeszélték egymás 
között, és arra az elhatározásra jutottak, hogy fogadalmukat nem teljesítik. De 
miután látták, hogy a hívők nagy tiszteletben részesítik azokat, akik testvére-
ik nyomorának enyhítésére megváltak vagyonuktól, ők is elhatározták a birtok 
eladását. Szégyellték azonban kapzsiságukat a testvérek előtt felfedni; az ünne-
pélyesen Istennek tett fogadalmat sem akarták visszavonni. Elhatározták, hogy 
látszólag az egész összeget beadják a közös pénztárba, azonban annak nagy ré-
szét mégis megtartják maguknak. Így akarták biztosítani eltartásukat a közös 
vagyonból, és egyszersmind élvezni testvéreik nagy szeretetét.

Isten azonban gyűlöli a képmutatást és a hazugságot. Anániás és Safira Istent 
csalta meg eljárásával. Hazudtak a Szentléleknek, és bűnükre gyorsan borzalmas 
ítélet zúdult. Amikor Anániás elhozta adományát, Péter így szólt hozzá: „Aná-
niás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szentlelket, és a 
mezőnek árából félre tégy? Nemde megmaradva, néked maradt volna meg, és 
eladva a te hatalmadban volt? Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? 
Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.”

„Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben 
nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.”

„Nemde megmaradva néked maradt volna meg” – mondotta Péter. Anániást 



125az aPoSTolok TörTéneTe, 47-51. (ÓVáS a kéPmuTaTáSTÓl)

senki sem kényszerítette, hogy áldozza fel tulajdonát a közös célra. Szabad elha-
tározásából cselekedett. De amikor a tanítványokat akarta megcsalni, a Minden-
hatónak hazudott.

„Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem 
tudva mit történt, beméne. Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, va-
jon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen ennyiért. Péter pedig 
monda néki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak Lelkét megkísértsé-
tek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábai, akik eltemették férjedet, és ki-
visznek téged. És azonnal összerogyott lábainál és meghala; bemenvén pedig 
az ifjak, halva találók őt és kivivén, eltemeték férje mellé: És támada nagy 
félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.” (Ap. 
csel. 5:3–11)

A végtelen Bölcsesség látta, hogy az isteni harag ezen rendkívüli megnyilat-
kozására szükség van, hogy a fiatal gyülekezetet megóvja az erkölcsi hanyatlás-
tól. Tagjainak száma gyorsan növekedett; a gyülekezetet veszély fenyegetné, ha 
az erős szaporodás mellett olyan férfiak és nők jutnának be, akik azon ürügy 
alatt, hogy Istent szolgálják, a Mammont imádnák. Ez az ítélet bebizonyította, 
hogy emberek nem csalhatják meg az Istent, aki látja a szívben rejtőző bűnt, 
és gondja van rá, hogy meg ne csúfolják. Figyelmeztetés volt ez a gyülekezet 
számára, hogy kerüljön minden látszatot és képmutatást. Óvakodjék attól, hogy 
meglopja Istent.

Nemcsak az első gyülekezetnek, hanem minden eljövendő nemzedéknek 
szolgáljon intelmül Isten haragjának ez a példája a kapzsiság, a csalás és a kép-
mutatás ellen. Anániás és Safira lelkében először a kapzsiság ébredt fel; vágy 
arra, hogy visszatartsanak valamit abból, amit Istennek ígértek. Ez vezette őket 
csalásra és képmutatásra.

Isten az evangélium hirdetését gyermekeinek munkájától és adományaitól 
tette függővé. A tized és az önkéntes adományok képezik Isten művének jöve-
delmét. Az emberekre bízott anyagiak és javak meghatározott részét igényli Is-
ten: a tizedet. Azonban mindenkinek szabad elhatározására bízza: akar-e többet 
adni a tizednél vagy sem? De ha a Szentlélek késztetésére valaki fogadalmat 
tesz, hogy bizonyos összeget adjon, akkor a fogadalmat tevő nem tarthat töb-
bet igényt az odaszentelt részre. Még emberekkel szemben tett ilyen ígéretek 
is kötelezőnek tekintendők, mennyivel inkább kötelezőek akkor az Istennek tett 
ígéretek! Avagy a lelkiismeret ítélőszéke előtt tett ígéretek kevésbé kötelezőek, 
mint az emberek közötti írásbeli egyezmények?

Ha az emberi szívet isteni fény rendkívüli világossága és ereje hatja át, ak-
kor az öröklött önzés elveszti hatalmát, és helyét az a vágy tölti be, hogy az Úr 
ügyéért áldozatot hozzon. Ne higgye azonban senki sem, hogy ígéretét Sátán 
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akadékoskodása nélkül válthatja valóra. Sátán nem szívesen látja, ha a földön 
a Megváltó birodalmát építik. Azt tárja a lelkek elé, hogy az ígéret túlzott volt 
és akadályozni fogja birtokszerzési vágyukat, avagy családjuk igényeinek kielé-
gítését.

Isten az embereket javakkal áldja meg, hogy módjuk legyen művének előbb-
re viteléhez hozzájárulni. Küld napsugarat és esőt; fejleszti a növényeket; ád 
egészséget és képességet anyagiak szerzésére. Minden áldásunkat jóságos keze 
osztogatja. Viszonzásul azt kívánja, hogy férfiak és nők úgy bizonyítsák be hálá-
jukat, hogy annak egy részét tized és adományok, azaz hála-, áldozati és bűnbá-
nati adakozások alakjában térítsék vissza. Ha az Isten által meghatározott ezen 
terv szerint – minden jövedelem tizede, önkéntes vagy áldozati adományok – 
kincstárába befolynának, akkor fölöslegek mutatkoznának az Úr művének elő-
mozdítására.

Az emberek szívét azonban az önzés megkeményíti; hasonlóan Anániás és 
Safirához, kísértésbe jönnek, és a pénz egy részét visszatartják; de úgy állítják 
be a dolgot, mintha Isten követelményeinek eleget tettek volna. Sokan élvezeti 
célokra pazarolják pénzüket. Mialatt vágyaikat elégítgetik ki, és gyönyöreiknek 
hódolnak, Istennek csak néha és nem szívesen hoznak szegényes áldozatot. Elfe-
lejtik, hogy Isten egy napon pontos számadást kér majd tőlük javaik hovafordítá-
sáról, és azt az alamizsnát, amelyet kincstárába juttatnak, éppúgy nem fogadja 
el, mint annak idején Anániás és Safira adományát.

Isten azt óhajtja, hogy tanuljunk abból a súlyos büntetésből, amely ezeket a 
hitszegőket sújtotta. Lássuk meg, hogy mennyire megveti és gyűlöli a képmu-
tatást vagy a csalást. Anániás és Safira a Szentléleknek hazudtak, amikor azt 
mondták, hogy az egész összeget odaadták; ezáltal elveszítették mind a földi, 
mind az eljövendő életet. Az az Isten ítél ma is minden hazugság felett, aki őket 
megbüntette. A hazudozás szörnyűség előtte. Kijelentette, hogy a szent városba 
„nem megy be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselek-
szik.” (Jel. 21:27) Vegyük nagyon komolyan az igazmondást. Váljon az igazmon-
dás második természetünkké! Az igazsággal játszani, és önző terveink kedvéért 
alakoskodni, a hit hajótörését jelenti. „Álljatok hát elő, körülövezvén derekaito-
kat... az igazságnak mellvasába.” (Ef. 6:14) Aki hazugságot szól, olcsó áron eladja 
a lelkét. Hazugságai szükség esetén látszólag jó szolgálatokat tesznek. Azt hiszi, 
hogy üzleti előnyökhöz juthat, melyeket becsületes úton nem tudna elérni, vé-
gül azonban oda jut, hogy többé senkiben sem bízhat meg. Mivel maga hazug, 
mások szavában sem hisz többé.

Anániás és Safira esetében a csalás bűnét gyorsan követte a megtorlás. A 
gyülekezet későbbi történelmében ugyanez a bűn gyakran megismétlődött, sőt 
még a mi időnkben is sokszor előfordul. Ha nem is követi azonnal Isten harag-
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jának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn most sem kevésbé gyű-
löletes, mint volt az apostolok idejében. Az intés nekünk szól. Isten nyilvánosan 
megmutatta gyűlöletét e bűnnel szemben. A képmutatás és kapzsiság valameny-
nyi híve biztos lehet abban, hogy eljárásával saját lelkét károsítja meg.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE,  JÉZUS ÉLETE, 264-270. (KIK AZ ÉN TEST-
VÉREIM)

Máté 12:22-50; Márk 3:20-35.
József fiai egyáltalán nem rokonszenveztek Jézus munkájával. Az életéről, 

munkájáról érkező hírek megdöbbentették, aggodalommal töltötték el őket. 
Hallották, hogy egész éjszakákat töltött imában, napközben pedig óriási tömeg 
kísérte, s még enni sem maradt ideje. Barátai úgy érezték, kimeríti magát a meg-
feszített munkával, s nem tudták mire vélni a farizeusok iránti magatartását, né-
hányan pedig attól tartottak, hogy elméje megzavarodott.

Testvérei hallottak erről is, és a farizeusok vádjáról is, mely szerint Jézus Sá-
tán hatalmával űzött ördögöket. Érzékenyen érintette őket a szemrehányás, me-
lyet Jézussal való rokonságuk miatt kaptak. Tudták, hogy szavai és cselekedetei 
milyen megmozdulást idéztek elő, és nemcsak megriadtak bátor kijelentéseitől, 
hanem méltatlankodtak is amiatt, hogy az írástudókat és a farizeusokat elítélte. 
Elhatározták, hogy vagy meggyőzik Jézust, vagy az ilyen munka beszüntetésére 
kényszerítik. Rávették Máriát, hogy csatlakozzék hozzájuk. Jézust az anyja iránti 
szeretete segítségével majd rábeszélik, hogy legyen elővigyázatosabb - gondol-
ták.

Röviddel ezelőtt történt, hogy Jézus másodszor művelt olyan csodát, mellyel 
megszállott, vak és néma embert gyógyított meg, ezért a farizeusok újból meg-
vádolták: „Az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket” (Mt 9:34). Krisztus 
nyíltan megmondta nekik, hogy ha a Szentlélek munkáját Sátánnak tulajdonít-
ják, elvágják magukat az áldás kútforrásától. Akik úgy beszéltek Jézus ellen, hogy 
nem vették észre isteni természetét, azok a Szentlélek által még beláthatják és 
megbánhatják tévedésüket, és bocsánatban részesülhetnek. Krisztus vére min-
den bűnt lemos, bármilyen legyen is az, ha a lélek megbánja és hisz, ám ha va-
laki elutasítja a Szentlélek munkáját, az oda kerül, ahol nincs számára megtérés, 
sem hit. Isten Lelke munkálkodik a szívben, s ha az ember készakarva utasítja el, 
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és sátáninak minősíti, akkor azt a csatornát vágja el, melyen át Isten kapcsolat-
ba léphet vele. Ha egy lélek végleg visszautasítja a Szentlelket, akkor Isten már 
semmit sem tehet érte.

A farizeusok, akiket erre Jézus figyelmeztetett, maguk sem hitték el az Ellene 
felhozott vádat. Mégsem akadt egy sem a méltóságok között, aki a Megváltó-
hoz húzott volna. Szívükben hallották a Lélek hangját, mely Izrael Felkentjének 
jelenti ki Őt, és arra készteti őket, hogy vallják magukat tanítványainak. Jézus 
jelenlétének fényében felismerték szentségtelen voltukat, és kívánták az igaz-
ságot, melyre maguk nem tudtak eljutni. Csakhogy miután visszautasították Őt, 
túlságosan megalázó lett volna számukra, hogy Messiásként fogadják el. Miután 
ráléptek a hitetlenség útjára, túl büszkék voltak ahhoz, hogy belássák tévedé-
süket. Elszántan, erőszakosan vitatták a Megváltó tanítását, hogy ne kelljen be-
látniuk az igazságot. Hatalmának bizonyítékai felbőszítették őket. Nem akadá-
lyozhatták meg az Üdvözítőt a csodatételben, nem hallgattathatták el tanításait, 
de minden tőlük telhetőt megtettek, hogy félreértelmezzék, meghamisítsák sza-
vait. Isten Lelke mégis követte őket, és számos akadályt kellett emelniük, hogy 
ellenálljanak erejének. A leghatalmasabb közvetítő küzdött velük, aki csak befo-
lyásolhatja az emberi szívet, de ők nem engedtek.

