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ELŐSZÓ
A következő hat hónapban a szombatiskola tanulók szerte a világon Az 

Apostolok Cselekedetei könyvének tanításai által emelkedhetnek fel és lesznek 
tettre serkentve Isten Igéjével.

Ami a keresztény hívők számára óriási csalódásnak indult Uruk keresztre 
feszítése után, az drasztikusan megváltozott: „Uruk halála után [a tanítványok] 
gyámoltalan, csalódott, csüggedt csoportot képeztek – mint pásztor nélküli 
juhok – ám immár mint az igazság tanúi láttak a munkához, nem fegyverekkel, 
hanem Istennek igéjével és a Szentlélekkel, hogy diadalt arassanak minden el-
lenállás felett.” – BP 25.

„Mélyebb istenfélelemre és a Nagy Tanító őszinte szelídségére van szükségünk. 
Az Úr közölte velem… hogy a Cselekedetek könyvének egésze a mi tankönyvünk. 
Mindnyájan alázzuk meg szívünket és térjünk meg naponta.” – TII 160.

„Istenért való lelkesedés indította a tanítványokat, hogy nagy erővel te-
gyenek bizonyságot az igazságról. Ez a buzgóság tüzesítse át szívünket, hogy 
feltartóztathatatlanul hirdessük a megmentő szeretetet, Krisztust és megfeszí-
tésének történetét.” – 8B 22.

„Erkölcsi sötétség borítja ma a Földet, akár egy szemfedő. A hamis tanok 
sokféle változata, tévtanítások és ördögi csalások vezetik félre az embereket. 
Isten Lelke és hatalma nélkül hiába is fáradozunk az igazság terjesztéséért.

Az tesz képessé bennünket Krisztus bemutatására a világ számára, ha Őróla 
elmélkedünk, gyakoroljuk a hitünket, és saját magunk tapasztaljuk megmentő 
kegyelmét. Ha Tőle tanulunk, Ő lesz a beszédtémánk, és a szívünkben élő szeretet 
meg fogja érinteni az emberek szívét. Akkor majd nem hideg, élettelen elmélet-
ként hirdetjük az igazságot, hanem a Lélek bizonyságának segítségével.” – 5B 116.

„Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, 
hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme gaz-
dagságának kiáradását a földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígéretének 
beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, abban 
keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy kellene.” – AT 32-33.

„Olyan mértékben fogunk részesülni a Szentlélek adományában, amennyire 
vágyunk rá, amennyire hiszünk benne és amilyen mértékben használni fogjuk 
azt a világosságot és tudást, melyet tőle kapunk. Oly mértékben ruháztatunk fel 
Szentlélekkel, amilyen mértékben képesek vagyunk befogadni Őt, és továbbad-
ni másoknak.” – RH May 5, 1896.

„A bűneiben elvesző világot kell megvilágítanunk. Az elvesztett drágagyön-
gyöt kell megtalálnunk. Az elveszett juhot biztonságban vissza kell vezetni a 
nyájhoz. Ki akar csatlakozni, hogy megkeressük? Ki akar világosságot árasztani 
ott, ahol emberek a tévelygés sötétségében tapogatódznak? – RH July 23, 1895.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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2021. április 3.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
spanyol nyelvű énekeskönyvre 

Kedves hittestvérek és barátok szerte a 
világon!

A zene Isten szívében született meg, 
hogy találkozási pont legyen a Teremtő 
és a teremtményei között – egy közös 
lelki kapcsolat, amiben a teremtett lények 
kifejezhetik imádatukat Teremtőjük felé. 
A zsoltáros így ír: „Énekeljetek az Úrnak, 
áldjátok az ő nevét; hirdessétek napról-nap-
ra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek 
között az ő dicsőségét, minden nemzet között 
az ő csodadolgait… Adjatok az Úrnak népeknek 
nemzetségei: adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet! Adjátok az 
Úrnak neve dicsőségét; hozzatok ajándékot és jőjjetek be az ő torná-
caiba! Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben; rettegjen előtte az 
egész föld!” (Zsoltár 96:2-3, 7-9)

„A zene a mennyei hajlékokban folyó istentiszteletnek egy részét 
alkotja. Törekednünk kell azért arra, hogy dicsénekeinkben, amennyire 
csak lehet, megközelítsük a mennyei karok harmóniáját… az ének ép-
pen úgy szerves része az istentiszteletnek, mint az ima.” – PP 555.

A zene elősegítheti a tanulást, mert „az egyik leghatásosabb eszköz 
arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat.” – FLB 273.

Figyelembe véve, hogy mennyire fontos a jó zene az istentisztelet, a ta-
nulás és az evangélizálás folyamán, sürgető szükségünket tárjuk a Reform 
család elé, hogy elkészüljön az első spanyol nyelvű hivatalos énekeskönyv. 
21 országban fő nyelvként használják a spanyolt és becslések szerint 
mintegy 527-580 millióan beszélik világszerte, túlnyomó többségben 
anyanyelvi szinten. Az énekeskönyv elkészítéséhez szükség van fordítói 
munkára, szerzői jogi hozzájáruláshoz, a dallam és szöveg újraharmoni-
zálására, új zenei kulcsokba való átírására, a jelölések megfelelő helyen 
történő alkalmazására és számítógépes szoftveren történő szerkesztésre.

Mivel ez egy nagyon költséges kezdeményezés, ezért a szombatis-
kola tanulók segítségét kérjük a tervünkhöz, hogy elkészülhessen egy 
megfelelő hivatalos énekeskönyv istentiszteleti szolgálatokhoz. 

Imádkozunk, hogy az Úr gazdagon áldja meg önkéntes adományai-
tokat. Előre is köszönjük támogatásotokat és áldozataitokat!

Hittestvéreitek a Dél-amerikai Területről.  
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EGY ÜZENET A SOKASÁG SZÁMÁRA
„És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól 

való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és 
nem bízik embernek fiaiban.” (Mik 5:7)

„Aki Istennel összhangban él, részese a mennyei békességnek, és áldásos 
befolyását másokra is kiárasztja. A békesség Lelke harmatként üdíti fel azt a 
szívet, amely a világi hajszában megfáradt, és azt megelégelte.” – GH 31.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 9-22. (Isten célja a gyülekezetben; Korunk 

feladata)

Vasárnap  Március 28.
1. ELHÍVATVA, HOGY ÁLDÁS LEGYÉL
a. Mi volt mindig is Isten terve azzal a kevéssel, akik elfogadják Őt? 

Mik 5:7.

„Isten választotta ki Izraelt. Ő hívta el, hogy megőrizze törvényének isme-
retét az emberek között, valamint azokat a szimbólumokat és jövendöléseket, 
amelyek az Üdvözítőre mutattak. Isten azt akarta, hogy ez a nép az üdvösség 
kútfeje legyen a világ számára. Ami Ábrahám volt vándorlásai földjén, ami 
József volt Egyiptomban és Dániel Babilónia királyi udvarában, azzá kellett 
volna válnia a zsidó népnek is a nemzetek között. Istent kellett volna kinyilat-
koztatniuk az embereknek.” – JÉ 19. 
b. Hogyan ábrázolta Krisztus azt, ahogy a zsidók elvetették Isten ter-

vét? Mire figyelmeztet ez bennünket?  Lk 20:9-18.

„Óvakodjunk, nehogy ugyanaz legyen a sorsunk, mint az ősi Izraelnek! 
Engedetlenségüket és bukásukat a mi tanulságunkra jegyezték fel, hogy mi ne 
úgy tegyünk, ahogyan ők.” – RH July 10, 1900.

2021. április 3.
Szombat

Napnyugta: H  19:16
  Ro 19:54

1. Tanulmány

Mikeás 5:7. 
És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.

Lukács 20:9-18.
9És kezdé a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántála szőlőt, és kiadá azt munkásoknak, és hosszú időre elutazék. 10És annak idején elküldé szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsáták el. 11És még másik szolgát is külde; de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsáták el. 12És még harmadikat is külde; de azok azt is megsebesítvén, kiveték. 13Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik. 14De mikor azt látták a munkások, tanakodának egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség! 15És kivetvén őt a szőlőből, megölék. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? 16Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen az! 17Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, ami meg van írva: Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé? 18Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.
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Hétfő  Március 29.
2. A VÁLASZTOTTAK TULAJDONSÁGAI
a. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan az izraeliták belees-

tek bizonyos csapdákba?  Péld 11:2; 29:23.

„Amikor a bálványimádók el akarták fojtani az igazságot, az Úr királyok 
és uralkodók elé állította szolgáit, hogy ők és alattvalóik megismerhessék vilá-
gosságát. Időről időre a héber foglyok a legnagyobb uralkodókat ösztönözték 
arra, hogy hirdessék annak az Istennek a felsőbbségét, akit ők imádtak.

A babiloni fogság alaposan kigyógyította a zsidókat a faragott képek imá-
dásából. Századokon át szenvedtek a különböző pogány ellenség elnyomásától, 
míg megszilárdult bennük az a meggyőződés, hogy jólétük az Isten törvénye 
iránti engedelmességüktől függ. De nagyon sokan nem szeretetből, hanem önző 
okok késztetésére engedelmeskedtek. Formailag szolgálták ugyan Istent, hogy 
rangos helyhez jussanak a nemzetek közt, de nem váltak a világ világosságává. 
Elzárkóztak a világtól, hogy ne essenek a bálványimádás kísértésébe. A Mózes 
által adott isteni utasítások határt szabtak a pogányokkal való érintkezésüknek, 
de ezeket a tanításokat helytelenül értelmezték. E tilalmakkal Isten meg akarta 
őket óvni a pogány szokásokhoz való alkalmazkodástól. Ők azonban válaszfalat 
emeltek ezekből a korlátozásokból, amelyek elszigetelték Izraelt az összes többi 
nemzettől. A zsidók úgy tekintettek Jeruzsálemre, mint a saját mennyországuk-
ra, és féltek attól, hogy az Úr kegyelmet ad a pogányoknak is.” – JÉ 20-21. 
b. Milyen lelki alázat és komolyság szükséges Isten hívásának elfoga-

dásához? Mt 11:28-30.