Nem Isten vakítja meg az embereket, nem Ő keményíti meg szívüket. Ő vi-
lágosságot küld, hogy kijavíthassák hibáikat, biztos útra vezeti őket. Ennek a vi-
lágosságnak az elvetése miatt vakul meg a szem, keményedik meg a szív. A fo-
lyamat sokszor fokozatos, szinte észrevehetetlen. Az ember Isten igéjéből kapja 
a világosságot, szolgái által vagy Lelkének ereje által, - ám ha ezt a fénysugarat 
nem veszi figyelembe, a lelki felfogás részben eltompul, s a világosság követ-
kező megnyilatkozását kevésbé tisztán érzékeli. Így sűrűsödik a sötétség, míg 
végül is éjszaka lesz a lélekben. Ez történt a zsidó vezetőkkel is. Meggyőződtek a 
Krisztust kísérő isteni erő felől, de hogy ellenállhassanak az igazságnak, a Szent-
lélek munkáját Sátánnak tulajdonították. Ezzel tudatosan választották a csalást, 
alávetették magukat Sátánnak, és ettől fogva már az ő ereje befolyásolta őket.

Krisztusnak a Szentlélek elleni bűnnel kapcsolatos figyelmeztetéshez szoro-
san kapcsolódik az üres, gonosz beszéd elleni felhívás. A szavak megmutatják, 
mi van a szívben. „A szívnek teljességéből szól a száj.” A szavak többet jelente-
nek a jellem kinyilvánításánál - vissza is tudnak hatni a jellemre. Az embereket 
befolyásolják saját szavaik. Sokszor pillanatnyi, Sátán által keltett indíttatásból 
irigység vagy gonosz vélekedés jut kifejezésre, olyasmi, amiben nem is igazán 
hisznek, de a kimondás visszahat a gondolkodásra. Saját beszédük csapja be 
őket, azt kezdik hinni, hogy amit sátáni ösztönzésre mondtak, igaz. Miután egy-
szer már kimondtak egy véleményt vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, 
hogy visszavonják, s addig bizonygatják igazukat saját maguknak, míg végül elhi-
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szik. Veszélyes dolog kétkedő szót kimondani, veszélyes kétségbe vonni, bírálni 
az isteni világosságot. A könnyelmű, tiszteletlen bírálatok megszokása kihat a 
jellemre - tiszteletlenséget és hitetlenséget táplál. E szokás gyakorlói közül so-
kan nem is tudnak a veszélyről, míg végül készek a Szentlélek munkáját kritizálni 
és elutasítani. Jézus így szólt: „Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az 
emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel 
igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak” (Mt 12:34-37).

Ezután azokat figyelmeztette, akiket érintettek szavai, boldogan hallgatták 
Őt, de nem rendelték alá magukat, hogy a Szentlélek bennük lakozzék. Nemcsak 
az ellenállás, hanem a mulasztás is rombolja a lelket. „Mikor pedig a tisztáta-
lan lélek kimegy az emberből, - mondotta Jézus - víz nélkül való helyeken jár, 
nyugalmat keresve, és nem talál: akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, 
ahonnét kijöttem. És odamenvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. 
Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és 
bemenvén, ott lakoznak” (Mt 12:435).

Sokan voltak Krisztus idejében - ahogyan ma is -, akiket Sátán hatalma egy 
időre, úgy tűnik, megtört. Isten kegyelme által megszabadultak a lelkeket ural-
ma alatt tartó gonosz szellemektől. Örvendeztek Isten szeretetében, ám, akár a 
példázatbeli köves földhöz hasonlító hallgatók, nem lakoztak abban. Nem ren-
delték alá magukat naponta Istennek, hogy Krisztus szívükben lakozhassék, és 
amikor a gonosz lélek visszatért, s vett maga mellé „más hét lelket, gonoszabba-
kat ő magánál” (Mt 12: 45), mindenestül a gonosz hatalmába kerültek.

Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. 
Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez-
vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi termé-
szetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz, melyet megtart e lázadó 
világban. Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek 
el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen a Sátán 
ostromának. Ám, hacsak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a go-
nosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két 
nagyhatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy 
szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerül-
jünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. 
Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba 
a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által 
Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hacsak nincs élő kapcsolatunk Istennel, 
sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak - önszeretetnek, saját vá-
gyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz 
szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk 
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Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenve-
dünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség hí-
ján az ellenség kénye-kedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait 
kell végrehajtanunk.

„Ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz - 
mondotta Jézus - ezzel a gonosz nemzetséggel is” (Mt 12 : 45). Senki sincs úgy 
megkeményedve, mint az, aki semmibe vette a kegyelmi hívást, és a kegyelem 
Lelke ellen cselekedett. A Szentlélek elleni bűn leggyakoribb formája az, amikor 
valaki kitartóan semmibe veszi a menny bűnbánatra hívó szavát. Minden lépés, 
amellyel elutasítjuk Krisztust, egy lépés a megváltás elutasítására is, és a Szent-
lélek elleni bűn felé is.

A zsidó nép Krisztus elutasításával ezt a megbocsáthatatlan bűnt követte el. 
A kegyelmi hívás elvetésével mi is ugyanabba a hibába eshetünk. Megbántjuk 
az élet Fejedelmét, és szégyent hozunk Rá a Sátán zsinagógája és a mennyei 
világ előtt, ha nem hallgatunk az Ő hírnökeire, hanem inkább Sátán közvetítőire 
figyelünk, akik elvonják a lelkeket Krisztustól. Ha valaki így cselekszik, az nem 
talál sem reményt, sem megbocsátást, míg végül már nem is vágyik arra, hogy 
megbékéljen Istennel.

Miközben Jézus még tanította a népet, tanítványai üzenetet hoztak, hogy 
anyja és testvérei odakinn vannak, s látni szeretnék Őt. Jézus olvasott szívük-
ben, „Ő pedig felelvén, monda a hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám; és kik az 
én testvéreim? És kinyújtván kezét az ő tanítványaira, monda: Ímé az én anyám 
és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az nékem 
fitestvérem, nőtestvérem és anyám” (Mt 12: 48-50).

Mindazt, aki hittel elfogadja Krisztust, az emberi rokonságnál szorosabb ka-
pocs köti össze Vele. Eggyé lesz Vele, amiképpen Ő is egy az Atyával. Anyja is 
közelebbi és biztonságosabb kapcsolatban volt Vele hit és cselekedetek által, 
mint a természetes rokonság által. Testvéreinek semmi hasznuk sem származik 
a kapcsolatból, ha nem fogadják el Őt személyes Megváltójuknak.

Micsoda támaszra lelt volna Krisztus földi rokonaiban, ha mennyei követként 
hisznek Benne, és együttműködnek Vele Isten munkájának végzésében! Hitet-
lenségük beárnyékolta Jézus földi életét. Ez is része volt annak a keserűségnek, 
melyet a kín poharából Ő kiürített érettünk.

Isten Fia mélyen átérezte az emberi szívekben gyúlt ellenségeskedést az 
evangéliummal szemben. Még jobban fájt ez Neki otthonában, hiszen az Ő szí-
ve nyájas, szeretetteljes volt, és nagyra értékelte a családi köteléket. Testvérei 
azt kívánták, hogy vesse alá Magát az ő elgondolásaiknak, viszont az ilyen el-
járás egyáltalán nem lett volna összhangban Jézus isteni küldetésével. Fivérei 
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úgy tekintettek Rá, mint akinek szüksége van tanácsaikra. Emberi szemszögből 
ítélték meg Őt, véleményük szerint csak olyasmit lenne szabad mondania, ami 
elfogadható az írástudók és farizeusok számára, ezzel lecsendesíthetné a szavai 
nyomán támadt bosszantó ellentéteket. Azt gondolták, magánkívül van, amikor 
isteni hatalmat igényel Magának, és a rabbik fölé helyezkedik, mint bűneik os-
torozója. Tudták, hogy a farizeusok lesik az alkalmat a vád benyújtására, és úgy 
érezték, Jézus felkínálta nekik ezt a lehetőséget.

Rövidlátásukban nem tudták áttekinteni Jézus betöltendő küldetését, ezért 
nem is érezhettek együtt Vele a próbáiban. Nyers, lebecsülő szavaik tanúsága 
szerint nem érzékelték helyesen jellemét, s nem vették észre, hogy az isteni és 
az emberi fűződött itt egybe. Gyakran látták csordultig telve bánattal, de ahe-
lyett, hogy vigasztalták volna, lelkületük és szavaik csak megsebezték szívét. Ér-
zékeny természetét gyötörték, indítékait félreértették, munkáját nem foghatták 
föl.

Testvérei sokszor a farizeusok elcsépelt, elavult filozófiájával hozakodtak elő, 
s úgy képzelték, taníthatják azt, Aki minden igazságot ismer, és minden titkot 
tud. Amit nem értettek, azt nyíltan elítélték. Jézust a végsőkig próbára tették 
szemrehányásaik, lelke megfáradt, elcsüggedt. Hitet tettek Isten mellett, és azt 
gondolták, igényt tarthatnak Rá, miközben Isten testben velük volt, csak nem 
tudtak róla.

Ezek a dolgok tövisekkel borították Krisztus útját. Annyira bántotta saját csa-
ládjának téves felfogása, hogy megkönnyebbült, ha bárhová ment, ahol ezt nem 
tapasztalta. Volt egy otthon, melyet szívesen látogatott: Lázár, Mária és Márta 
háza, mert a hit és szeretet légkörében lelke nyugodalmat lelt. Mégsem akadt e 
földön senki, aki felfoghatta volna isteni küldetését, vagy ismerte volna a terhet, 
melyet az emberiségért hordoznia kellett. Gyakran csak az egyedüllétben köny-
nyebbült meg, amikor mennyei Atyjával lépett kapcsolatba.

Aki Krisztusért szenvedni hivatott el, akinek félreértést, bizalmatlanságot kell 
elszenvednie még saját otthonában is; az vigaszra lelhet abban a gondolatban, 
hogy Jézus is elszenvedte ugyanezt. Ő könyörületre indul az ilyenek iránt. Arra 
int, hogy találjanak Benne társra, könnyebbüljenek meg ott, ahol Ő: az Atyával 
való közösségben.

Akik elfogadják Krisztust személyes Megváltójuknak, azok nem maradnak ár-
ván, nem kell hogy egyedül viseljék el az élet megpróbáltatásait. Jézus a meny-
nyei család tagjaivá fogadja őket, s bátorítja, hogy Atyját Atyjuknak nevezzék. Ők 
Jézus „kicsinyei”, kedvesek Isten szívének, a leggyengédebb és legmaradandóbb 
kötelékkel kapcsolódnak Hozzá. Túláradó gyöngédsége annyival múlja felül azt, 
amit apánk és anyánk érez irántunk gyámoltalanságunkban, amennyivel az iste-
ni az emberi fölött áll.
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Krisztusnak a népéhez fűződő viszonyát gyönyörűen szemlélteti az Izraelnek 
adott törvény. Ha egy elszegényedett zsidó kénytelen volt megválni vagyonától, 
s magát is el kellett adnia szolgának, legközelebbi rokonának kötelessége volt 
kiváltani őt és örökségét (Lásd 3Móz 25 :25. 47-49; Rúth 2:20!). Így a bűn kö-
vetkeztében elveszített örökségünk és magunk megváltásának műve Rá hárult, 
aki „közeli rokonunk”. Megváltásunkért lett hozzátartozónkká. Megváltó Urunk 
közelebb áll hozzánk, mint apánk, anyánk, testvérünk, barátunk, hitvesünk. „Ne 
félj, - mondja - mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” 
„Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek: embereket 
adok helyetted, és népeket a te életedért” (Ésa 43:1.4).

Krisztus szereti a trónját körülvevő mennyei lényeket, de mi magyarázza azt 
a nagy szeretetet, mellyel bennünket szeret? Nem érthetjük meg, csak tapasz-
talhatjuk, hogy így van. Ha pedig Vele tartjuk a rokonságot, milyen gyöngéden 
kell tekintenünk Urunk fivéreire és nővéreire! Nem kellene-e igyekeznünk felis-
merni, hogy mire kötelez Istennel való rokonságunk? Isten családjába fogadott 
bennünket, nem kellene-e tehát tisztelnünk Atyánkat és rokonságunkat?

<<<vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya 

THE UPWARD LOOK, PP. 236–241, 248, 345, 346.

222. Rész – A kedves szavak szüksége  

„És mindnyájan bizonyságot tőnek felőle, és elálmélkodának kedves beszéde-
in, amelyek szájából származtak.” Lk 4:22.

Ezen a reggelen szívem megindult Isten felé mély vágyakozással a Szentlélek 
vezetéséért. Mit is mondhatnék, amit értékelnének és megértenének. Amikor 
Krisztus itt volt a földön, akkor így szólt a farizeusokhoz és írástudókhoz: „Miért 
nem értitek és értékelitek az én beszédemet?” Ők állandóan a saját értelme-
zésük szerint magyarázták Jézus világos szavat, amelyek szájából származtak…

Világosan és hatalommal szólta a szavakat, melyeknek a jóság kincsesháza-
ként el kellett érkezni hozzánk is. Milyen becses szavak is ezek, mennyire tele bá-
torítással. Isteni ajkáról teljes és bő bizonyossággal peregtek ott az áldás szavai, 
melyek azt bizonyították, hogy ő minden jóság forrása, s hogy előjoga megálda-



133The uPwarD look, PP. 236–241, 248, 345, 346.

ni a jelenlevőket, mind pedig mély benyomást tenni gondolkodásukra. Az ő kü-
lön szent birodalmában fáradozott és az örökkévalóság kincsei rendelkezésére 
álltak. A kincsek osztogatásánál nem ismert határt. Mikor Isten tisztjét töltötte 
be, nem volt bitorló. Áldásmondásaival felölelte azokat, akikből földi országa 
állni fog. Magával hozott a világra minden áldást, mely elengedhetetlen az em-
ber lelkének boldogságához és öröméhez, s a roppant sokaság előtt kitárta a 
mennyei birodalom, az öröktől való, örökké élő Atya fölhalmozódott kincseit… 

Krisztus olykor olyan hatalommal szólt, hogy szavai ellenállhatatlan erővel 
célpontba találtak. Hatalma lenyűgözte az embereket, s ők semmivé zsugorod-
tak az előttük álló Krisztushoz képest. Az Úr mélyen megérintette az embereket; 
azt a mély benyomást tette rájuk, hogy túláradó dicsőségből érkezett parancsot 
ismétel. Amint megidézte a világot, hogy hallgassa meg szavát, lenyűgözte és 
elbájolta őket, és meggyőződés támadt bennük. Minden egyes szava célba ta-
lált. Hallgatói elhitték és befogadták szavait; nem volt erejük ellenállni. Minden 
kiejtett szava mintegy Isten életének tűnt hallgatói előtt…

„És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint 
az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. 
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A 
ki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálamnál.” (Jn 1:14-15) Igen, ő János 
előtt volt, aki nappal felhő oszlopba burkolódzott és éjjel tűz oszlopba, amikor 
Izráel gyermekeit a pusztában vezette. „És az ő teljességéből vettünk mindnyá-
jan kegyelmet is kegyelemért.”

223. Rész – Naponkénti megszentelődés

„Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely 
hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.” Ef 4:29.

A megszentelődés egy nagyon egyszerű dolog. Ha életünk mindennapi gya-
korlatává tesszük, akkor sokkal több ismeretünk lenne a megszentelődés által, 
mint hogy a tapasztalatok által. Minden nap, minden órában szívünk Istent ke-
resse. „Itt vagyok Uram, a te tulajdonod vagyok, használj fel engemet. Minden 
tervemet lábad elé helyezem és nem fogom a saját elgondolásaim útját járni. 
Tiéd az időm, az egész életem a tiéd.” Állandóan Istenhez folyamodjunk erőért 
és kegyelemért, minden pillanatban.   

Ne hagyja el szánkat egyetlen gonosz szó sem, mert a szánk, a hangunk az 
Úré és az Úrnak kell szentelnünk azt, az ő szolgálatára. Szánkkal ne hozzunk szé-
gyen Jézusra, mert az övé az. Ő megvásárolta azt és ne mondjak olyat amivel 
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megbánthatom őt. Füleimet zárjam be a gonoszság előtt. Naponta szenteljük 
így oda magunkat Istennek. Nem kellene beszennyezzük fülünket azzal, hogy szí-
vesen hallgatunk meg valakiről gáncsoskodó pletykát, mert nem csak hogy bűn-
be viszem a másikat azzal, hogy valakinek a hibáit elmondja nekem, hanem én 
is bűnt követek el azzal, hogy meghallgatom azokat. Sok gonosz beszédnek ele-
jét vehetem azzal ha Istennek szentelem füleimet. Még mielőtt ez a gonoszság 
megtörténne szólhatok így: „Imádkozzunk!” és kérhetjük Istent, hogy világítsa 
meg mindkettőnk értelmét, hogy megérthessük az egymásiránti és Istennel való 
igazi kapcsolatot. 

Nyissuk meg Jézus előtt szívünket olyan egyszerűséggel, mint ahogyan egy 
gyermek mondja el földi szüleinek az ő tanácstalanságát és mindazon dolgokat, 
amelyek bántják őt. Nem csak magunkat őrizhetjük meg így a gonosztól, hanem 
másokat is. Naponta gyakoroljátok az Isten iránt való odaszentelődést és akkor 
nem lesz semmilyen veszély az Isten szolgálatára szánt életben. Szavakban és 
tettekben nyilvánuljon meg hálaadásunk.

  A panaszkodás minden egyes szava és gondolata, egy Isten iránti kritika, 
nevének meggyalázása. Dicsőítsük őt szívünkből azzal, hogy hálát adunk néki, 
hogy szeretetéről beszélünk, hogy Krisztus kegyelme szívünket meglágyította és 
legyőzte, hogy telve vagyunk kedvességgel, békességgel és jó illattal. Legyünk 
türelmesek, kedvesek, lágyszívűek, könyörületesek, udvariasak, de még azokkal 
is akik nem érdemlik meg. Nagyon sok áldást veszítettünk már el azzal, hogy 
túlságosan is nagyra becsültük önmagunkat és túl kicsinyre másokat. Ne gon-
doljunk sokat magunkról és keveset az Istentől kapott képességekről, mert ak-
kor túlértékelhetjük saját jelentőségünket és emberi képességbe helyezhetjük 
bizodalmunkat.    

224. Rész – Isten adhat erőt nekünk

„És ti Ő benne vagytok bételjesedve, aki feje minden fejedelemségnek és ha-
talmasságnak.” Kol 2:10.

Az igazságosság napjának melegénél, kellemes sugarainál éljünk. Sehogy 
másként csak az ő szerető részvéte, mennyei kegyelme, mindenható ereje ál-
tal leszünk képesek megtörni az emberi szív folytonos ellenségeskedését és le-
győzni szembeszegülését. Hol van a mi erőnk? Az Úrban való örömben. Krisztus 
megindító szeretete töltse be a szívet és akkor megenyhülünk és finomodunk, 
előkészülve így arra, hogy erejét adhassa számunkra, 

Köszönjük meg Istennek naponta a kapott áldásokat. Krisztus saját képmá-
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sára fogja faragni azt, aki megalázza magát Isten előtt azt megértve, hogy nem 
helyén való az önelégültség, hogy képtelenség önmagáért megtenni azt amit 
szükséges a megtisztulásához, hogy eldobja, hogy értéktelennek tekintse saját 
igazságosságát…

Krisztus nem fogja elhanyagolni saját munkáját. Elszánt követőit indítani fog-
ja, hogy felismerjék a romlottságot, a bűn pecsétjének állapotát, a gonoszságot 
azon a szíven amelyen Krisztus munkálkodik. Az igazi bűnbánó megtanulta az 
önhittség hiábavalóságát. Jézusra tekintve és összehasonlítva hiányos jellemét 
a Megváltó tökélete jellemével, így szól: „Nincs a kezemben olyan érték, amivel 
fizethetnék, egyedüli reménységem a te kereszted.” 

Ésaiással együtt kijelenti: „Uram! Te adsz nékünk békességet, hisz minden 
dolgainkat megcselekedted értünk. Uram! mi Istenünk! urak parancsoltak né-
künk kívüled; de általad dicsőítjük neved!” (Ésa 26:12-13)

Az igazság keresője felismeri Isten törvénye elveinek tökéletességét s min-
dennel elégedetlen lesz, ami ennél kevesebb. Krisztus életébe rejtve el életét, 
látja, hogy Krisztus jelleme nyilatkoztatja ki az isteni törvény szentségét s egyre 
jobban törekszik őhozzá hasonlóvá válni. Az ilyen ember bármikor háborúságot 
várhat, mert a kísértő látja, hogy alattvalót veszít. Olyan vonásokkal kell fölven-
nie a harcot, melyeket a Sátán a maga használatára erősített meg.

Az ember látja, mivel kell megküzdenie – idegen hatalommal, mely szem-
beszegül a Krisztus által ígért tökéletesség elérésének gondolatával. Krisztussal 
azonban megmentő hatalom járul, mely a küzdelemben kivívja az embernek a 
győzelmet. A Megváltó megerősíti és segíti őt, amint hozzá fordul kegyességért 
és eredményességért.

225. Rész – A bírálat szemetének eltakarítása

„Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztus-
ról, még pedig mint megfeszítettről.” 1Kor 2:2.

 Ne kritizálj másokat! A kritizáló lelkület felőrli Isten népének életét. Ne 
hagyjuk felhalmozódni a szemetet! A menny látja, hogyan megy végbe a sza-
vak szemetének felhalmozása. Remélhetőleg nem döntünk úgy, hogy valamit is 
hozzátegyünk a nemtörődöm, hiábavaló és esztelen szavak szemétkupacához! 
Nekünk ettől sokkal szentebb és ünnepélyesebb feladatunk van…

El kell takarítani a felhalmozott szemétkupacot! Hogyan? „Tisztítsuk meg ma-
gunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi 



136 9. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA  

megszentelésünket.” (2Kor 7:1) Fejlesszük jámborságunkat! Isten kérdi tőlünk: 
„Ki ismerte meg az Úr indulatait?” hogy ő oktasson bennünket és elmondhas-
suk, hogy „Krisztus indulata van bennünk”. Minden gonosz szótól, mint szemét-
től megtisztulunk így. Az Úr itasson át bennünket Lelkével és érintse szánkat az 
oltár parazsával. Komoly és éber őrködés, várakozás és munkálkodás folyamán 
valósul meg, hogy „az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legye-
tek; az Úrnak szolgáljatok.” (Rm 12:11)

A gyülekezet Krisztus számára a legfontosabb ezen a világon és nem hagy 
fel gondoskodásával. Ez a gyülekezet lett megbízva hogy megóvja Isten és Jézus 
Krisztus ismeretét, amely az örökélet mindazoknak akik elfogadják. Isten min-
denkiben a szilárd alapelveket keresi, amelyek szavakban és tettekben nyilvá-
nulnak meg. Előhozzák majd a tárházakból a szavakat, hogy megmérjék az örök 
igazság elveinél.

Nincs időnk a gonoszság dicsőítésére, sem időnk sem szavunk a kritizálás-
ra. Mutassuk meg, hogy Krisztus kegyelme lakozik szívünkben. Ennek befolyá-
sa megmutatkozik bármilyen közösségben is legyünk, mély értelmű szavakban, 
örök érvényű következményekkel. 

A föld történelmének ezen időszakában nem engedhetjük meg, hogy más be-
folyás keletkezzen. A keresztény hadviselés nagyon kimért és szigorú. Nem látható 
ellenséggel kell küzdenünk és ezt a mennyei sereggel harmóniában kell megten-
nünk, akik megtisztítani akarnak bennünket attól, hogy hittestvéreinket kritizáljuk, 
hogy elítéljük őket. Az Úr arra vágyik, hogy Krisztus igáját vegyük magunkra…

Krisztusért higgyünk az igazságban és szeressük azt. Fentebb és fentebb kell 
emelkednünk tisztaságban és ismeretben. Mi vagyunk Krisztus tanúi. Ezért ne a 
nehézségekről beszéljünk és ne a próbáinkról tűnődjünk, hanem lépjünk köze-
lebb Krisztushoz, aki a szerzője és bevégzője hitünknek. Reá tekintve, róla tanul-
mányozva és beszélgetve, átváltozunk az ő képmására.