„A zsidó vezetők sokkal bölcsebbnek tartották magukat, semhogy okta-
tásra szorulnának. Annyira igazságosnak vélték magukat, hogy nem érezték 
szükségét a megváltásnak; szerintük annyi tisztelet övezte őket, hogy arra a 
dicsőségre, mely Krisztustól árad, nem volt szükségük. Az Üdvözítő tehát 
elfordult tőlük. Azt a kiváltságot, amellyel visszaéltek és azt a munkát, ame-
lyet mellőztek, másokra bízta. Isten dicsősége kinyilatkoztatásra várt. Igéjét 
hirdetni kellett. Meg kellett alapítani Krisztus országát e világon, az emberi 
szívekben. A sötétségben élőknek meg kellett hallaniuk az üdvtervet. Így hát 
a tanítványok kaptak megbízatást annak a munkának végzésére, amelyet a 
zsidó vezetők elmulasztottak.” – AT 11.

Példabeszédek 11:2; 29:23. 
(11:2) Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van.(29:23) Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer.

Máté 11:28-30. 
28Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 29Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
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Kedd  Március 30.
3. EGY VILÁGOS FELADAT
a. Mi a célja Isten gyermekeinek a földön? Hol kezdjük el ennek meg-

valósítását? Mt 5:14-16.

„Így Krisztus minden egyes munkásának is ott kell elkezdenie szolgálatát, 
ahol él. Lehet, hogy éppen saját családunkban vannak olyan lelkek, akik vágya-
koznak együttérzésünkre, és éhséget éreznek az élet kenyerére. Lehetnek olyan 
gyermekek a közelünkben, akiket el kell vezetnünk a Krisztusban való hitre. 
Vannak pogányok közvetlenül az ajtónk előtt. Végezzük hűségesen azt a mun-
kát, amely legközelebb van hozzánk. Azután terjesszük ki munkánkat olyan 
messzire, amilyen messze Isten keze elvezethet bennünket. Sok munka olyan-
nak látszik, mint amelyet korlátok közé szorítanak bizonyos helyi körülmények. 
Bárhol legyen is azonban a teendőnk, ha hittel és szorgalommal végeztük el, 
akkor akár a föld legvégső részein is eredményünk lesz.” – JÉ 727-728. 
b. Mi riasszon fel bennünket arra, hogy újravizsgáljuk indítékainkat és 

hogy mit tartsunk fontosnak életünkben? 1Kor 9:16; 2Kor 10:16-18.

„Krisztus parancsát azonban: ’Elmenvén e széles világra’ (Mk 16:15) – 
nem veszíthetjük el szemünk elől. Krisztus arra hívott el bennünket, hogy 
tekintetünket irányítsuk a látóhatárunkon túli vidékek felé. Krisztus ledönti 
az elválasztó falakat, a nemzetségeket elválasztó előítéleteket és arra tanít, 
hogy szeressük az emberiség egész családját. Kiemeli az embereket önzésük 
szűk börtönéből. Eltöröl minden területi határvonalat és a mesterséges társa-
dalmi megkülönböztetéseket. Krisztus nem tesz különbséget a szomszédok 
és az idegenek, a barátok és az ellenségek között. Krisztus arra tanít, hogy 
testvérként tekintsünk minden szükséget szenvedő emberre, és úgy nézzünk 
a világra, mint a saját földünkre.” – JÉ 728. 

„Ahelyett, hogy bővítenénk, ahelyett, hogy további épületeket emelnénk… 
ahol intézményeink már megalapozottak, inkább korlátozzuk szükségletein-
ket. Küldjünk a távoli területekre a pénzt és a munkásokat, hogy ott képvisel-
jék az igazságot, ott figyelmeztessék az embereket.” – 8B 50.

„A pénz, Isten pénzének eltulajdonításával önző hajlamaitokat elégítitek 
ki, pedig el kell számolnotok vele. Akadályozzátok a lélekmentést, és pénz és 
munkáshiánnyal gúzsba kötitek azokat, akik olyan helyekre tűznék ki az igaz-
ság zászlóját, ahol még sohasem hallották a figyelmeztető üzenetet.” – 8B 51.

„Ki kész elhagyni kényelmes otthonát, családi körének édes kötelékeit és 
messze vinni az igazság drága világosságát?” – 8B 54.

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

1Korinthus 9:16; 2Korinthus 10:16-18. 
1Korinthus 9:16 Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.2Korinthus 10:16-18 16Hogy rajtatok túl is hirdessük az evangyéliomot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a készszel. 17Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. 18Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl.
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Szerda  Március 31.
4. AZ ERŐ TITKA
a. Milyen jelentősége van a Zakariásnak adott látomásnak, amely Isten 

földi munkáját szemlélteti? Zak 4:1-3.

„Nagy munka vár elvégzésre. Az emberek elé tárnunk az örömhír meg-
mentő igazságát. Isten ezt rendelte el az erkölcsi romlás árjának megállítására. 
Ez Isten eszköze, hogy visszaállítsa az emberben erkölcsi képmását. Az általá-
nos szétzüllesztés ellen ez az Ő gyógyszere… 

Minden engedelmeskedni kész ember számára ott ragyog a múlt össze-
gyűjtött világossága, és a jelen összes jövőbe nyúló, tündöklő fénye, amint 
Isten Igéje kinyilatkoztatta. E világosság dicsőségének – mely magának Krisz-
tus jellemének a dicsősége – kell megnyilvánulnia a keresztény egyénekben, 
családokban, gyülekezetben, az igeszolgálatban és az Isten népe által alapított 
intézményekben. Az Úr mindezeket jelképnek szánta, hogy mit lehet elvégez-
ni a világért. Az evangéliumi igazság megmentő hatalmának mintaképeivé 
kell lenniük. Eszközök ezek Istennek az emberi fajjal kapcsolatos életmentő 
tervének kivitelezéséhez.

Isten népe váljék előretolt állássá, hogy közvetítse a mindenség legmagasz-
tosabb, áldásos hatását. Zakariás látomásában az Isten előtt álló két olajfa az 
aranycsöveken át táplálja a szenthely olajedényét. Ezekből töltik fel a szenthely 
lámpáit, hogy szüntelenül világító, ragyogó fényt árasszanak. Ugyanis az Isten 
jelenlétében levő felkentektől árad népéhez az isteni fény, szeretet és erő, hogy 
másoknak továbbíthassák a fényt, örömöt és felüdülést. Váljanak közvetítővé, 
melyen át Isten eszközei továbbíthatják szeretetének árját a világhoz.” – 6B 11-12.
b. Mi az energiát adó forrás a föld megvilágosításának feladatához? 

Zak 4:6.

„A mennyei mindenség sokkal jobban egyengeti az emberek előtt a meg-
térés útját, mint gondolnánk. A mi kötelességünk összedolgozni a menny 
hírnökeivel. Vegyük jobban igénybe Isten segítségét. Nehogy azt képzeljük, 
hogy beszédeink és szónoklataink elvégezhetik a munkát. Hacsak Isten által 
el nem érjük, sohasem érjük el az embereket.” – 6B 50.

Zakariás 4:1-3.
1Majd visszatére az angyal, aki beszél vala velem, és felkölte engem, mint mikor valaki álmából költetik fel. 2És mondá nékem: Mit látsz te? És mondám: Látok ímé egy merő arany gyertyatartót, tetején az olajtartója, rajta pedig annak hét szövétneke, és hét cső a szövétnekekhez, amelyek a tetején vannak; 3És mellette két olajfa: egyik az olajtartó jobb oldalán, a másik pedig annak bal oldalán.

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



 

991. Tanulmány - EGY ÜZENET A SOKASÁG SZÁMÁRA

Csütörtök  Április 1.
5. TÜNDÖKLŐ SZÍVEK
a. Mire van legnagyobb szükségünk ebben az időben? Jn 1:12-13; 3:5-8; 

4:14.

„Munkatársaim, ha eredményesen akarjuk hirdetni Jézust, akkor sokkal 
inkább bennünk kell élnie. Nagy szükségünk van a mennyei áldásos hatásra, 
Isten Szentlelkére, hogy erőt és sikert kölcsönözzön igyekezetünknek. Tárjuk 
ki szívünket Krisztus előtt. Sokkal szilárdabb hitre, lángolóbb odaadásra van 
szükségünk. Haljunk meg az énnek, gondolatainkban és szívünkben pedig 
műveljük az Üdvözítő imádó szeretetét. Mikor teljes szívvel keressük az Urat, 
megtaláljuk őt, és szívünk izzani fog szeretetétől. Magunk és önzésünk jelen-
téktelenségbe süllyed, és Jézus lesz mindig mindenünk.” – 6B 51.

„A valóban megtért ember felülről kapja a világosságot és olyan lesz benne 
Krisztus, ’mint örök életre buzgó víznek kútfeje’ (Jn 4:14). Lehet, hogy félre-
magyarázzák, meghamisítják a szavait, indítékait, tetteit. De ezt sem bánja, 
mert magasztosabb érdekeire ügyel. Nem gondol pillanatnyi kényelmével, 
nem vágyik feltűnésre, nem áhítozik az emberek dicséretére. Reménysége a 
mennyre összpontosul, egyenesen halad előre, szeme Jézusra tekint. Azért 
teszi a jót, mert helyes, mert csakis azok jutnak be Isten országába, akik jót 
cselekszenek. Szeretetteljes és alázatos. Mindig gondol mások boldogságára, 
és sohasem kérdi: ’Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfiának?’ (1Móz 4:9) 
Úgy szereti embertársát, mint önmagát. Nem durva és parancsolgató a modo-
ra, mint az istenteleneké, hanem mennyei fényt tükröz az emberekre. Krisztus 
keresztjének igaz, bátor katonája ő, az élet igéjét hirdeti.” – 5B 414. 

Péntek  Április 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit gondoljak át, ha olyan kísértés támad, amikor úgy vélem, hogy nem 

tudok hatással lenni másokra?
2. Melyik kulcstényező teheti hatásosabbá Krisztusról való bizonyságtevé-

semet? 
3. Isten szemében mi a legfontosabb népe számára?
4. Hogyan van rám hatással a Zakariás látomásában ömlő olaj?
5. Milyen egy igazán megtért keresztény?

János 1:12-13; 3:5-8; 4:14.
(1:12-13)  12Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek; 13Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.(3:5-8)  5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. 7Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. 8A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.(4:14) Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.
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2021. április 10.
Szombat

Napnyugta:  H 19:26
Ro 20:03

A MESTER ÁLTAL HASZNÁLT EDÉNYEK
„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én ké-

rem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mind-
örökké.” (Jn 14:15-16)

„A Vígasztalót azért kaptuk, hogy Krisztus dolgait megmutassa számunk-
ra, gazdag biztosítékaival tárja elénk a Jézus ajkáról hulló szavakat, és élő 
hatalommá változtassa igéit az engedelmes lélek számára, aki megüresítette 
magát énjétől.” – ST July 15, 1908.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 1. kötet, 102-104. (A Szentlélek elnyerésének jelentősége)

Vasárnap  Április 4.
1. A CSODÁS ÍGÉRET 
a. Mi volt Jézus értékes ígérete a keresztre feszítése előtti éjszakán? Mi 

az egyedüli módja, hogy megkaphassuk ezt és áldásaiban részesül-
hessünk?  Jn 14:15-17, 23.

„Az ima nem foglalhatja el a kötelességteljesítés helyét. ’Ha engem sze-
rettek, az én parancsolataimat megtartsátok’ – mondja Krisztus… Aki az 
ígéretekre hivatkozva, de a feltételek teljesítése nélkül kér Istentől, megsérti 
Jahvét.” – KP 94.

„Mutassuk be Krisztus minden jellegzetességét!
 Mi a bibliai mértéke a jellemnek? [idézve Jn 14:23]” – MM 46. 
„[Idézve Jn 14:23] Amikor élő kapcsolatba lépünk a legnagyobb erőfor-

rással, egy magasabb intelligencia, a tökéletes akarat foglyai leszünk. Erről 
a fogságról – Krisztus fogságáról – tanúskodik hitéletünk. Nem éljük többé 
megszokott, önző életünket, hanem Krisztus él bennünk. Jellemét tükrözi 
jellemünk. A Szentlélek gyümölcseit teremjük.” – KP 36.

2. Tanulmány

János 14:15-17, 23.
15Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. 16És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17Az 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.23Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.
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Hétfő  Április 5.
2. CSELEKEDETEK KÖNYVE
a. Lukács, a szeretett orvos, hogyan kezdi az Apostolok Cselekedete-

inek könyvét, amely mintegy folytatása a nevét viselő könyvnek? 
Lk 24:50-53; Apcs 1:1-3.

b. Mi foglalkoztatta a legjobban a tanítványokat a Jézusnak feltett utol-
só kérdés szerint? Milyen hasonló aggály jellemző ránk? Apcs 1:6. 
Mire tanít bennünket Jézus válasza? Apcs 1:7; Jn 9:4.

„Isten nem tárta fel előttünk a [hármas angyali] üzenet hirdetése és a 
próbaidő lejártának idejét. Fogadjuk el a kinyilatkoztatott dolgokat a magunk 
és gyermekeink számára, de ne törekedjünk annak megismerésére, amit a 
Mindenható eltitkolt előlünk. Kötelességünk, hogy őrködjünk, dolgozzunk 
és várakozzunk. Munkálkodjunk minden pillanatban az elveszendő emberek 
lelkéért! Szüntelen Jézus lábnyomában kell járnunk! Munkálkodjunk Vele 
együtt, osztogassuk ajándékait Isten bővelkedő kegyelmének hű sáfáraiként. 
Sátán készen áll arra, hogy olyan tőle származó üzenetet adjon azoknak, akik 
nem tanulnak naponta Jézustól, mely által a jelennek szóló nagyszerű igazsá-
got hatástalanítani tudja.” – RH October 9, 1894.

„Újra és újra figyelmeztetést kaptam az időmeghatározást illetően. Isten 
népe számára többé soha nem lesz időn alapuló üzenet. Sem a Szentlélek ki-
töltésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni.” 
– 1Sz 179.

„A világtörténelem záróeseményeinek idején élünk. A jövendölések gyors 
egymásutánban teljesednek be. A próbaidő órái sebesen peregnek. Nincs 
vesztegetni való időnk, egyetlen perc se! Ne találjanak őrhelyünkön alva. 
Senki se mondja szívében vagy tetteivel: ’Halogatja Urunk az ő eljövetelét.’. A 
figyelmeztetés komoly szavaival hirdessük Krisztus közeli eljövetelét. Késztes-
sük az embereket mindenfelé, hogy tartsanak bűnbánatot és meneküljenek 
a közelgő harag elől. Rázzuk fel őket, hogy azonnal kezdjék az előkészületet, 
mert nem tudjuk, mi következik. A lelkészek és tagok széledjenek szét az ara-
tásra érő mezőkre, s mondják meg a közönyösöknek és hanyagoknak, hogy 
addig keressék az Urat, míg megtalálható.” – 8B 252-253.

Lukács 24:50-53; Apostolok cselekedetei 1:1-3 
Lukács 24:50-53. 50Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. 51És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe. 52Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe; 53És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.Apostolok cselekedetei 1:1-3  1Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani, 2Mind a napig, melyen fölviteték, minekutána parancsolatokat adott a Szent Lélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának. 3Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról.

Apostolok cselekedetei 1:6. 
Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az országot Izráelnek?

Apostolok cselekedetei 1:7;János 9:4. 
Apostolok cselekedetei 1:7 Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett.János 9:4. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
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Kedd  Április 6.
3. A MENNYBEMENETEL ÉS A BIZTOSÍTÉK
a. Utolsó szavaiban, közvetlen mennybemenetele előtt, mit hangsúlyo-

zott Jézus? Mi a jelentősége ennek számunkra? Apcs 1:4-5, 8-9.

„Krisztus 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 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 segítségével 
győzzük le a gonoszra való minden örökölt vagy szerzett hajlamunkat, és 
hogy az Ő egyházába bevésődjék Krisztus jelleme.” – JÉ 578.
b. Mi a boldog reménysége a hűséges hívőknek minden időben? Apcs 

1:10-11; Tit 2:11-13.

„A tanítványok többé nem éreztek semmiféle bizalmatlanságot a jövővel 
kapcsolatban. Tudták, hogy Jézus a mennyben van, és azt is, hogy rokonszenve, 
részvéte még mindig velük van. Tudták, hogy Isten trónjánál van egy barátjuk. 
Azért buzgón terjesztették Isten elé kéréseiket Jézus nevében.”  – JÉ 738.

„Kimondhatatlan örömmel a fejedelemségek és hatalmasságok elismerik 
az élet Fejedelmének a felsőbbségét. Az angyalok serege arcra borul Krisztus 
előtt, miközben boldog kiáltás tölti meg a menny összes udvarát. ’Méltó a 
megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatal-
masságot és tisztességet és dicsőséget és áldást’ (Jel 5:12)… 

A mennyei örömnek ebből a jelenetéből Krisztus saját csodálatos szavainak 
visszhangja tér vissza hozzánk a földre: ’Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyá-
tokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez’ (Jn 20:17). A mennyei és a 
földi család egy család. Igen, mert a mi Urunk felment a mennybe és érettünk 
él. ’Ennekokáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, a kik ő általa járulnak 
Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök’ (Zsid 7:25).” – JÉ 740-741.

Apostolok cselekedetei 1:4-5, 8-9. 
4És velök összejövén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: 5Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap mulva.8Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig. 9És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.

Apostolok cselekedetei 1:10-11;Titusz 2:11-13 
Apostolok cselekedetei 1:10-11 10És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, 11Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, amiképen láttátok őt felmenni a mennybe.Titusz 2:11-13  11Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, 12Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 13Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését;
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Szerda  Április 7.
4. EGY MEGVALÓSULÓ SZÁNDÉK
a. Hol gyűltek össze a tanítványok? Kik voltak jelen és mit tettek? Apcs 

1:12-14. Mi ebből a tanulság számunkra?

„Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén megaláz-
ták magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlékeztek 
Krisztusnak halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal világo-
sabb lett előttük. Emlékezetükben az elmosódott igazságok újból felelevened-
tek, amint erre egymást figyelmeztették.

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat nap-
jai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték 
a kenetet, 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 buz-
gón könyörögtek azért az erőért, amelyet Jézus megígért nekik.” – AT 23-24.
b. Milyen döntés született az első gyülekezet által, amely 120 hívőből 

állt? Apcs 1:15-26. Miért nem tekinthető szokásos eljárásnak az, 
ahogyan ez a nagyon fiatal gyülekezet a választást végezte? Apcs 6:3.

„A gyülekezet minden tagja beleszól a gyülekezet tisztviselőinek megvá-
lasztásába.” – 8B 236.  

„Népünknek azt mondom, hogy senki ne távozzon el azoktól az egészsé-
ges és értelmes elvektől, melyeket Isten lefektetett népe vezetésére. Senki ne 
támaszkodjon olyan irányításra, mint például a pénzfeldobás. Az ilyen mód-
szer nagyon tetszetős a lelkek ellensége számára, mert ő hatalma alá vonja 
az érmét, és eszközei által véghezviszi terveit. Senki ne legyen oly könnyen 
becsapható, hogy bizalmat adjon az ilyen jellegű módszereknek. Senki ne ki-
csinyelje le tapasztalatát annyira, hogy olcsó eszközökhöz fordul vezetésért az 
Isten művével kapcsolatos jelentős dolgokat illetően.” – 2Sz 307-308.