226. Rész – A reformáció szükségessége

„Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője 
leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást enge-
dek néked ez itt állók között.” Zak 3:7.

A gyülekezet jövője attól függ, hogy a tagjai mennyi erőfeszítést tesznek az 
önzés bűnös voltának megértésére, és hogy hajlandóak-e használni azt a gyógy-
írt amely kigyógyítja őket a szenvedésüket okozó betegségből. Legyen reformá-
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ció, hogy akik elfogadják az igazságot a jövőben ne fertőződjenek meg Sátán 
züllesztő befolyásától…

Vannak, akiket emberek elítélnek, de Isten tisztázza őket. Vannak, akiket em-
beri ítélet felmagasztal, de Isten nyomorultnak nevezi és nyavalyásnak s sze-
génynek és vaknak és mezítelennek. Az emberi megítélés sokszor téves. Gyak-
ran hittestvérét hibáztatja az ember ítélőképessége hiányossága miatt. Isten 
azonban a szívet nézi, hogy milyen indíték alapján cselekedett.

Isten buzdít a kérdés feltevésére: „Szabad nékem ezt megtennem?” Sátán 
arra indítja az embert, hogy ezt mondja: „Igen, megtehetem.” A hűség a fenn-
álló hatalom támogatása. Előfordulhat, hogy egy gőgös zsarnok háborúba viszi 
a világot vagy sanyargatásba. A hűség a Krisztus Jézusban lévő tökéletes em-
ber megnyilvánulása. Ez az alapja minden igazságosnak és békének – azaz olaj, 
amely a mennyei korsóban van… 

Van egy feladat amelyet el kell végezni a Hetednapi Adventisták között, 
amely még nem lett megvalósítva. A szolgáló angyalok arra várnak, hogy lesz-e 
aki felvállalja ezt a munkát helyes hozzáállással… Alázza meg mindenki magát 
Isten előtt. Kérjenek kegyelmet és bölcsességet, hogy felismerhessék, ha áthág-
ják Isten szent törvényét. Ha át nem járja őket Lelke, akkor soha fel nem ismerik, 
nem is gondolják, hogy azt hittestvéreik állították eléjük. Aki elutasítja az Isten-
nel való megfelelő kapcsolatot, aki nem alkalmazkodik Isten kormányzásának 
szabályaihoz, azokon nem lesz rajta Isten pecsétje… 

Az Úr kegyelmes. Népét nem azért bünteti mert utálja őket, hanem azért 
mert utálja az általuk elkövetett bűnt. Azért fenyíti őket, hogy visszatérjenek 
hűségükhöz. Büntetésük egy figyelmeztetés számukra és másoknak is. Nem 
kell sötétségben járniuk. Nem kell, hogy ezt mondják: „Mutasd be nekem, hogy 
pontosan miben vétkeztem.” Ha valaki mégis így szólna, annak az Úr szavait idé-
zem: „Keressétek imádsággal és megismeritek.”

Ha nem elég világos a figyelmeztetés és intés Istennek Igéjében és Szentlel-
kének bizonyságtételeiben, akkor milyen szavakkal kellenének még, hogy meg-
újulás és reformáció történjen? 

227. Rész – Isten segítségétségének ígérete

„Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt va-
gyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamissá-
got beszélni.” Ésa 58:9.
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Múlt éjjel csodálatos tapasztalatom volt. [Éjjeli látomásban] egy gyüle-
kezetben voltam, ahol kérdéseket tettek fel és válaszokat adtak azokra. Éjjel 
egykor felébredtem és felkeltem. Kicsit sétáltam a szobában és mélyen imád-
koztam megértésért és a látvány megerősítéséért, hogy erőm legyen megírni 
amit meg kell. Könyörögtem az Úrhoz, hogy segítsen oly bizonyságot tenni, 
amely felébreszthetné népét amíg nem késő. Örültem, hogy nem volt más a 
szobában velem. Sara [McEnterfer] és Maggie [Hare] ebben a szobában szo-
kott aludni, de nyári időszakban a ház mellett növő nagylevelű tölgyfa alatt 
felvert sátorban. 

Közeledünk a föld történelmének végéhez és többféle módon is tovább kell 
vinni Isten művét, de az eddigieknél jóval több önfeláldozással. Ez a munka a 
misszió munka ezen utolsó napokban. A jelenvaló igazság, az első betűjétől az 
utolsóig, missziós erőfeszítéseket jelent. Az elvégzendő munka minden egyes 
előrelépése áldozatot kíván. A munkásoknak a próbákban kell megtisztulniuk és 
finomodniuk, mint ahogyan az aranynak a tűzben…

Nem tudok leírni minden utasítást abból amit kaptam. Ezek a szavak hang-
zottak el: „Némelyek meggondolatlanok és közömbösek a bűn következmé-
nyeivel szemben, nem figyelnek az intésre. A falon lévő kézírást, ami most még 
érthetetlen számukra, hamarosan megértik. Azonban Belsazárhoz hasonlóan, 
nem látják veszedelmüket. Világos bizonyságtétel szükséges gyülekezeteink és 
intézményeink számára, hogy felébredjenek az alvók.”

Nagy hatással volt rám az elmúlt éjjel tapasztaltak. Szorosan magam mellett 
láttam Krisztust. Az emberek iránt megteltem reménnyel, bátorsággal, hittel és 
szeretettel. Kértem Istent, hogy segítsen elviselni és ő felemelt és benne örven-
dezhettem. Tudom, hogy az Úr dolgozik népéért, ha odaszentelik magukat az 
igazság iránti engedelmességre. Így az egész lény – test, értelem, és lélek – har-
móniában kerül Istennel. Szeressük istent mindenek felett és embertársainkat 
mint magunkat, hogy a szabadságnak dicsősége övezhesse homlokunkat. 

„A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, 
amiket Isten készített az őt szeretőknek.” (1Kor 2:9)

234. Rész – Ismerd meg Istent

„Bízd csak azért magadat ő reá és légy békességben: ezekből jó származik 
reád.” Jób 22:21.

Az Isten iránti szeretetnek kell arra vinnie bennünket, hogy örömet találjunk 
abban, hogy Istenről tanulunk és akaratát teljesítjük. Ez tesz bennünket naponta 
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felkészültebbé arra, hogy győzzünk, az erő példája, hogy a mennyei kegyelem 
felemeli és nemesíti az embert. Krisztus minden dologban megkísértetett, mint 
amikben mi, és mégis győzött. Ma várja, hogy felelhessen gyermekei őszinte 
imájára kegyelem iránt, amely majd győzelemre viszi őket. 

Legyél előzékeny akikkel találkozol, és így majd előzékeny leszel Istennel is. 
Dicsőítsd jóságáért, így tegyél bizonyságot róla, ezáltal készülsz fel az angyalok 
közösségére. Ezen a világon tanulod meg, hogy miként kell viselkedni Krisztus 
családjában a mennyben.

 Ne vesztegesd el idődet, hogy megismerhesd azokat az elveket, amelyeket 
Isten gyermekeinek kell követniük. Nekünk itt kell lemásolni Krisztus jellemét, 
hogy jártasak lehessünk szelídségében, alázatosságában. Így kerülhetünk abba a 
helyzetbe, hogy azt jegyezzék fel rólunk, hogy „ti Ő benne vagytok bételjesedve” 
(Kol 2:10). Türelem, kedvesség, béketűrés által mutathatjuk meg, hogy nem e 
világból vagyunk, hogy naponta tanuljuk azt a leckét amely alkalmassá tesz arra, 
hogy magasabb iskolába kerüljünk. 

Amikor Isten megváltottját a mennybe hívják, akkor nem fogja hátrahagy-
ni mindazt amit elért életében mialatt Krisztust szemlélte. Előre halad majd és 
egyre többet és többet ismer meg Istenről. Magukkal viszik az addig elért lelki 
eredményeket a mennyei udvarokba és semmi mennyei eredetűt nem hagynak 
hátra ezen a földön. Amikor kinyílnak a mennyei könyvek, akkor minden győző 
nevéhez írva van sorsa és helye a mennyben, annak megfelelően, hogy milyen 
előrehaladást ért el életében.

Isten fiai és leányai úgy erősödnek meg, hogy naponta megvalósítják a győz-
tes munkát azzal, hogy a Szentlélek tanítja őket a jó és igaz útra. Szolgálatukba 
hamis munka nem vegyül. Naponta felismerik, hogy erősen kell tartsák meggyő-
ződésük kezdetét, erősen egészen a végig. Amikor valakit eltérítenek a jó útról, 
akkor a Szentlélek munkálkodik értelmében és arra indítja, hogy ismerje el té-
vedését, hogy mások is figyelmeztetve legyenek a hasonló vétekre. Ne gondolja 
senki, hogy ő olyan magas pozícióban van, hogy neki nem szükséges elismernie 
hibáját, csak azoknak, akik kisebb pozíciót töltenek be…

Soha ne legyen senki… túl büszke ahhoz, hogy beismerje: „Hibáztam”. A 
legkevesebb amit megtehet az az, hogy bűnbeesése után kifejezze sajnálkozá-
sát és megbánását. Aki így cselekszi azt Isten fogja dicsőíteni még ha hibákat 
is követ el. 
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331. Rész – Keressétek az Urat

„És emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében.” Pré 12:3.

Kedves fiatal barátom! Olyan érdeklődéssel vagyok irántad, mint amilyent 
egy anya érez saját gyermekével szemben. Megengeded-e hogy a barátod le-
gyek? Hálásan segítek neked, hogy tiszteletre méltó és megbízható emberré 
válj. Olyan barátra van szükséged, aki bármikor segítségedre van, akire szeret-
ném felhívni figyelmed, hogy Jézus az aki barát és segítőd. Nem azt szeretném 
feltárni, hogy milyen távolra szakítottad el magad Istentől megkísértésed alatt. 
Nem szeretném elhúzni a múltad eltakaró függönyt. Azonban azon néhány do-
log amely nyilvánvaló lett előttem arra az őszinte vágyra indított, hogy óvjalak 
az olyan társaságtól amely nem segít téged, amely nem felemelő számodra, ha-
nem a mélységbe húz…

Egyedüli biztonságod abban van, ha eltökélten a helyes irányba haladsz. He-
lyetted nem dönthetek. Ha tehetném, akkor örömmel így tennék… Hosszú ideig 
távoltottad magad Krisztustól és próbába kerültél – volt lehetőséged megismer-
ni az igazságot. Tőled függ, hogy sátán szolgálatát választod, vagy annak szolgá-
latát, aki az életet adta neked…

Fiatalabb korodban volt jó lelkiismereti megítélésed, de nem jól választottad 
meg barátaidat, és mivel saját fejed után mentél, veszélybe és fájdalomba so-
dortad magad. Ennek jegyeit élethosszig magadon fogod viselni. Ha Isten angya-
la – amely válaszként lett küldve az érdekedben mondott sok-sok imára – melléd 
nem áll a balesetben, akkor és ott életed véget ért volna… Az Úr azonban így 
szólt: „Megtartom még életét egy újabb próbára.”

 Előfordul, hogy megbotlunk, de ha felismerjük és elismerjük hibánkat, akkor 
Isten megbocsátja bűnünket és megtisztít minden becstelenségtől. Hibáink ne 
bátortalanítsanak el bennünket, hanem segítsen a győzelemre. Előtted a lehe-
tőség, hogy ma eldöntsd kit fogsz szolgálni…

Sokkal többet érhetsz el mint a véges lehetőségekkel. Ha Istenhez kötöd ma-
gad, ha teljes elhatározással lelkedből feléje fordulsz, akkor ő visszafogadja a 
tékozlót…

Dönts az idő mellett és az örökkévalóság mellett. Ne hagyd, hogy valamilyen 
emberi eszköz ellopja a lelkedet. Nincs aki kifizethetné lelked váltságdíját. Jézus 
megtette ezt. Közömbösen hagy téged az ilyen szeretet… Ismét mondom: „Gye-
re!” Jézus hív téged, és az egész menny mondja: „Gyere!”
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332. Rész – Helyezd éned Isten kezébe

„Az én Atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem 
ragadhatja ki azokat az én Atyámnak kezéből.” Jn 10:29.