„Olvassátok a Bibliát sok imával! Ne másokat akarjatok alázatossá tenni Is-
ten előtt, hanem magatokat, és bánjatok gyöngéden egymással. Nem Isten terve 
szerint való a tisztviselők sorsvetéssel történő megválasztása. Kérjétek meg a 
felelősségteljes embereket a gyülekezet tisztviselőinek kijelölésére.” – 2Sz 310.

Apostolok cselekedetei 1:12-14. 
12Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hívatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van, egy szombatnapi járóföldre. 13És mikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol szállva valának: Péter és Jakab, János és András, Filep és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, és Simon, a zelóta, és Júdás, a Jakab fia. 14Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atyjafiaival együtt.

Apostolok cselekedetei 1:15-26. 
15És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között, monda (vala pedig ott együtt mintegy százhúsz főnyi sokaság): 16Atyámfiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendölt a Szent Lélek Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. 17Mert mi közénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét. 18(Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből; és alá zuhanván, elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. 19És ez tudtokra lőn mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak; úgy hogy az a mező tulajdon nyelvökön Akeldamának, azaz Vérmezőnek neveztetett el.) 20Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És: Az ő püspökségét más vegye el. 21Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, 22A János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mivelünk egyetemben. 23Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. 24És imádkozván, mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, 25Hogy elnyerje az osztályrészét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévelyedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. 26Sorsot vetének azért reájok, és esék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték.

Apostolok cselekedetei 6:3. 
Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
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Csütörtök  Április 8.
5. NAPJAINK SZÜKSÉGLETE
a. Mi a legnagyobb szüksége mindannyiunknak ma? Ésa 26:4, 8-9.

„Majd ha feladod saját akaratodat és saját bölcsességedet, majd ha Krisz-
tustól tanulsz, akkor nyersz beengedést az Isten országába. Isten teljes, feltétel 
nélküli átadást igényel. Add át életedet Neki, hogy Ő vezesse és alakítsa azt! 
Vedd nyakadba igáját! Vesd alá magad irányításának és tanításának! Ha nem 
válsz olyanná, mint egy kisgyermek, soha nem léphetsz be a mennyei országba.

Krisztusban lakozni annyi, mint jelleme mellett dönteni, hogy az Ő ér-
dekei megegyezzenek a te érdekeiddel. Lakozz benne és csak az légy és csak 
azt tedd, amit Ő elvár tőled. Ezek a tanítványság feltételei, melyek teljesítése 
nélkül soha nem találhatsz nyugalmat…

Szükséged van belső, mélyebb tapasztalatokra. Krisztusban lakozva növe-
kedned kell a kegyelemben. Ha megtérsz, nem akadály leszel, hanem testvé-
reidet fogod erősíteni.” – 1Sz 103.

„Ha fejlődni akarunk a hívő életben, akkor sok időt kell imádkozva töl-
tenünk. Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk! 
Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a csűrökben, a gyümölcsösben, 
a lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában, ketten-hárman hivatkozva 
az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás, majd hálaadás és dicsőítő ének. 
Ma még közelebb van Isten napja, mint amikor hinni kezdtünk, ezért komo-
lyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai 
időkben. Fenyegetőbbek a veszedelmek is, mint akkor. Keményebb lett az 
emberek szíve. Ezért feltétlenül Krisztus lelkének kell átitatnia bennünket, s 
nem szabad addig nyugodnunk, amíg meg nem kapjuk.” – 5B 119.

Péntek  Április 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Nevezd meg a Szentlélek befogadásának feltételeit, melyeket János 14. feje-

zete mutat be! 
2. Miért lett számunkra mondva, hogy hitünket nem szabad időmeghatározá-

sokra alapítani? 
3. Miért nélkülözhetetlen a Szentlélek a keresztényi élet számára?
4. Mi állt az ima középpontjában az első gyülekezeti összejövetelen? 
5. Hogyan buzdíthat bennünket a kezdeti advent hívők legfőbb szempontja?

Ésaiás 26:4, 8-9.
4Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kőszálunk van.8Mi is vártunk Téged, ítéleted ösvényén, oh Uram! neved és emlékezeted után vágyott a lélek! 9Szívem utánad vágyott éjszaka, az én lelkem is bensőmben Téged keresett, mivel ha ítéleteid megjelennek a földön, igazságot tanulnak a földnek lakosai.
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2021. április 17.
Szombat

Napnyugta:  H 19:36
Ro 20:12

ERŐ PÜNKÖSDKOR
„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.” (Lk 11:13)

„Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint 
a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a Szentlélekre 
abban az időben, akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére.” – 5B 117.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 23-28. (Pünkösd-részlet); Bizonyságtételek, 

8. kötet, 19-23. (A megígért erő) 

Vasárnap  Április 11.
1. A KITÖLTETÉSRE KÉSZÜLVE
a. Milyen választ kaptak a tanítványok, amikor egy helyen, egy aka-

raton voltak? Milyen tanulsága van ennek számunkra? Lk 11:13; 
Apcs 2:1-2.

„Figyeljük meg, hogy Isten csak azután töltötte ki Lelkét, miután a tanítvá-
nyok eljutottak a tökéletes egységre; amikor nem törekedtek már a legmaga-
sabb helyre. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést… 

A tanítványok nem maguknak kérték az áldást. Felelősség terhe neheze-
dett rájuk…

A keresztények tegyenek félre minden széthúzást és adják át magukat Is-
tennek, hogy menthessék az elveszettet. Kérjék hittel a megígért áldást és az 
meg is érkezik.” – 8B 20-21.

„Törekedjünk arra, hogy egyek legyünk a tanításban és lelkületben. Ha így 
tennénk, akkor összhangban lennénk Isten akaratával. Ha félretennénk az 
önzést, a büszkeséget, a beképzeltséget és hogy a másikról rosszat gondolunk, 
akkor Istenben megerősödhetnénk, és kinyitnánk az ajtót Krisztus előtt, hogy 
beléphessen. A Szentlélek keresztsége hullhatna ránk és Isten teljessége tölt-
hetne be bennünket.” – RH April 22, 1890.

3. Tanulmány

Lukács 11:13; Apostolok cselekedetei 2:1-2. 
Lukács 11:13 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik.Apostolok cselekedetei 2:1-2  1És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. 2És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.
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Hétfő Április 12.
2. EGY SOKNEMZETISÉGŰ HALLGATÓSÁG ELŐTT
a. Milyen csodában részesültek hamarosan a tanítványok? Miért volt 

erre szükség? Apcs 2:3-11. Hogyan lett megjövendölve ez az esemény? 
Mk 16:17.

„A Szent Lélek tüzes nyelvek alakjában nyugodott az összegyűlteken. Jelké-
pe volt ez a tanítványok számára akkor juttatott adománynak, amely képessé 
tette őket, hogy olyan nyelveken is folyékonyan beszéljenek, amelyeket azelőtt 
sohasem ismertek. A tűz azt az izzó buzgóságot fejezte ki, amellyel az aposto-
lok működni fognak és egyszersmind azt az erőt is, mely munkájukat kíséri.

’Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden 
nép közül, melyek az ég alatt vannak.’ (Apcs 2:5) A zsidók abban az időben 
elszórtan éltek majdnem az egész föld lakott területein, és a számkivetésben 
különböző nyelveket tanultak meg. Közülük sokan tartózkodtak Jeruzsá-
lemben, hogy ott részt vegyenek a vallásos ünnepségeken. Az egybegyűltek 
között tehát minden ismert nyelv képviselve volt. Az evangélium hirdetését ez 
a nyelvkülönbség nagyon akadályozta volna; Isten ezért csoda által pótolta az 
apostolok hiányosságát. A Szentlélek olyasvalamit tett értük, amit különben 
egész életükben sem vihettek volna végbe. Ezentúl tehát, miután minden nyel-
ven 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 apos-
tolok beszéde tiszta, egyszerű és határozott volt, akár anyanyelvükön, akár 
idegen nyelven beszéltek.” – AT 25-26.
b. Hogyan mutatta be az Ótestamentumban egy próféta ennek az aján-

déknak a meghamisítását? Ésa 8:19-20.

„Némelyek [fanatikus lelkülettől vezetve] úgynevezett ajándékokat gyako-
rolnak, és azt mondják, hogy az Úr helyezte őket a gyülekezetbe. Ismeretlen 
nyelvnek nevezik badar beszédüket, amelyet nemcsak az emberek, de még az 
Úr és a menny se ismer. Az efféle ajándékokat emberek hozzák létre a nagy 
csaló segítségével.” – 1B 412.

Apostolok cselekedetei 2:3-11.
3És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. 4És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok. 5Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. 6Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. 7Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? 8Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? 9Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadócziában, Pontusban és Ázsiában, 10Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Cziréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, 11Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

Márk 16:17.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Ésaiás 8:19-20.
19És ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, akik sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni? 20A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek nincs hajnalok:
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Kedd  Április 13
3. A VALÓDIRA TÖREKVÉS
a. Milyen különbségek találhatók az értéktelen, silány, látszat vallási 

felindulás és a Szentlélek által vezetett valódi felelevenedés között? 
Mt 7:15-20; Zsol 77:7.

„Vakbuzgóság, hamis izgalom, hamis nyelveken szólás, zajos vallásgyakor-
latok – ezeket tekintik olyan ajándékoknak, melyeket Isten helyezett a gyüle-
kezetbe. Ezek segítségével némelyeket félrevezettek. Mindennek a gyümölcsei 
élvezhetetlenek. ’Gyümölcseikről ismeritek meg őket.’ E vakbuzgóságot és a zajt 
a hit különleges bizonyítékának tartják. Némelyek elégedetlenek az összejövet-
ellel, ha nem felszabadultan, és fesztelenül töltötték az időt. Erre törekednek és 
izgalomba hajszolják magukat. Az ilyen összejövetelek hatása azonban nem ál-
dásos. Mikor az érzések boldog szárnyalása tovaröppent, mélyebbre süllyednek, 
mint az összejövetel előtt, mert boldogságuk nem a helyes forrásból buzog. A 
lelki fejlődés számára leghasznosabb, legáldásosabb összejöveteleket komolyság 
és szívünk elmélyült kutatása jellemzi, ahol mindenki törekszik megismerni 
önmagát, és buzgón, mély alázattal tanulni Krisztustól.” – 1B 412.
b. Miből látható egyértelműen, hogy kicsoda Krisztus valódi követője? 

Jak 2:18; Gal 5:6.

„Tetteinkkel bizonyítsuk be hitünket. Igyekezzünk komolyabban, hogy na-
gyobb mértékben nyerjük el Krisztus lelkületét, mert ebből ered a gyülekezet 
ereje. Ellenfelünk azon mesterkedik, hogy éket verjen Isten gyermekei közé. 
Jaj, mily kevés szeretet van bennünk Isten és egymás iránt! Ha szívünkben 
él az igazság igéje és lelkülete, akkor az el is különít minket a világtól. Az 
igazság és a szeretet változhatatlan elvei szívet szívhez kapcsolnak. Az egység 
ereje olyan mérvű lesz, mint a kegyességé és igazságé, melynek örvendezünk. 
Mindnyájunknak jót tenne, ha felemelnénk a tükröt, Isten királyi törvényét, 
és meglátnánk, felismernénk abban Isten jellemét. Virrasszunk, ne hanyagol-
juk el az ige figyelmeztetéseit! Ha nem győzzük le jellemünk hibáit, a hibák 
győznek le minket. Tévedésbe, hitehagyásba, nyílt bűnbe sodornak. Az a gon-
dolkodás, amely nem fejlődik, hogy elérje a legmagasabb színvonalat, idővel 
még előbbi erejét is elveszíti.” – 5B 391-392. 

Máté 7:15-20; Zsoltár 77:7.
Máté 7:15-20.15Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jőnek hozzátok, de belől ragadozó farkasok. 16Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? 17Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 18Nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. 19Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. 20Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket.Zsoltár 77:7. Megemlékezem éjjel az én énekeimről; szívemben elgondolkodom és azt kutatja lelkem:

Jakab 2:18;  Galata 5:6. 
Jakab 2:18 De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet.Galata 5:6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.
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Szerda  Április 14.
4. LEHETŐSÉGEK VÁRNAK RÁNK  
a. Mi volt az a kétféle reakció, ami a tanítványok tiszta, Lélektől jövő be-

szédjére érkezett –az egyik, amely érdeklődést  mutatott és a másik, 
mely a Sátán által ösztönzött tipikus lejárató taktika? Apcs 2:12-13.

„Amikor az Úr dolgozni akar, Sátán mindig indít valakit az ellenkezésre.” 
– JÉ 449. 

„Az Úr a maga módján munkálkodott, ám ha ilyen megnyilatkozásoknak mi 
is tanúi lettünk volna, akikhez a világ vége elérkezett, vajon közülünk néhányan 
nem gúnyolódtak volna? Akik nem álltak a Szentlélek befolyása alatt, nem tud-
tak róla. Ennek az osztálynak a tanítványok részegeknek tűntek.” – BP 25. 
b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Péter azonnal tisz-

tázta a történteket? Apcs 2:14-21.

c. Hogyan teljesedett be az apostol által idézett Ótestamentumi prófé-
cia és hogyan ismétlődik meg napjainkban? Jóel 2:28-29.

„Mély vággyal tekintek előre arra az időre, mikor pünkösd eseményei még 
nagyobb hatalommal ismétlődnek meg, mint akkor. János apostol mondja: 
’Láték más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld 
fénylett annak dicsőségétől.’ Akkor, akár pünkösdkor, ki-ki a maga nyelvén 
hallja majd az igazságot.

Isten új életet tud lehelni mindenkibe, aki őszintén szolgálni kívánja Őt. 
Az oltárról vett égő parázzsal tudja megérinteni az ajkakat, ékesszólóvá téve 
őket magasztalására. Ezrek hangja itatódik át hatalommal, hogy hirdessék 
Isten szavának csodálatos igazságait. A dadogó nyelvet megoldja, a félénkeket 
megerősíti, hogy bátran bizonyságot tegyenek az igazságról.” – TII 160.

Apostolok cselekedetei 2:12-13. 
12Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie? 13Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.

Apostolok cselekedetei 2:14-21. 
14Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet! 15Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van; 16Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától: 17És lészen az utolsó napokban, ezt mondja 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. 18És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak. 19És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. 20A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. 21És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

Jóel 2:28-29. 
 28És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. 29Sőt még a szolgákra és szolgálóleányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet.
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Csütörtök  Április 15.
5. KRISZTUSHOZ VEZETNI AZ ÉRTELMET
a. Hogyan mutatta be Péter a sokaságnak Krisztust? Apcs 2:22-24.

„Igen érdekes eseményt szemlélhetünk. Látunk embereket, akik minden 
irányból sereglenek, hogy meghallgassák a tanítványok bizonyságtételét arról 
az igazságról, amely Jézus Krisztusban van. Odatolakodnak, megtöltik a temp-
lomot. Jelen vannak a papok és a főemberek is; arcuk még mindig gonoszságuk 
sötétségét tükrözi, mert szívük telve van Krisztus iránti keserű gyűlölettel. 
Kezükről még nem mosták le a vért, amelyet a világ Megváltójának megfeszíté-
sekor ontottak. Azt hitték, hogy az apostolokat megfélemlítheti a gyilkosság és 
a súlyos elnyomatás, 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 megkorbácsolt és keresztre feszített Jézus: az élet Fejedelme, akit Isten 
jobbjára emelt.” – AT 27-28.
b. Hogyan vitt Péter ismét próféciát szónoklatába? Apcs 2:25-36.

c. Hogyan működött közre csodálatosan a Szentlélek abban a pillanat-
ban? Apcs 2:37; Jn 16:7-8.

„A Szentlélek munkája, hogy feltárja az ember számára az odaszánásnak 
azt a módját, amit Isten elfogad. A Szentlélek által a lélek világosságot nyer, a 
jellem pedig megújul és megszentelődik.” – 1Sz 126.

Péntek  Április 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi akadályozhat engem személyesen, hogy teljes egészében megkaphas-

sam a Szentlelket?
2. Milyen gyakorlati szempontból volt szükséges az apostolok számára a 

nyelveken való szólás?
3. Hogyan lesz csapda az érzelmesség a Krisztussal való igazi kapcsolat számára?
4. Mire emlékezzünk vissza, ha Isten más módon munkálkodik, mint aho-

gyan elvárnánk?
5. Melyik kétféle embertípus hallgatta Péter előadását?

Apostolok cselekedetei 2:22-24. 
22Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok. 23Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: 24Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.

Apostolok cselekedetei 2:25-36.
25Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. 26Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik. 27Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 28Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orczád előtt. 29Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van. 30Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe, 31Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. 32Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 33Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. 34Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől, 35Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. 36Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.

Apostolok cselekedetei 2:37; János 16:7-8. 
Apostolok cselekedetei 2:37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?János 16:7-8  7De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. 8És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:
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2021. április 24.
Szombat

Napnyugta: H 19:45
Ro 20:21

BŰNBÁNATBÓL NYERT ÖRÖM
„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg 

mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és ve-
szitek a Szent Lélek ajándékát.” (Apcs 2:38)

„Ha az angyaloknak az a gyönyörűsége [hogy a bűnösök megtérnek], 
akkor a bűnösöknek is, akiket a Krisztus vére megmentett, öröm lesz máso-
kat megtéríteni és látni őket közreműködésük által Krisztushoz fordulni. Ha 
Krisztussal és a szent angyalokkal fáradozunk, olyan örömben lesz részünk, 
melyet semmi mással el nem érhetünk.” – 3B 381-382.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 28-39. (Pünkösd-részlet, A lélek adománya,  

A templom kapujában-részlet)

Vasárnap  Április 18.
1. BÁTOR GONDOSKODÁS
a. Milyen erőteljes felhívást tett Péter, amikor a sokaság lelkiismerete 

ráébredt arra, ki volt valójában Krisztus? Hogyan bátoríthat ez ben-
nünket? Apcs 2:38-40.

„Nem kell megalázkodva bocsánatot kérnünk a világtól, mert megmond-
juk az igazságot: emberek és az angyalok előtt állj ki Isten ügyéért. Értesd 
meg, hogy az adventisták nem alkudhatnak meg. Véleményedben és hited-
ben az ingadozásnak még a látszatát sem engedheted meg; a világnak joga 
van megtudnia, hogy mit várhat tőlünk…

Az Úr akarata az, hogy szolgái napjainkban is a régi evangéliumi tanítá-
sokat hirdessék: bűnbánatot, megtérést és bűnvallomást. Ilyen prédikációk-
ra van szükség: régi szokásokról, izraelita apák és anyák cselekedeteiről. A 
bűnösért kitartóan, komolyan és bölcsen kell munkálkodnunk, míg belátja, 
hogy Isten törvényét áthágja, s míg Isten előtt megvallja bűneit, s hittel for-
dul Jézushoz.” – Ev 119-120.

4. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 2:38-40. 
38Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát. 39Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
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Hétfő  Április 19.
2. CSODÁLATOS EREDMÉNYEK
a. Milyen különleges munkát végzett a Szentlélek? Apcs 2:41.