Magasabb színvonalat kell elérjünk a hit terén. Nagyon kicsi a hitünk. Isten-
nek Igéje a mi támogatásunk. Nekünk csak olvasnunk kell és hinnünk minden 
egyes szavában. Ezzel az ígérettel hatalmas dolgokra tarthatunk igényt és hitünk 
mértéke szerint meg is kapjuk azokat… Ha szívünket megalázzuk Isten előtt, ha 
törekszünk a Krisztusban való lakozásra, akkor egy magasabb, szentebb életta-
pasztalatra teszünk szert…

Az igazi hit azt cselekszi ami Istennek tetszik és nem olyan dolgokat amellyel 
nem szerez neki örömet. Igazság, hűség, kegyelem a hitnek gyümölcsei. Isten 
törvények világosságában kell járnunk és akkor a jó cselekedetek lesznek hitünk-
nek gyümölcsei, és a szív megújulása naponta megtörténik.

Semmi módon ne tegyük az énünket Istenné. Isten halálra adta magát ér-
tünk, hogy megtisztíthasson minket minden bűntől. Az Úr tovább végzi a tökéle-
tesítés munkáját életünkben, ha átengedjük neki a vezetést.  

Bizalomteljes hit nélkül nem vihetjük tovább az igazságosság munkáját. Ha-
ladjunk mindennap Isten fenséges hatalmának vezetése szerint! Az igazságosság 
gyümölcse elcsendesedés és bizonyosság mindörökké. Ha több hitet gyakorol-
tunk volna, és kevésbé bíztunk volna saját elgondolásainkban és bölcsessé-
günkben, Isten nevezetes módon nyilvánította volna, meg hatalmát az emberi 
szívekben. Istennel való közösség és élő hit által kiváltságunk van örvendezni 
közbenjárásának hatékonyságában és erényében. Megfeszíttettünk, meghal-
tunk és feltámadtunk Krisztussal együtt, hogy megújult életben járhassunk vele.

Nem tudjuk magunkat tartani saját kezünkben. Isten kezébe kell helyezzük 
magunkat… Hitünk hiányának következménye, hogy nem láthatunk többet Isten 
erejéből. Jobban bízunk saját tetteinkben mint abban amit Isten végez értünk. 
Isten terve szerint minden lehetséges, és ezért vagyunk képesek arra, hogy egy-
más mellett felsorakozzon, a szív-szív mellé, az indulat-indulat mellé. Az egymás 
iránti ilyen szeretet és bizalom hiánya miatt gyenge az Istenben való hitünk.  

Minden eddiginél jobban kell imádkoznunk a Szentlélek keresztségéért. Ha 
volt idő amikor szükség volt az ilyen keresztségre, akkor az most van. Nincs amit 
többször mondott volna az Úr, hogy majd nekünk adja, és nincs adomány amely 
által jobban lenne dicsőítve neve, mint a Szentlélek. Ha megkapjuk a szentlelket, 
akkor újjászületünk… Az elveszett megtaláltatik és visszakerül. 

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
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10. Tanulmány javasolt olvasmánya 

JÉZUS ÉLETE, 581-585. (NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK – részlet)

Jézus és tanítványai a Gecsemáné kertbe vezető úton haladtak, amely az 
Olajfák hegyének lábánál terült el. Ez egy magányos, nyugalmas hely volt, me-
lyet Jézus gyakran felkeresett, hogy ott imádkozzon. Az Üdvözítő megmagya-
rázta tanítványainak a világhoz való küldetésének lényegét, az Ő személyéhez 
fűződő lelki kapcsolatukat, amelyet fenn kell tartaniuk. Tanítását példázattal 
szemléltette. A hold ezüstös fényében feltűnt egy szőlőtőke, amely tele volt sző-
lővesszővel. Az Üdvözítő erre a szőlőtőre irányította tanítványai figyelmét:

„Én vagyok az igazi szőlőtő” - mondta tanítványainak (Jn 15:1). Jézus ahe-
lyett, hogy a kecses pálmafát, a kiemelkedő cédrusfát, vagy az erős tölgyfát vá-
lasztotta volna ki szemléltető eszközéül, az ott álló szőlőtőkére mutatott, és ezzel 
hasonlította össze magát. A pálmafa, a cédrus és a tölgy mind egyedül állnak. 
Nem igényelnek semmiféle támasztékot. A szőlőtő vesszői azonban körülölelik 
a szőlőkarót vagy a szőlőlugas léckerítését, és így kúsznak az ég felé. Krisztus is 
emberként az isteni hatalomtól, erőtől függött. „Én semmit sem cselekedhetem 
magamtól „, jelentette ki (Jn 5:30).

„Én vagyok az igazi szőlőtő” (Jn 15:1). A zsidók a szőlőt mindig a legneme-
sebb növénynek tartották; jelképnek tekintették mindenre, ami erős, pompás 
és termékeny. Isten Izraelt mint szőlőskertet ábrázolta, amelyet a megígért 
földbe ültetett. A zsidók üdvösségük reménységét arra építették, hogy Izra-
el ivadékai voltak. Jézus azonban azt mondotta: „Én vagyok az igazi szőlőtő” 
(Jn 15:1). Ne gondoljátok azt, hogy az Izraellel való kapcsolat által részeseivé 
lehettek Isten országának és örökösei ígéreteinek! Az örök életet egyedül álta-
lam kaphatjátok meg.

„Én vagyok az igazi szőlőtő és az én Atyám a szőlőműves” (Jn 15:1). Palesztina 
halmaira mennyei Atyánk plántálta ezt az igazi szőlőtőt és Ő maga volt a szőlő-
műves. Sokakat vonzott, lebilincselt ennek a Szőlőtőnek a szépsége, és felismer-
ték mennyei eredetét. Izrael vezetői azonban ezt a Szőlőtőt csak olyannak látták, 
mint valami száraz talajból kiszakított gyökeret. Fogták a növényt, összezúzták 
és lábaikkal taposták. Azt gondolták, hogy örökre elpusztítják. A mennyei Szőlő-
munkás azonban sohasem veszítette szeme elől növényét. Miután az emberek 
azt gondolták, hogy megsemmisítették, a Szőlőműves fogta és újra elültette a 
Szőlőtőt a fal másik oldalán. A szőlőtőke nem volt többé látható. A Szőlőműves 
elrejtette az emberek durva támadásai elől. A Szőlőtő vesszői azonban átnyúltak 
a falon. Tovább terjedtek. A beoltott ágak még mindig egyesülhettek a Szőlőtő-
vel. Gyümölcsöt is érlelhettek, amelyből az arra menők szedhettek.
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„Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők” (Jn 15:5) - mondotta Krisztus tanít-
ványainak. Bár Krisztus távozófélben volt, de a Vele való lelki kapcsolatuk válto-
zatlan maradt. Krisztus azt mondta, hogy a vessző összeköttetése a szőlőtővel 
képviseli azt a kapcsolatot, amelyet nekik fenn kell tartaniuk vele. A vesszőt be-
oltják az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összeforrnak a rostokkal, erei az erekkel, 
s így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik. Így 
a bűnökben és vétkekben halott lélek új életet kap, a Krisztussal való kapcsolat 
útján. Krisztusban, mint személyes Üdvözítőben való hit által formálódik ki a 
Krisztussal való egység. Ha a bűnös egyesíti gyengeségét Krisztus erejével, üres-
ségét Krisztus teljességével, törékenységét Krisztus mindent elhordozó erejével, 
akkor egy értelemre jut Krisztussal. Krisztus emberi természete megérinti a mi 
embervoltunkat, és a mi emberi természetünk megérinti az Istenséget. Így a 
Szentlélek bennünk való munkája által részeseivé válunk az isteni természetnek. 
„Megajándékozott”-ak leszünk „ama Szerelmesben” (Ef 1:6).

Ezt a Krisztussal való egységünket, amely egyszer kialakult, fenn kell tarta-
nunk. Krisztus azt mondta: „Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Mikép-
pen a szótővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén 
marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok” (Jn 15:4). Ez nem vé-
letlen kapcsolat, nem valami alkalmi összeköttetés. A vessző, részévé válik az élő 
szőlőtőnek. Az élet, az erő és a termékenység hatása a gyökértől a vesszőkig aka-
dálytalan és állandó. A vessző nem maradhat élő a szőlőtőtől elválasztva. Jézus 
ezzel azt fejezte ki: többé ti sem lehettek nélkülem. Azt az életet, amelyet tőlem 
kaptatok, csak a velem való folytonos közösségben őrizhetitek meg. Nálam nél-
kül nem győzhettek le egyetlen bűnt sem, s nem állhattok ellent a kísértéseknek.

„Maradjatok énbennem, és én is tibennetek” (Jn 15:4). A Krisztusban mara-
dás, Lelkének az állandó birtoklását jelenti, azt, hogy életünket minden feltétel 
nélkül átadjuk az ő szolgálatára. A kapcsolat csatornáját mindig nyitva kell tarta-
ni az ember és Isten között. Mint ahogy a szőlővessző folyamatosan szívja magá-
ba a nedvet az élő szőlőtőből, úgy nekünk is hozzá kell tapadnunk Krisztushoz, 
és hittel el kell tőle fogadnunk lényének erejét és tökéletességét.

A gyökér a szőlővesszőkön át küldi el a táplálékot a legszélső vesszők hegyéig. 
Így árad Krisztustól is erősítő lelki táplálék minden hívő emberre. Amíg a lélek 
egységben van Krisztussal, addig nem áll fenn annak a veszélye, hogy elsorvad, 
elszárad vagy elpusztul.

A szőlőtő élete a vesszőkön lévő ízes gyümölcsökben mutatja eredményét: 
„Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert ná-
lam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 15: 5). Mikor hittel az Isten Fiában 
élünk, akkor a Lélek gyümölcsei láthatóvá lesznek életünkben, és egyetlen egy 
gyümölcs sem fog hiányozni.
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„Az én Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyü-
mölcsöt nem terem, lemetsz” (Jn 15:1-2). Miközben a ráoltott vessző külsőleg 
egyesül a szőlőtővel, megtörténhetik, hogy az élő kapcsolat még nincs meg kö-
zöttük. Ilyenkor elmarad a növekedés és a gyümölcstermés. Így megtörténhet 
az, hogy van már valami látszólagos kapcsolatunk Krisztussal anélkül, hogy hit 
által valóságosan egyek lennénk vele. Hitünk megvallásával egy egyház tagjaivá 
lehetünk, de ez nem elég. Az mutatja meg, hogy valóban kapcsolatban vagyunk-
e Krisztussal, hogy milyen a jellemünk és a magatartásunk. Ha nem termünk 
gyümölcsöt, akkor nem vagyunk igazán élő szőlővesszők, Krisztustól való elkü-
lönülésünk olyan romlást foglal magába, amely éppen olyan teljes, mint amit 
a halott vessző ábrázol, „Ha valaki nem marad énbennem, - mondotta Krisztus 
- kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket és a tűzre 
vetik és megégnek” (Jn 15:6).

„Mindazt pedig amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümöl-
csöt teremjen” (Jn 15:2). A kiválasztott tizenkét tanítvány közül volt egy, aki nem 
követte igazán Jézust. Ez a tanítvány elszáradt vessző lett és éppen kivettetésfél-
ben volt. A többiekre pedig a keserű megpróbáltatások metsző kése várt. Jézus 
komoly gyengédséggel magyarázta meg tanítványainak a szőlőműves szándékát. 
A vesszők megtisztítása, nyesése fájdalmat okoz, de az Atya az, aki a nyesőkést 
alkalmazza. Az Atya nem felelőtlen kézzel, vagy közömbös szívvel munkálkodik. 
Vannak vesszők, amelyek lelógnak a talajra, ezeket egy metszéssel szabaddá kell 
tenni földi támaszaitól, amelyekhez kacsaik odakapcsolódtak. Ezeknek is az ég 
felé kell növekedniük és Istenben kell megtalálniuk támaszukat. A túlzott levél-
zetet, amely elvonja az éltető nedveket a gyümölcstől, szintén le kell nyesni. A 
túlburjánzást is ki kell vágni és el kell távolítani, hogy hely támadjon az igazsá-
gosság Napja gyógyító sugarai számára. A szőlőműves kinyesi a káros növeke-
dést, hogy a gyümölcstermés szebb és bőségesebb legyen.

„Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek”, 
- mondta Jézus (Jn 15:8). Isten általunk akarja kinyilvánítani saját lényének a 
szentségét, a jóakaratot és irgalmasságot. Az Üdvözítő mégsem azt parancsolja 
nekünk, tanítványainak, hogy a gyümölcstermésért munkálkodjunk. Jézus csak 
azt mondja nekünk, hogy maradjunk őbenne. „Ha énbennem maradtok - mond-
ja - és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok és meg-
lesz az néktek” (Jn 15:7). Isten szava az, amely által Krisztus az Őt követőkben 
marad. Ez ugyanaz az életadó, az élethez szükséges egyesülés, kapcsolat, amit 
Jézus testének az evésével és vérének az ivásával is jelképezett. Krisztus szavai: 
lélek és élet. Ha befogadjuk Krisztus szavait, akkor a Szőlőtő életét fogadjuk be. 
Mi nemcsak kenyérrel élünk, „hanem minden igével (szóval), amely Istennek 
szájából származik” (Mt 4:4). Krisztus élete bennünk is ugyanazt a gyümölcs-
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termést hozza, ami Őbenne látható volt. Krisztusban élve, Krisztushoz tartozva, 
Krisztus által támogatva, táplálékunkat Krisztustól szerezve, Krisztus életéhez 
hasonló gyümölcsöket terem a mi életünk is.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 23-30. (PÜNKÖSD)

Amikor a tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az em-
berek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le arcukról. 
Már nem szomorkodtak szertefoszlott reményeik miatt. Látták a feltámadt Üd-
vözítőt, és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe csengett.

Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az Atya 
ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték sem-
mittevéssel, hanem amint a jelentés mondja: „Mindenkor a templomban valá-
nak, dicsérvén és áldván az Istent.” (Lk. 24:53) Gyakran összegyűltek és imáikat 
Jézus nevében küldték az Atyához. Tudták, hogy a mennyben, Isten trónja előtt 
áll legfőbb Szószólójuk és Pártfogójuk. Leborulva, szent alázattal imádkoztak és 
megemlékeztek ígéretéről, hogy: „amit csak kérni fogtok az Atyától az én ne-
vemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én ne-
vemben; kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.” (Jn. 16:23– 
24) Hitük mindjobban megerősödött abban a magasztos tudatban: „Krisztus az, 
aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is éret-
tünk.” (Rm. 8:34)

Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megalázták 
magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlékeztek Krisz-
tusnak halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal világosabb lett 
előttük. Emlékezetükben az elmosódott igazságok újból felelevenedtek, amint 
erre egymást figyelmeztették. Önváddal illették magukat, hogy az Üdvözítőt fél-
reismerték. Csodálatos életének eseményei elevenen, megkapóan vonultak el 
lelki szemeik előtt; és ha tiszta, megszentelt életére gondoltak, úgy érezték, hogy 
csekélység minden fáradozásuk és minden áldozatuk, ha életükkel bizonyságot 
tehetnek Krisztus drága jelleméről. Óh, ha még egyszer átélhetnénk az utolsó 
három esztendőt! – gondolták – milyen másként cselekednénk! Ha a Mestert 
csak még egyszer viszontláthatnánk, mennyire igyekeznénk szeretetünket ki-
mutatni és éreztetni Vele! Mennyire fájt a szívük, hogy hitetlenségükkel, bántó 
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szavaikkal és cselekedeteikkel szomorították Őt! Az a gondolat azonban vigaszt 
nyújtott nekik, hogy mindezért bocsánatot nyertek. Elhatározták, hogy hitetlen-
ségüket jóváteszik. Krisztust bátran és rendíthetetlenül megvallják a világ előtt.

Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz, hogy adjon nekik kész-
séget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi érintkezés folyamán 
olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz vezetik. Mi-
közben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, és minden 
elsőbbségi- vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresztényi közös-
ségben szorosan egybeforrtak. Mind közelebb jutottak Istenhez, és felismerték, 
hogy mily nagy kiváltságban volt részük, amikor Jézussal oly bizalmas kapcsolat-
ban állhattak. Viszont szomorúság ülte meg szívüket, ha arra gondoltak, hány-
szor okoztak Neki fájdalmat lassú felfogásukkal és közömbösségükkel tanításai-
val szemben, amelyet javukra akart közölni velük.

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai 
voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték a ke-
netet, amely alkalmassá teszi őket a lélekmentési munkákra. Nemcsak a maguk 
számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások lelki üdvéért is. Tisztán látták, 
hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek 
azért az erőért, amelyet Jézus megígért nekik.

A pátriárkális korszakban a Szentlélek befolyása gyakran feltűnő módon volt 
érezhető; de sohasem nyilvánult meg teljességében. A tanítványok, Krisztus sza-
vainak engedelmeskedve, könyörögtek ezen adományért. Kérelmüket az Üdvö-
zítő is támogatta. Közbenjárt a Szentlélekért, hogy azt népére kitölthesse.

„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. 
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése és 
eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.” (Ap. csel. 2:1–2)

A Lélek oly túláradva szállt az imádságban elmélyült és várakozó tanítványok-
ra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökkévaló hatalmasan nyilatkozott 
meg egyházának. Úgy tetszett, mintha ennek az évszázadok óta visszatartott erő 
kiárasztása a mennyet nagy örömmel töltené el, hogy a Lélek kegyelmi kincseit 
a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbánat, a megtérés szava egye-
sült a bűnbocsánat felett érzett öröm énekeivel. Jövendölések is hangzottak el. 
Az egész menny csodálattal hajolt le, hogy e hasonlíthatatlan, sőt felfoghatatlan 
szeretet bölcsességét szemlélje és csodálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel 
az apostolok: „Ez az igazi szeretet!” A kapott adományt megragadták, és mi volt 
ennek eredménye? A Lélek kardja új erővel élesítve, a menny villámaival meg-
edzve, áttörte a hitetlenséget! Ezrek tértek meg egy napon.

Tanítványainak mondta Jézus: „Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el 
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nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt 
ti hozzátok.” „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket 
minden igazságra. Mert nem őmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és 
a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” (Jn. 16:7, 13)

Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a meg-
ígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Miután Krisz-
tus 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, amelyet Atyjától örök-
től 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.

„És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, 
amint a Lélek adta nékik szólniok.” (Ap. csel. 2:3–4) A Szent Lélek tüzes nyelvek 
alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelképe volt ez a tanítványoknak akkor 
juttatott adománynak, amely képessé tette őket, hogy olyan nyelveken is fo-
lyékonyan beszéljenek, amelyeket azelőtt sohasem ismertek. A tűz azt az izzó 
buzgóságot fejezte ki, amellyel az apostolok működni fognak; s egyszersmind 
azt az erőt is, mely munkájukat kíséri.

„Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép kö-
zül, melyek az ég alatt vannak.” (Ap. csel. 2:5) A zsidók abban az időben elszór-
tan éltek majdnem az egész föld lakott területein, és a számkivetésben különbö-
ző nyelveket tanultak meg. Közülük sokan tartózkodtak Jeruzsálemben, hogy ott 
részt vegyenek a vallásos ünnepségeken. Az egybegyűltek között tehát minden 
ismert nyelv képviselve volt. Az evangélium hirdetését ez a nyelvkülönbség na-
gyon akadályozta volna; Isten ezért csoda által pótolta az apostolok hiányossá-
gát. A Szentlélek olyasvalamit tett értük, amit különben egész életükben sem 
vihettek volna végbe. Ezentúl tehát, miután minden nyelven tudtak beszélni, 
ahova működésük kiterjedt, hirdethették az evangélium igazságait külföldön is. 
Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős bizonyíték volt arra, hogy megbí-
zatásukat a menny pecsételte meg. Ettől kezdve az apostolok beszéde tiszta, 
egyszerű és határozott volt, akár anyanyelvükön, akár idegen nyelven beszéltek.

„Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, 
mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig 
mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem galileu-
sok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, ki-ki közülünk a 
saját nyelvén, amelyben születtünk?” (Ap. csel. 2:6–8)
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A papok és főemberek ennek hallatára nagy haragra gerjedtek, de nem mer-
tek szabad folyást engedni érzelmeiknek, mert féltek a nép bosszújától. Megöl-
ték a Názáretit és ímé, most itt vannak szolgái, ezek a galileai tanulatlan férfiak, 
akik elbeszélik minden ismert nyelven életének és működésének történetét. A 
papok elhatározták, hogy az apostolok csodatevő erejének természetes magya-
rázatot adnak. Azt állították, hogy a tanítványok megrészegedtek a túl sok új-
bor élvezetétől, amelyet erre az ünnepségre készítettek. A tömegből egyesek, 
a legtudatlanabbak, készpénznek vették ezt a híresztelést. Az értelmesebbek 
azonban tudták, hogy csak hamis ráfogás ez, mert hiszen akik értették a külön-
böző nyelveket, bizonyították, mily tökéletesen beszélik a tanítványok ezeket az 
idegen nyelveket.

Péter válaszolt a papoknak ebbeli vádjára és kimutatta, hogy ez az esemény 
nyilvánvaló beteljesedése Jóel próféciájának, amelyben előre megjövendölte, 
hogy milyen erő árad majd ki azokra az emberekre, akiket az Úr előkészít rend-
kívüli munkájukra. „Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, le-
gyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! Mert nem 
részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; hanem ez 
az, ami megmondatott Jóel prófétától: És lészen az utolsó napokban, ezt mond-
ja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre; és prófétálnak a ti fiaitok és 
leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És 
az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az 
én Lelkemből és prófétálnak.” (Ap. csel. 2:14–18, vö: Jóel 2:28)

Péter azután világosan és erőteljesen tett bizonyságot Krisztus haláláról és 
feltámadásáról: „Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket! A názáreti Jézust, 
azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek 
által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, 
Azt ...megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve, megölétek. Kit az Is-
ten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki 
attól fogva tartatni.” (Ap. csel. 2:22–24)

Péter nem hivatkozott Krisztus tanaira, hogy állításait bizonyítsa. Tudta 
ugyanis, hogy hallgatóinak előítélete oly nagyfokú, hogy szavai teljesen hatás-
talanok maradnának. Ehelyett inkább Dávidra hivatkozott, akit a zsidók egyik 
ősatyjukként tiszteltek. Így beszélt tehát: „Dávid így szól róla: Magam előtt lát-
tam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tán-
torodjam. Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; 
annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én 
lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson...

Atyámfiai, férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, 
hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.” 
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„Ő szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem 
az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi 
mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.” (Ap. csel. 2:25–32)

Igen érdekes eseményt szemlélhetünk. Látunk embereket, akik minden irány-
ból sereglenek, hogy meghallgassák a tanítványok bizonyságtételét arról az iga-
zságról, amely Jézus Krisztusban van. Odatolakodnak, megtöltik a templomot. 
Jelen vannak a papok és a főemberek is; arcuk még mindig gonoszságuk sötétsé-
gét tükrözi, mert szívük telve van Krisztus iránti keserű gyűlölettel. Kezükről még 
nem mosták le a vért, amelyet a világ Megváltójának megfeszítésekor ontottak. 
Azt hitték, hogy az apostolokat megfélemlítheti a gyilkosság és a súlyos elnyo-
matás, és íme itt látják őket rettenthetetlenül, Szentlélekkel telten. Sőt hallaniuk 
kell, amint nagy erővel és hatalommal hirdetik Jézus istenségét. Hallják a bátor 
kijelentéseket, hogy a nemrég megalázott, kigúnyolt, kegyetlen kezekkel megkor-
bácsolt és keresztre feszített Jézus: az élet Fejedelme, akit Isten jobbjára emelt.

A jelenlevők közül néhányan tevékenyen részt is vettek Krisztus elítéltetésé-
ben és halálában. Hangjuk a csőcselék hangjával egyesült, amikor megfeszítését 
követelték. Midőn Jézust és Barabbást elébük állították a törvénycsarnokban, 
és Pilátus megkérdezte tőlük: „A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsás-
sam néktek?” – azt kiáltozták: „Barabbást.” És mikor Pilátus kiszolgáltatta nékik 
Jézust eme szavakkal: „Vigyétek el őt ti és feszítsétek meg, mert én nem találok 
bűnt ő benne.” „Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől”, így kiáltoztak: „A ő 
vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.” (Mt. 27:21, 24– 25; Jn. 19:6)

Most pedig hallhatták a tanítványok kijelentését, hogy a megfeszített: Isten 
Fia volt. A papok és főemberek reszkettek. Meggyőződés és félelem lett úrrá a 
népen. „Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondá-
nak Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak?” (Ap. 
csel. 2:37) A hallgatóság között voltak jámbor zsidók, akik őszintén hittek. A szó-
nok beszédét kísérő erő meggyőzte őket a megfeszített Jézus messiási voltáról.