„Péter fölállt és nagy hatalommal szólt. Hallgatói közt buzgó zsidók is 
voltak, akik őszintén hittek. A szóló szavait kísérő hatalom meggyőzte őket, 
hogy Krisztus valóban a Messiás volt. Milyen csodás eredményt értek el! 
Aznap háromezren tértek meg.

A magot a világ legnagyobb tanítója hintette el. Isten Fia három és fél 
évig élt Júdeában; hirdette az igazság örömüzenetét, nagy jeleket és csodá-
kat tett. A magot elhintette és mennybemenetele után következett a nagy 
begyűjtés. Pünkösd napján egyetlen igehirdetésre többen megtértek, mint 
Krisztus szolgálatának éveiben. Isten ily hatalmasan fog cselekedni, mikor 
emberek a Lélek uralma alá helyezik magukat.” – TII 160.
b. Milyen volt az első gyülekezet? Milyen tanulságot vonhatunk le 

ebből mindannyian? Apcs 2:42-47.

„A Szentlélek kitöltetése után a tanítványok szétszéledtek, hogy hirdes-
sék a föltámadott Üdvözítőt. Egyetlen vágyuk a lelkek megmentése volt. A 
szentek édes közösségének örvendeztek. Gyöngédek, figyelmesek, önmeg-
tagadók voltak. Bármi áldozatra készek az igazságért. Amint naponta érint-
keztek egymással, kimutatták a szeretetet, melyre Krisztus utasította őket. 
Önzetlen szavakkal és tettekkel iparkodtak feléleszteni a szeretetet mások 
szívében is.

A hívőknek mindig táplálni kellett a szeretetet, mely a Szentlélek kiárasz-
tása után az apostolok szívét betöltötte. Készséges engedelmességgel kellett 
gyakorolniuk az új parancsolatot: ’Amint én szerettelek titeket, úgy szeressé-
tek ti is egymást.’ (Jn 13:34). Olyan szorosan kellett egyesülniük Krisztussal, 
hogy elérjék követelményeinek mértékét. Magasztalniuk kellett az Üdvözítő 
hatalmát, aki igazságosságával igazzá teheti őket.” – 8B 241.

Apostolok cselekedetei 2:41. 
Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

Apostolok cselekedetei 2:42-47. 
 42És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. 43Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala. 44Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; 45És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala. 46És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel. 47Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.
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Kedd  Április 20.
3. CSODA A TEMPLOMNÁL
a. Hogyan használta fel Isten egy csodatételre Pétert és Jánost a temp-

lom Ékes kapujánál? Apcs 3:1-10.

„A tanítványok hatalmas erővel hirdették a megfeszített és feltámadott 
Üdvözítőt. Jézus nevében jeleket és csodákat műveltek. A betegeket meggyó-
gyították. Egy embernek, ki születése óta béna volt, visszaadták teljes épségét 
és egészségét, úgy, hogy az Péterrel és Jánossal együtt ment be a templomba és 
ott Istent magasztalta.” – TL 158.
b. Hogyan reagáltak az emberek a csodára? Mit mondott Péter, hang-

súlyozva a csoda valódi forrását? Apcs 3:11-16.

„Nagy tömeg verődött össze és rendkívül csodálkoztak a csodálatos gyó-
gyítás felett.

Mikor Jézus meghalt, a papok azt gondolták, hogy ezentúl már semmi-
féle csoda nem történik többé közöttük; hogy az izgalom elül, s a nép újra 
visszatér az emberi rendelésekhez. De íme, éppen a nép között műveltek a 
tanítványok számos csodát és a nép bámulattal telt el. Jézust megfeszítették és 
a papok nem tudták, hogy honnan veszik követői ezt a hatalmat. Mikor még 
Jézus élt, azt hitték, hogy Ő ruházta fel őket erővel; mikor meghalt, azt várták, 
hogy egyszer s mindenkorra megszűnnek ezek a csodák.” – TL 158.
c. Hogyan tárta fel Péter jóindulatúan hallgatói kételkedésének okát? 

Apcs 3:17.

„’Tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek’, mondta Péter. Ez a tudatlanság 
mégsem volt mentség, hiszen az Úr nagy világosságban részesítette őket. Péter 
mondja, hogy ha tudták volna, hogy ő az Élet Fejedelme, nem feszítették volna 
meg. Hát miért nem tudták? Mert nem akarták tudni. Nem volt szívügyük a 
kutatás, a tanulmányozás, így tudatlanságuk örök romlásuk lett. A legerősebb 
bizonyíték állt rendelkezésükre, hogy ráalapozzák hitüket, és már nem tehettek 
volna mást, minthogy elfogadják az Úr nyújtotta bizonyítékot. Hitetlenségük 
bűnössé tette őket az örökkévaló Isten egyszülött Fiának vére miatt.” – TII 161.

Apostolok cselekedetei 3:1-10. 
1Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilenczre. 2És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a temlomba. 3Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére ő tőlük alamizsnát. 4Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk! 5Az annakokáért figyelmez vala reájok, remélvén, hogy valamit kap tőlük. 6Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyam nincsen nékem; hanem a mim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! 7És őt jobbkezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái. 8És felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velök a templomba, járkálva és szökdelve és dícsérve az Istent. 9És látá őt az egész nép, hogy jár és dícséri az Istent: 10És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele.

Apostolok cselekedetei 3:11-16. 
11Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájok a tornáczba, mely Salamonénak neveztetik. 12Mikor pedig ezt látta Péter, monda a népnek: Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdon erőnkkel vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy az járjon? 13Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene, a mi atyáinknak Istene megdicsőítette az ő Fiát, Jézust, kit ti elárulátok, és megtagadátok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. 14Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadátok és kívánátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek, 15Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. 16És az ő nevében való hit által erősítette meg az ő neve ezt, akit láttok és ismertek; és a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.

Apostolok cselekedetei 3:17. 
De most, atyámfiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképen a ti fejedelmeitek is.
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Szerda  Április 21.
4. IDEJE A SZIKLÁRA ESNI
a. Miután bemutatta Péter az igazságot Krisztusról, mire szólította fel 

a hallgatókat a templomnál? Apcs 3:18-19. Hogyan szól ma is szá-
munkra ugyanezen felhívás még sürgetőbb módon?

„Kényszerítő komolysággal kell vennünk most e szavakat (Apcs 3:19). 
Közülünk sokakból hiányzik a lelkiség, akik, hacsak teljesen meg nem térnek, 
bizonyosan elvesznek. Megengedhetitek-e ezt a kockázatot?…

Ha el szeretnénk kerülni lelki életünk gyenge voltát, fogjunk hozzá komo-
lyan és azonnal, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez üdvösségün-
ket. Sokan nem szolgáltatnak kétségbevonhatatlan bizonyítékot, hogy hűek 
keresztségi fogadalmukhoz. Buzgóságukat külsőségesség, világi becsvágy, 
büszkeség és önszeretet hűti le. Érzelmeik olykor megmozdulnak, de nem 
zuhannak a Sziklára, a fölkent Szabadítóra. Nem jönnek Istenhez megtört 
szívvel, bűnbánattal és vallomással. Akik megtapasztalják szívükben az igaz 
megtérést, azok életében nyilvánvalóvá lesznek a Lélek gyümö1csei. Bárcsak a 
gyönge lelki életet élők fölismernék, hogy Isten csak azoknak adhat örök éle-
tet, akik az isteni természet részeseivé lesznek és elmenekülnek a romlottság 
elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.” – 9B 154-155.
b. Mi az egyedüli módja annak, hogy megélhessük az Apcs 3:19-ben 

említett felüdülést? Ésa 43:25; 44:3, 22; 57:15; 60:1-2.

„Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a 
’korai eső’ hullt, hogy szárba szökkentse a kalászt, az evangélium lezárulása-
kor a ’késői eső’ fog hullni, hogy beérlelje a termést…

Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját 
lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az 
evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a 
lezáruláskor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a ’felüdülés ideje’, ame-
lyet Péter apostol előre látott, amikor ezt mondta: ’Tartsatok tehát bűnbánatot 
és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek [a vizsgálati ítélet idején]; 
hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje’.” – GC88 611.

Apostolok cselekedetei 3:18-19. 
18Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképen töltötte be. 19Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

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

Ésaiás 43:25; 44:3, 22; 57:15; 60:1-2. 
(43:25) Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!(44:3,22) 3Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.22 Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.(57:15) Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.(60:1-2)  1Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 2Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
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Csütörtök  Április 22.
5. FELKÉSZÜLÉS A DICSŐSÉGES ESEMÉNYRE
a. Csak kik fogják megkapni a felüdülést? Mi lesz ennek a dicsőséges 

eredménye? Apcs 3:19-20; 2Kor 7:10.

„Ezek a szavak lendületes erővel kellene érintsenek bennünket (2Kor 7:10-
11). Ez az igazi bűnbánat. Ez fogja átalakítani az életünket. Ennek a valódi 
szomorúságnak a hiánya miatt válik felszínessé a megtérés és nem történik 
reformáció. De ha a bűnt az Isten törvényének fényében látjuk meg, és felis-
merjük valódi jellegét, akkor eltávolítjuk azt szívünkből és életünkből.

A valódi bűnbánat Jézushoz közelíti az embert, ahol valódi megbocsátásért 
esedezhet és kegyelmet nyerhet, hogy győzhessen. Ott az elhomályosult érte-
lem megvilágosodhat, és a megkövesedett szív hús szívvé változhat. A lázadó 
bűnös megtörik és akaratát alárendeli Isten akaratának.” – RH June 8, 1911.

„Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet, és a ’felüdülés’ 
és a ’késői eső’ idejét várják, mely őket alkalmassá tegye, hogy az Úr napján 
megállhassanak, s színe előtt élhessenek. Óh, hány embert láttam minden 
oltalom nélkül a szomorúság idején. Elhanyagolták a szükséges előkészületet, 
és ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy 
megállhassanak a szentséges Isten színe előtt… Láttam, hogy nem lehet a 
felüdülés részese, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, világ sze-
retete, hazug szó vagy cselekedet felett. Jöjjünk azért mind közelebb az Úrhoz 
és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük mindazon előkészületeket, 
melyek bennünket alkalmasakká tesznek arra, hogy megálljunk az Úr nap-
jának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy Isten szent és csak szent 
lények lakozhatnak közelében.” – TL 58-59.