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyá-
jan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatfára; és veszitek a Szent 
Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mind-
azoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív az Úr, a mi Istenünk.” (Ap. csel. 
2:38–39)

Péter az őszinte zsidók előtt kifejtette, hogy a papok és a főemberek ámítása 
vezette félre őket. Ám, ha tovább is tőlük kérnek tanácsot, és mindaddig nem 
vallják meg Krisztust nyíltan, míg ezek is el nem ismerik, akkor sohasem fogják 
elfogadni a Messiást. Ezek a befolyásos emberek jámboroknak akartak feltűnni, 
de alapjában földi hatalomra és gazdagságra törtek. Nem volt szándékuk Krisz-
tushoz jönni, tőle világosságot nyerni.
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A Jézus által magyarázott íráshelyek most mennyei megvilágításban, érthe-
tően és az igazság teljes fényében ragyogtak fel a tanítványok előtt. Lehullott 
szemeikről a lepel, amely eddig akadályozta, hogy meglássák az elmúlandónak 
végét (II. Kor. 3:13); most már teljes világossággal megértették Krisztus misszi-
ójának célját és országának lényegét. Nagy erővel beszéltek az Üdvözítőről, és 
amikor a megváltási tervet fejtegették a hallgatók előtt, sokan felébredtek és 
meggyőződtek. Ezek azután szakítottak a papok által beoltott hagyományokkal 
és a babonás képzelgésekkel; elfogadták az Üdvözítő tanait.

„Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk 
csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.” (Ap. csel. 2:41)

A zsidó vezetők azt hitték, hogy Krisztus halálával műve is befejeződik. Ehe-
lyett azonban tanúi voltak a pünkösdnapi csodálatos eseményeknek. Hallották 
a tanítványokat, ahogyan előttük eddig ismeretlen erővel és határozottsággal 
prédikálták Krisztust, és látták, amint szavaikat jelek és csodák igazolták. Jeru-
zsálemben, a zsidóság fellegvárában, ezrek vallották meg nyíltan, hogy hisznek a 
názáreti Jézusban, a Messiásban.

A tanítványok csodálkozó boldogsággal szemlélték e nagy aratást. Tudták, 
hogy nem saját fáradozásaik eredménye ez, hiszen ők csak mások munkájába 
léptek. Krisztus, már Ádám bukása óta, kiválasztott szolgákra bízta Igéjének 
magvát, hogy hintsék el azt az emberi szívekben. Földön töltött élete alatt Ő 
is állandóan hintette az igazság magvát, amit végül saját vérével öntözött meg. 
A pünkösdnapi megtérések ennek a magvetésnek voltak eredményei. Krisztus 
munkájának aratása: hatalmának és tanai erejének megnyilatkozása.

Az apostolok bizonyságtételei lehettek ugyan meggyőzőek és világosak, de 
ez egyedül nem oszlatta volna el azt a nagy előítéletet, amely minden érvnek 
tudatosan ellenállt; a Szentlélek isteni ereje győzte meg a szíveket. Az apostolok 
szava, mint a Mindenható éles nyilai, meggyőzték az embereket borzalmas bű-
nükről, hogy elvetették és megfeszítették a dicsőség Urát.

Krisztus vezetése és tanítása folytán a tanítványok megértették, hogy szük-
ségük van a Szentlélek erejére, hogy művüket megkezdhessék. Többé nem vol-
tak már tudatlanok és műveletlenek, vagy egymást meg nem értő, független 
egyedek csoportja, akik egymással ellenkezve szembeszálltak. Most már nem 
reménykedtek többé világi nagyság és méltóság elérésében. „Egyakarattal” 
voltak eltelve, kiknek „szíve-lelke egy vala.” (Ap. csel. 2:46; 4:32) Gondolataik 
egyetlen tárgya: Krisztus volt; egyetlen céljuk: országának fejlesztése. Lelküle-
tük, jellemük hasonlóvá vált a Mesteréhez és az emberek láthatták rajtuk: „hogy 
a Jézussal voltak vala” (Ap. csel. 4:13).

Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg számukra. Megértették 
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azokat az igazságokat, amelyeket, míg Jézussal együtt voltak, nem tudtak fel-
fogni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. 
Ezután nem csupán hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten Fia; most már biz-
tosan tudták, hogy noha emberi testet öltött – valójában a Messiás volt, és ezen 
tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit 
meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük.

Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki; hiszen legjobb barátjuk 
és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget 
teremtett közöttük. Milyen tüzes ékesszólással fejezték ki gondolataikat, amikor 
bizonyságot tettek róla! Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mélységes jó-
indulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy 
bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágytak a Jézus által megkezdett 
mű fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a mennyel szemben, és felelős-
ségük súlyát is, amelyet munkájuk mér rájuk. A Szentlélek által megerősödve, 
nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A Lé-
lek elevenítette meg őket és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott; 
életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalaku-
lásról, amely bennük végbement.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya 

BIZONYSÁGTÉTELEK A LELKÉSZEKNEK, 241-244. (IMÁDKOZZATOK A 
KÉSŐI ESŐÉRT)

„Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr, villámlást szerez, és zápor-
esőt ad nekik.” „Mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői 
esőt hullat nektek.” Keleten a korai esőt a vetés idején kapják. Ez a mag csírázása 
érdekében szükséges. A termékenyítő záporok hatására kikel a gyenge hajtás, 
a fű. A késői eső az évszak vége felé hull, megérleli a magvat az aratásra. Az Úr 
a természetnek ezeket a jelenségeit használja fel, hogy a Szentlélek munkáját 
szemléltesse. Először harmat és eső száll, hogy a mag kicsírázzék, majd pedig 
beérik a termés, így adja Isten a Szentlelket, hogy a lelki növekedés folyamatát 
munkálja, fokról fokra. A termés beérése szemlélteti Isten kegyelmének bevég-
zett művét a lélekben. A Szentlélek ereje által Istennek erkölcsi képe tökélete-
sedjék a jellemben. Teljesen át kell alakulnunk Krisztus hasonlatosságára.

A föld termését késői eső szemlélteti azt a lelki kegyelmet, amely az egyházat 
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az ember Fiának eljövetelére előkészíti. Ám ha a korai eső nem hullott, akkor 
nincsen élet, a zöld fű nem kel ki. Ha a korai esők nem végezik el művüket, a 
késői eső nem érlelheti be a termést.

A folyamat ez: „Terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát 
a kalászban.” A keresztény erényeknek állandóan fejlődniük kell, úgyszintén ke-
resztény tapasztalatainknak, életmódunknak. Erre pedig minden erőnkkel töre-
kedjünk, ezért, hogy megdicsőítsük Krisztusnak, Üdvözítőnknek tanítását.

Sokan nem részesültek a korai esőben, mert nem fogadták be. Nem része-
sültek mindabban a jótéteményben, amelyről Isten gondoskodott számunkra. 
Elvárják, hogy azt a hiányukat majd a késői eső kipótolja. Majd amikor a kegye-
lem a legnagyobb bőségben árad, akkor szándékoznak szívüket megnyitni, hogy 
befogadják. Félelmes hibát követnek el. Isten által az ember szívén megkezdett 
műnek, nevezetesen, hogy világosságát és ismeretét adta, állandóan fejlődnie, 
haladnia kell. Minden egyénnek tudnia kell saját szükségletét. Üresítsük ki szí-
vünket minden szennytől, s tisztítsuk meg a Lélek templomául. Bűnvallomásuk 
és bűntelen életük, komoly imaélet és énüknek odaszentelése által készültek 
el a tanítványok a Szentlélek kiáradására, pünkösd napjára. Ugyanennek kell 
történnie csak nagyobb terjedelemben, napjainkban. Az ember, mint eszköz, 
csak kérje az áldást, s várja az Urat, hogy benne művét befejezze. Isten kezdte 
meg a munkát, Ő végzi is be, teszi tökéletessé az embert Jézus Krisztusban. Ám 
nem szabad elhanyagolnunk a korai eső által szemléltetett kegyelmet. Csak akik 
kiélik a kapott világosságot, részesülhetnek nagyobb világosságban. Ha nem nö-
vekszünk naponta a cselekvő keresztény erényekben, akkor nem ismerjük fel 
a Szentlélek megnyilatkozásait a késői eső által. Lehetséges, hogy körülöttünk 
már hull, de nem vesszük észre, s nem részesülünk benne.

Sohasem nélkülözhetjük azt a segítséget, mellyel megindultunk. A korai eső 
idején kapott áldásokra mindvégig szükségünk van. Ám ezek egyedül nem ele-
gendők. Egyrészt, mialatt ápoljuk a korai eső áldását, ne tévesszük szem elől azt a 
tényt, hogy a késői eső áldása tölti meg a kalászokat és érleli a termést. A késői eső 
nélkül a termés nem érik be, s a magvető munkája hiábavalónak bizonyul. Isteni 
kegyelem szükséges a kezdetben, majd pedig a haladás minden egyes lépésnél, 
és csak isteni kegyelem fejezheti be a művet. Gondtalanságnak nincs helye. Sose 
felejtsük el Krisztus figyelmeztetését: „Vigyázzatok és imádkozzatok.” „Vigyázza-
tok és mindenkor imádkozzatok.” Fejlődésünkhöz, haladásunkhoz lényeges, hogy 
minden pillanatban összeköttetésünk legyen a mennyel. Lehet, hogy Isten Lelké-
nek bizonyos mértékével bírtunk, ám ima és hit által állandóan törekedjünk a Lé-
lek nagyobb mértékére. Törekvéseinkben ne lanyhuljunk. Ha nem haladunk, ha 
magatartásunkkal nem járulunk hozzá, hogy mind a korai, mind a késői esőben 
részesüljünk, akkor elvesztjük lelkünket, de a felelősség bennünket terhel.”
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Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején!” Ne nyugodjatok elégedetten, hogy 
az idők rendje szerint megjön az eső. Kérjetek! A mag növekedése és beéré-
se nem a földművestől függ. Csak Isten érlelheti meg a termést. Ám az ember 
együtt működése szükséges. Isten műve megköveteli tőlünk, hogy elménket 
használjuk, hitünket gyakoroljuk. Keresnünk kell Isten kegyét, teljes szívünkkel, 
hogy a kegyelem záporai reánk hulljanak. Használjunk fel minden alkalmat, hogy 
az áldások árjában részesüljünk. Krisztus mondotta: „Ahol ketten vagy hárman 
összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” A gyülekezet tanácsülései, 
a sátortáborozások olyan alkalmak, amelyeken személyes munkát végezhetünk 
lelkekért, egyben Isten adta alkalmak, hogy a korai és késői esőt hullassa.

Ám senki se gondolja, hogy a gyülekezések látogatásával minden köteles-
ségét teljesítette. E gyülekezések puszta látogatása önmagában nem hozhat 
áldást. Nem változhatatlan törvény, hogy akik az általános vagy helyi gyüleke-
zéseket látogatják, a mennyből bőséges ellátást kapnak. A körülmények kedve-
zőknek látszanak, hogy az ég a kegyelem gazdag záporát hullassa, ám Isten az, 
aki esőt parancsol. Ezért a könyörgésben meg ne restüljünk. Ne bízzuk magun-
kat teljesen a gondviselés megszokott rendjére. Imádkozzunk, hogy Isten nyis-
sa meg az élet vizének forrását. Most is töredelmes szívvel, a legkomolyabban 
imádkozzunk, hogy a késői eső idején a kegyelem záporai hulljanak ránk. Min-
den gyülekezésünkön, amelyen megjelenünk, szálljanak fel imáink, hogy éppen 
most adjon Isten lelkünknek napfényt és harmatot. Mialatt Istentől a Szentlelket 
kérjük, bennünk szelídséget, alázatosságot munkál, s azt a tudatot, hogy Istentől 
függünk a megérlelő késői eső áldásáért. Ha hittel imádkozunk áldásáért, meg-
kapjuk, Isten ígérete szerint.