Péntek Április 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kaphatok több bátorságot, hogy szóljak Krisztusért, mint aho-

gyan Ő is közbenjár az érdekemben? 
2. Miért voltak oly sikeresek a tanítványok azonnal, ott, ahol elkezdték a 

munkát?
3. Hogyan mozdítható elő kölcsönös tisztelet, ha az emberekben kétely me-

rül fel?
4. Miért mondja Isten, hogy térjünk meg, mielőtt a késői esőt adná?
5. Milyen bűnöket kell legyőzzek ahhoz, hogy a felüdülésben részesülhessek?

Apostolok cselekedetei 3:19-20; 2Korinthus 7:10. 
Apostolok cselekedetei 3:19-20. 19Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. 20És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.2Korinthus 7:10. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez; a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
világszéles misszióra 

Krisztus szavait ismerik követői: „Elmen-
vén e széles világra, hirdessétek az evangéli-
umot minden teremtésnek.” (Mk 16:15)

Mi teszi ezt a hatalmas parancsot olyan 
nagymértékűvé? Az örökkévaló evangéli-
um eljut az EGÉSZ világra – „hogy a föld 
lakosainak hirdesse az evangéliumot, és 
minden nemzetségnek és ágazatnak, és 
nyelvnek és népnek.” (Jel 14:6)

A föld közel 7,8 milliárdos népességéből 
a keresztények száma (minden egyházból) vi-
lágszerte 2,4 milliárd. Ebből sokan találkoztak már a 
jelen való igazsággal, azonban a nagy többség még nem.

„Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimó-
don hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának 
pedig prédikáló nélkül?” (Rm 10:14) Sok értékes lélek mély sötétségben 
van és teljes zavarodottságban. Ennek ellenére „Istennek még vannak 
Babilonban gyermekei. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket 
ki kell onnan hívni, hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne 
érjék őket a Babilont sújtó csapások… 

De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyő-
ződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek még 
soha nem volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges igazsá-
gokat. A negyedik parancsolat kötelező voltát még senki nem világította 
meg nekik igazán. De aki olvas minden szívben, és mérlegre tesz minden 
indítékot, nem engedi, hogy bárkinek is, aki tudni akarja az igazságot, 
téves fogalmai legyenek a küzdelem kimeneteléről. Isten nem kíván vak 
engedelmességet. Mindenki eleget fog tudni ahhoz, hogy értelmesen 
dönthessen.” – NK 538-539. 

Hogyan fognak hallani róla? Mindannyiunk számára vannak elérhető 
közelségben barátok, rokonok, szomszédok, ismerősök és idegenek is, 
akikhez szabadon eljuthatunk. De rajtuk túl még sokan mások is vannak 
messzebb annál, hogy mi személyesen elérhetnénk őket. Azonban anyagi 
felajánlásaink új területeken való missziós tevékenységekre használha-
tók. Amikor összegyűjtik tehát az első szombatiskolai adakozást, kérlek, 
ne feledkezzetek el erről a szükségletről és legyetek bőkezűek – és nyerjen 
hitetek gazdag jutalmat!

A Generál Konferencia Misszió Osztálya  

2021. május 1.
Szombat
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EGYEDÜL ISTENT FÉLNI
„Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajon igaz dolog-é 

Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 
Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” 
(Apcs 4:19-20)

„A tanítványok a Szentlélek kiáradása után, mennyei fegyverzettel övezve, 
tanúságtevőkként munkához láttak, hogy elbeszéljék a jászol és a kereszt cso-
dálatos történetét. Alázatos emberek voltak, ám az igazsággal mentek előre.” 
– BP 25.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 39-46. (A templom kapujában-részlet); 

Bizonyságtételek, 6. kötet, 394-401. (Világi hatóságokhoz való 
viszonyunk)

Vasárnap  Április 25.
1. AZ IGAZSÁG TELJES KIÉLÉSE
a. Mire vagyunk elhívva a mai helyreállítási időszakban – amelynek 

meg kell történnie Krisztus visszatérése előtt? Apcs 3:20-25. Milyen 
személyes felelősségünk van a ránk bízott világossággal kapcsolat-
ban?  Apcs 3:26.

„A mi felelősségünk nagyobb, mint elődeinké volt. Mi számadással tarto-
zunk azért a világosságért, amit ők kaptak, és nekünk örökségül hagytak; és 
számadással tartozunk az újabb világosságért is, amely Isten szavából most 
sugárzik reánk.” – NK 150.

„Ha elfordulunk Isten Igéjének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis 
tanításokat csupán azért, mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra ki-
mondott ítélet alá esünk, utálatosságainak borából iszunk.” – GC 88 536.

„Felelős vagy azért, hogy másoktól függetlenül, mint használod fel az ösvé-
nyedre eső fényt. Mások megszenteletlensége nem szolgálhat kifogásul számod-
ra. Ha mások helytelen viselkedésükkel megrontják az igazságot, mivel nem 
szentelték meg magukat általa, attól a te felelősséged nem csökken.” – 2B 490.

2021. május 1.
Szombat

Napnyugta: H  19:55
Ro 20:30

5. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 3:20-25. 
20És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett. 21Kit az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva. 22Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyátokfiai közül, mint engem; azt hallgassátok mindenben, amit csak szólánd néktek. 23Lészen pedig, hogy minden lélek, valamely nem hallgatánd arra a prófétára, ki fog irtatni a nép közül. 24De a próféták is mindnyájan Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, e napokról jövendöltek. 25Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan.

Apostolok cselekedetei 3:26. 
Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérítvén bűneitekből.
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Hétfő  Április 26.
2. MEGSEBZETT BÜSZKESÉG
a. Hogyan reagáltak a templomnál a főemberek a Péter által erőteljesen 

bemutatott üzenetre? Apcs 4:1-4.

”Miután Krisztus feltámadt, a papok mindenfelé azt híresztelték, hogy a 
testet a tanítványok ellopták, amíg a római katonák aludtak… A templom 
felügyelője és néhány tisztviselője szadduceus volt. Őket nagyon fellázította a 
tanítványok prédikálása. Érezték, hogy népszerű tantételük [tagadták a feltá-
madást] veszélyben van, és hírnevük kockán forog…

A tanítványok ellenzői nem tudták elhinni, hogy Krisztus feltámadt a 
halálból. A bizonyítékok túl meggyőzőek voltak, hogy kétségbe vonják őket. 
Azonban sokan megkeményítették szívüket és nem akarták megbánni ször-
nyű tettüket, hogy Jézust halálra adták. Amikor a mennyei erő oly jelentős 
mértékben szállt le az apostolokra, akkor a félelem megakadályozta az erő-
szaktól a zsidó főembereket, azonban keserűségük és rosszindulatuk változat-
lan maradt. 

Ötezren már elfogadták a tanítványok által hirdetett igazságot, mialatt a 
farizeusok és a szadduceusok is egyetértettek abban, hogy ha nem korlátozzák 
ezeket a tanítókat, akkor saját befolyásuk nagyobb veszélybe kerülhet, mint 
amikor Jézus a földön járt.” – RH June 8, 1911.
b. Hogyan vezethet lelki vaksághoz a büszkeség és lázadás? 2Kir 17:13-14.

„Gyakran azért utasítják vissza a Szentlelket, mert váratlan módon érke-
zik. A zsidó elöljárók előtt bőséges bizonyíték volt, hogy az apostolok isteni 
ihletés alatt szóltak és tevékenykedtek, mégis határozottan ellenálltak az igaz-
ság üzenetének. Krisztus nem úgy jött el, amint azt várták, és bár időnként 
meg voltak győződve arról is, hogy Ő az Istennek Fia, mégis elnyomták ezt a 
meggyőződést, és megfeszítették Krisztust. Isten kegyelemből további bizo-
nyítékokkal szolgált, hogy visszatérjenek Őhozzá. Elküldte a tanítványokat, 
hogy elmondja általuk, mit is tettek. A félelmetes vád ellenére is – miszerint 
megölték az Élet Fejedelmét – újabb felhívást adott nekik a megtérésre. Ám 
a zsidó tanítók biztonságban érezték magukat saját igazságosságukban, és 
nem voltak felkészülve arra, hogy elismerjék azt, hogy azok az emberek, akik 
elmarasztalták őket Krisztus keresztre feszítéséért, a Szentlélek irányítása alatt 
szóltak.” – RH June 8, 1911.

Apostolok cselekedetei 4:1-4 
1Míg ők azonban a néphez szólottak, oda léptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduczeusok, 2Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást; 3És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este vala. 4Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az ígét, hivének; és lőn a férfiak száma mintegy ötezer.

2Királyok 17:13-14. 
13És mikor bizonyságot tett az Úr Izráelben és Júdában minden prófétája és minden látnoka által, ezt mondván: Térjetek meg a ti gonosz útaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet, az egész törvény szerint, amelyet parancsoltam a ti atyáitoknak; és amelyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim, a próféták által: 14Akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették az ő nyakokat atyáik makacssága szerint, akik nem hittek az Úrban, az ő Istenökben.
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Kedd  Április 27.
3. A FELTÁRT IGAZSÁG
a. Mit követeltek másnap a zsidó főemberek? Mire ösztönözhet ben-

nünket Péter bátor és mindent átfogó válasza? Apcs 4:5-11.

„Ugyanebben a teremben tagadta meg Péter csúfosan Mesterét; részben 
ugyanezen férfiak előtt. Élénken visszaemlékezett erre, amikor kihallgatására 
megjelent. Most alkalom nyílik számára, hogy ezt a gyávaságát jóvátegye.