Zakariás próféta szemlélteti a Szentléleknek szüntelen áramlását, közlését 
az egyházzal, olyan jelképpel, mely számunkra bátorító tanulságot tartalmaz. A 
próféta mondja: „majd visszatére az angyal, aki beszélt vala velem, és felkölte 
engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. És monda nekem: Mit látsz te? És 
mondám: Látok íme egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta 
pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején 
vannak, és mellette két olajfa, egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig 
annak baloldalán. És felelék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem, 
mondván. Mik ezek, Uram? És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak be-
széde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! Azt mondja a Seregeknek Ura. ... És felelék és mondám néki: Micso-
da az olajfának az a két ága, amelyek a két arany cső mellett vannak, és öntik 
magukból az aranyat? ... És monda nékem: Ezek ketten az olajjal felkenettek, 
akik az egész föld Ura mellett állnak.”

A két olajfából az arany olaj átömlik arany csöveken át a gyertyatartó olajtar-
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tójába, onnan pedig a szentélyt megvilágító arany lámpásokba. Ehhez hasonló-
an, az Isten színe előtt álló két felkenttől, Lelke átárad emberekbe, akik magukat 
az Ő szolgálatára szentelték. A két felkentnek a hivatása, hogy Isten népének 
világosságot és erőt közvetítsen. Azért, hogy számunkra áldást nyerjenek, ott 
állnak Isten színe előtt, ahogyan az olajfák átürítik aranyukat az arany csövek-
be, a mennyei küldöttek is közlik mindazt, amit Istentől vettek. A menny egész 
kincstára arra vár, hogy igényeljük és elnyerjük, s mihelyt az áldást elvettük, a 
magunk részéről is közölnünk, továbbítanunk kell. Így veszik táplálékukat a szent 
lámpások, s így válik az egyház a világosság hordozójává e világon.

Napjainkban ennek a feladatnak, munkának végzését várja el az Úr minden 
lélektől, mialatt a négy angyal a földnek szélét tartja, hogy mindaddig ne fújja-
nak, amíg Isten elpecsételi szolgáit, homlokukon. Kedvteléseink űzésére nincs 
idő. A lélek lámpását tartsuk jó karban. Tápláljuk a kegyelem olajával. Minden 
óvintézkedést tegyünk meg, hogy a lelki hanyatlást meggátoljuk, nehogy az Úr-
nak nagy napja készületlenül találjon bennünket, mint éjszakai tolvaj. Istennek 
minden tanúja dolgozzék, az Isten rendelte vonalon. Szerezzünk naponta mély-
séges, élő tapasztalatokat a tökéletes keresztény jellem kialakítása útján. Ré-
szesüljünk naponta a szent olajban, hogy másoknak is juttathassunk. Aki csak 
akarja, mindenki a világosság hordozója lehet a világ számára. Jézusban tűnjünk 
el, merüljünk el teljesen. Fogadjuk el az Úr szavát, tanácsként, tanításként és 
adjuk tovább örömmel. Imádkozzunk sokat, szükségünk van rá. Krisztus paran-
csa: „Szüntelenül imádkozzatok,” nevezetesen emeljük fel lelkünket Istenhez, 
minden hatalom és eredmény Forrásához.

Lehetséges, hogy már hosszú ideje a keskeny utat járjuk, ám de ezt ne tartsuk 
biztosítéknak, hogy mindvégig követni is fogjuk. Ha Lélek közösségében Istennel 
jártunk, ezt azért tehettük, mert naponta hittel kerestük Őt. A két olajfából a 
csöveken keresztül ömlő olaj hozzánk is eljutott. Ám akik nem élnek imaéletet, 
nem várhatják el, hogy részesülnek a jóság, türelem, hosszan tűrés, gyengéd-
ség, szeretet aranyolajában.

Mindenki szakadjon el a világtól, amely telve gonoszsággal. Ne csupán bizo-
nyos ideig járjunk Istennel, majd azután távozunk Tőle, hogy magunk gyújtotta 
szikráink fényében járjunk. Szilárd kitartás, állandó hitélet, ez a cél. Dicsőítsük 
Istent, hirdessük dicsőségét, éspedig szent jellemünkkel. Egyikünk sem arathat 
győzelmet, kitartó, fáradhatatlan igyekezet nélkül a cél értékéhez mérten, amely 
az örökélet.

Jelenleg a kegyelem idejét éljük, a Szentlélek kitöltésének idejét. Kérjük ál-
dásait. Ideje, hogy sokkal odaadóbbak legyünk. Reánk bízta Isten a fáradságos, 
de boldog, dicső művet, nevezetesen, hogy Krisztust kinyilatkoztassuk a sötét-
ségben szenvedőknek. Hivatásunk, hogy a különleges, korszerű igazságokat hir-
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dessük. Mindehhez a Lélek kiárasztására szorulunk. Imádkozzunk érte. Az Úr 
elvárja, hogy kérjük Tőle. Ez idáig még nem tettük teljes szívvel.

Mit mondhatok hittestvéreimnek az Úr nevében? Igyekezetünk hogyan 
aránylott ahhoz a világossághoz, amelyet az Úr kegyelméből adott? Formasá-
gokra, vagy külsőségekre nem hagyatkozhatunk. Amire szükségünk van, Isten 
Szent Lelkének elevenítő befolyása. „Nem erővel és nem hatalommal, hanem 
az Én Lelkem által, mondja a Seregeknek Ura.” Szüntelenül imádkozzatok, mun-
kálkodva vigyázzatok, imáitokkal összhangban. Mialatt imádkoztok, higgyétek, 
bízzatok az Úrban. Itt a késői eső ideje, amikor az Úr gazdagon árasztja Lelkét. 
Buzgón imádkozzatok, s a Lélek erejében vigyázzatok.

*****
Hogyan kövessük Őt, hogy Tőle tanuljunk, a mi Tanítónktól? Kutathatjuk Igé-

jét, megismerkedhetünk életével és műveivel. Fogadjuk szavait mint lelkünk 
kenyerét. Bármilyen hatáskörben, ahova léphetünk, az Úr Jézus nyomdoka-
it követhetjük, s jól tesszük, ha lábnyomában járunk. Ápoljuk azt a lelkületet, 
amellyel Ő beszélt, tárjuk fel az igazságot, ahogyan Jézusban van. Kövessük Őt, 
különösen abban, hogy legyen szívünk tiszta, szerető szív. Rejtsük el énünket 
Krisztussal együtt Istenben, s akkor, ha Krisztus, a mi Életünk megjelenik, mi is 
megjelenünk Vele együtt dicsőségben. — S.T. 9.szám.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya 

THE REVIEW AND HERALD, OCTOBER 22, 1908.

A felbecsülhetetlen érték
„Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megál-

dott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban; A szerint, amint 
magának kiválasztott minket Ő benne… hogy legyünk mi szentek és feddhetet-
lenek Ő előtte szeretet által,... Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel 
megajándékozott minket ama Szerelmesben, Akiben van a mi váltságunk az Ő 
vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.”

Ezeket a szavakat írta „Pál a koros”, „Jézus Krisztus fogja” a római börtönből, 
és törekedett testvéreinek bemutatni a teljességet, amelyet nyelv nem képes 
kifejezni —„Krisztus végére mehetetlen gazdagságát”- a kegyelem kincsét, mely 
ingyen fel lett ajánlva a bukott embernek. A megváltás terve áldozat és aján-
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dékként lett lefektetve: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéte-
ményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége 
által meggazdagodjatok.”„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát 
adta.” Krisztus „Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden 
hamisságtól.” és mint a megváltás koronájának áldása, „az Isten kegyelmi aján-
déka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”

„Őbenne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve 
elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, Hogy le-
gyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisz-
tusban: Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvessége-
tek evangyéliomát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama 
Szent Lelkével, Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megvál-
tatására, az Ő dicsőségének magasztalására.”

Krisztus áldozatával fizette ki a bűn árát, és nem csak megváltotta az embert, 
hanem visszaállítja azt a birodalmat, amelyet az ember elvesztett. Minden amit 
az első Ádám elveszített, a második által lesz helyreállítva. A próféta azt mondja; 
„És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előb-
bi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma” Isten a földet a boldog lények 
szent lakhelyéül teremtette. Ezen terv akkor lesz beteljesedve, amikor ez a föld 
azon megváltottak örök otthonává válik, akik megújultak Isten hatalma által, és 
megszabadultak a bűntől és bánattól.

Az attól való félelem, hogy a jövőbeli örökség túl anyagiasnak tűnik, sokakat 
arra vezetett, hogy elspiritualizálják a nagy igazságokat, amelyek otthonukként 
emlegetik örökségüket. Krisztus biztosította tanítványait arról, hogy felmegy és 
Atyja házában lakhelyet készít számunkra. Azok akik elfogadják Isten igéjének 
tanítását, nem fognak teljes tudatlanságban maradni a mennyei lakhelyről. És 
amiket „A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se 
gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.” Emberi nyelv képtelen leírni 
az igazak jutalmát. Ezt csak azok fogják megtudni, akik megkapják. Véges elme 
nem képes felfogni Isten paradicsomának dicsőségét.

A Biblia hazának nevezi a szentek örökségét. Ott majd a mennyei Pásztor 
elvezeti nyáját az élő vizek kútforrásához. Az élet fája minden hónapban meg-
hozza gyümölcsét és leveli népeknek szolgál. Ott az örökké folyó patakok kris-
tálytiszták, és partjukon a lengedező fák árnyékot vetnek az ösvényre, melyet 
az Úr készített megváltottai számára. Ott a szélesen elterülő síkságok gyönyörű 
dombokba torkollnak, Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A 
békés rónákon a békés vizek mellett Isten népe a sokáig zarándok és vándor nép 
otthonra talál.
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„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak 
neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.” Mi-
lyen szeretet, mily páratlan szeretet, mellyel oly bűnösök és idegenek mint mi, 
visszatérhetünk Istenhez, aki családjába fogad minket. Az a tény, hogy e kedves 
néven szólíthatjuk „Mi Atyánk”, mely Iránta érzett szeretetünk és vonzalmunk 
jele, záloga, az irántunk való gyöngéd kapcsolatának. Isten Fia, a kegyelem örö-
köseit nézve „a mely oknál fogva nem szégyenli őket atyjafiainak hívni.” Nekik 
még szentebb kapcsolatuk van Istennel, mint azoknak az angyaloknak, akik so-
hasem buktak el.

Minden szeretet, mely az Atyától, minden gyöngédség forrásától származott 
nemzedékről nemzedékre és az emberi szívek csatornáin keresztül eljutott az 
emberek lelkébe, összehasonlítva Isten fáradhatatlan és végtelen szeretetével, 
olyan, mint a kicsiny csermely a határtalan óceánhoz képest. A nyelv képtelen 
kifejezni, toll le nem tudja írni. Életünk minden napján elmélkedhetünk erről, 
szorgosan kutathatjuk az írásokat, hogy megértsük, összeszedhetjük minden 
erőnket és képességeinket, melyet Isten adott, hogy felfogjuk a mennyei Atya 
szeretetét és könyörületét, és ott egy végtelenségbe pillantunk be. Évekig tanul-
hatjuk ezt a szeretet, de soha nem fogjuk tudni felfogni hosszát és szélességét, 
mélységét és magasságát, annak a szeretetnek, hogy Isten ide adta Fiát, hogy 
meghaljon a világért. Ezt még az örökkévalóság sem lesz képes teljesen kijelen-
teni nekünk. Amint tanulmányozzuk a Bibliát, és elmélkedünk Krisztus életén és 
a megváltás tervén, ezek a nagyszerű dolgok egyre jobban meg fognak nyilat-
kozni értelmünk előtt. Ezeket elsajátítjuk és észrevesszük azon áldásokat, me-
lyeket Pál az Efézusbeli gyülekezet számára kívánt imájában „Hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcsességnek és ki-
jelentésnek Lelkét az Ő megismerésében; És világosítsa meg értelmetek szeme-
it, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége 
dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És mi az Ő hatalmának felséges 
nagysága irántunk, akik hiszünk.”

A megváltottak Krisztus ékszerei, értékes tulajdon kincsei.” és mint korona-
kövek ragyognak az ő földén.”— „mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága 
a szentek között.” Bennük „lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik.” 
Krisztus úgy fog ránézni népére tisztaságukban és tökéletességükben, mint 
szenvedésének, megalázkodásának, szeretetének jutalmára és dicsőségének 
kiegészítőire,-- Krisztus a hatalmas középpont, akiről ragyog minden dicsőség.  

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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