A jelenlevők, akik emlékeztek még Péter viselkedésére Mestere kihall-
gatásánál, jó előre örvendeztek, hogy most lesz alkalmuk fenyegetésekkel, 
fogházbüntetéssel és halálos ítélettel megfélemlíteni. De az a Péter, aki Krisz-
tust a legválságosabb órában megtagadta a pillanat hatása alatt cselekedve, 
magabízóan, nagyon különbözött attól a Pétertől, aki ott állt vizsgálat alatt a 
Magas Tanács előtt. Árulásából bukása után tért meg. Nem volt már büszke 
és dicsekvő, hanem szerény és önmagával szemben bizalmatlan. Telve volt 
Szentlélekkel. Ennek az erőnek a segítségével elhatározta, hogy jóváteszi az 
árulással elkövetett szégyenfoltját. Tiszteletet szerez annak a névnek, amelyet 
egyszer megtagadott.” – AT 41.
b. Mi volt Péter válaszának leghangsúlyosabb pontja? Miként tud ez meg-

állni napjaink veszélyes és népszerű elméleteivel szemben? Apcs 4:12.

„Egyetlen erő tépheti le az ember szívéről a bűn kötelékét, és ez Isten 
hatalma Jézus Krisztusban. Csak a megfeszített Krisztus vére tisztíthat meg 
a bűntől. Egyedül az Ő kegyelme képesít ellenállnunk bukott természetünk 
hajlamainak, és megszelídíteni azokat. A spiritiszta elméletek ezt az erőt teszik 
hatástalanná. Ha Isten nem más, mint egy mindent átitató esszencia, akkor 
minden emberben benne él, és a megszentelődés eléréséhez az embernek 
csupán a benne lévő erőt kell fejlesztenie…

Az Istenről szóló efféle elméletek hatástanná teszik az Ő szavait, és el-
fogadói annak a veszélynek teszik ki magukat, hogy végül az egész Bibliát 
kitalációnak tartják… A magára hagyott emberi akaratban nincs igazi erő, 
amely ellen bírna állni a gonosznak és legyőzné azt. Ezzel összeomlik a lélek 
védelmi berendezése. Az emberben nincs védősánc a bűn ellen. Fogalmunk 
sincs, milyen mélyre süllyedhetünk, ha elvetjük Isten szavának és Szentlelké-
nek fékjét.” – 8B 291-292.

Apostolok cselekedetei 4:5-11. 
5Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűlének azoknak fejei, vénei és írástudói Jeruzsálembe. 6És Annás, a főpap, és Kajafás és János és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek valának. 7És mikor őket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? 8Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei! 9Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez: 10Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. 11Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.

Apostolok cselekedetei 4:12. 
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
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Szerda  Április 28.
4. HATALOM A FÖLDÖN
a. Miért csodálkoztak el a zsidó főemberek Péteren és Jánoson? Ennek 

kapcsán mi az, amin el kellene imádságosan gondolkoznunk, úgy 
lelkészek és tagok egyaránt? Apcs 4:13-14; 1Kor 1:27.

„Jézus mennybemenetele után orvosok, törvénytudók, papok, fejedelmek, 
írástudók és hittudósok hallgatták megdöbbenten a bölcsesség és erő szavait 
a tanulatlan, alázatos emberektől. A bölcsek álmélkodtak az egyszerű tanítvá-
nyok sikerén, és végül azzal magyarázták, hogy Jézussal voltak, tőle tanultak. 
Jellemük és tanításuk egyszerűsége hasonlított Jézus jellemére és tanításaira…

Hiúság és kevélység tölti meg a szíveket. Egyedül Isten kegyelme tud vál-
toztatni ezen.

A mi kötelességünk, fivérem, megalázni magunkat, és nem Istenre várni, 
hogy Ő alázzon meg minket. Isten keze olykor súlyosan nehezedik emberek-
re, hogy megalázza őket – hogy helyes helyzetbe hozza őket maga előtt. De 
mennyivel kívánatosabb naponta megalázva tartanunk szívünket Isten előtt. 
Megalázkodhatunk, vagy magasra építhetjük a büszkeséget magunkban Is-
tenre várva, hogy szerénységre tanítson. Az örömhír szolgái ma kevesebbet 
szenvednek az igazságért. Ha üldözve lennének, mint Krisztus apostolait és 
a későbbi szenteket üldözték, akkor közelebb húzódnának Krisztus oldalá-
hoz, és az Üdvözítővel való közelebbi kapcsolat hatalommá tenné szavunkat 
a földön.” – 4B 378-379.
b. Mit kényszerültek tenni a papok zavartságukban? Apcs 4:15-18.

c. Milyen bátor választ adtak erre a tanítványok? Milyen egyedüli lehe-
tőségük maradt a papoknak? Apcs 4:19-22.

„Nagyon szerették volna a papok megbüntetni ezeket a férfiakat szent hi-
vatásukban kifejtett tántoríthatatlan hűségükért, azonban féltek a nép harag-
jától, ’mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt.’ (Apcs 4:21) 
Így tehát az apostolokat, ismételt fenyegetések és rendreutasítások mellett 
szabadon bocsátották.” – AT 44.

Apostolok cselekedetei 4:13-14;  1Korinthus 1:27.  
Apostolok cselekedetei 4:13-14 13Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala. 14Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult vala, ő velök együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenök szólni.1Korinthus 1:27 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;

Apostolok cselekedetei 4:15-18. 
15Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt mondván: 16Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lőn általok, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. 17De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. 18Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében.

Apostolok cselekedetei 4:19-22. 
19Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! 20Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. 21Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsáták őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt. 22Mert több vala negyven esztendősnél az az ember, kin a gyógyításnak ez a csodája lett vala.
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Csütörtök  Április 29.
5. BÁTRAN KIÁLLNI KRISZTUSÉRT
a. Hová mentek a tanítványok szabadulásuk után? Mire indítson ben-

nünket az imájuk? Apcs 4:23-30. Milyen választ kaptak? Apcs 4:31.

b. Hogyan imádkozzanak azok, akikre a jelenvaló igazság bízatott, 
mint a régmúlt reformátoraira is? Zsol 60:5-7.

„Midőn a német fejedelmek Speierben 1529-ben a birodalmi gyűlésen ösz-
szegyűltek és előterjesztették a császár rendeletét, mely korlátozta a vallássza-
badságot és megtiltotta a reformációs tanok hirdetését, úgy látszott, mintha 
a világ reményének meg kellene semmisülnie… Vajon a még sötétségben élő 
nagy tömegek kimaradjanak az evangélium világosságából? A világ számá-
ra óriási horderejű következmények forogtak kockán. A reformált hitvallók 
követei összegyűltek és egységes elhatározásra jutottak: ’Mi ezt a határozatot 
elvetjük; a lelkiismeret dolgaiban nem a többség a döntő!’

Ennek az alapelvnek a megóvásáért napjainkban is állandóan küzdenünk 
kell. Az igazság és vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közösség 
megalapítói és Isten tanúi a letűnt évszázadok alatt fennen lobogtattak, ebben 
az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta. Ezért a nagy adományért a 
felelősséget azoknak a vállára helyezte, akiket igéjének ismeretével áldott meg. 
Ezt az igét a legnagyobb tekintélyként kell elfogadnunk. Isteni intézkedésnek 
kell elismerjük az emberi kormányzatot; az iránta való engedelmesség, jogos 
határain belül, szent kötelességünk. Ha követelményei azonban ütköznek 
vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor ’inkább Istennek kell engedelmes-
kednünk, mintsem embernek.’ Isten szavát minden emberi törvényadás felett 
valónak kell elismernünk: ’Így szól az Úr’ nem állhat mögötte annak, hogy: 
’Így szól a gyülekezet’ vagy: ’Így szól a földi hatalom.’ Krisztus koronájának a 
földi uralkodók ékes koronái felett kell ragyognia.” – AT 45-46. 

Péntek  Április 30.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi az én kötelességem, még ha más hívők el is buknak keresztény kötelessé-

geikben?
2. Milyen kísértés sodorhat abba a veszélybe, hogy elutasítom a Szentlelket?
3. Hogyan juthatok olyan lehetőséghez, hogy a vereséget győzelemre fordít-

sam, mint ahogyan Péter is tette?
4. Miként bátoríthat a fenyegetésekkel szemben az apostolok bizonyságtevése?
5. Miért lehet a protestáns reformáció tanulmányozása erő forrása számunkra?

Apostolok cselekedetei 4:23-30. 
23Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. 24Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. 25Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat? 26Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. 27Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, 28Hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. 29Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, 30A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.

Apostolok cselekedetei 4:31. 
És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.

Zsoltárok 60:5-7. 
5A te népeddel nehéz dolgokat láttattál: bódító borral itattál minket. 6Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért. Szela. 7Hogy megszabaduljanak a te kedveltjeid: segíts jobboddal és hallgass meg minket!
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AZ IGAZI ÖNZETLENSÉG
„Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.” (Fili 2:4)
„Ha a Krisztus nevét vallók ennek az aranyszabálynak elveit gyakorolják, 

akkor ugyanaz az erő kíséri majd az evangéliumot, mint az apostolok idejé-
ben.” – GH 141.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 110-116. (Akik megrabolják Istent);  

Az Apostolok Története, 47-51. (Óvás képmutatástól)

Vasárnap  Május 2.
1. ISTENTŐL IHLETETT JÓTÉKONYSÁG
a. Mutasd be az első keresztény gyülekezet őszinte szeretetét! Apcs 

4:32-35.

„Midőn a tanítványok Jeruzsálemben hirdették az evangélium igazságait, 
Isten igazolta szavaikat; sokan hívőkké lettek. Az első hívők nagy többségét a 
zsidók vakbuzgósága és gyűlölete elszakította családjuktól és régi barátaiktól, 
miért is szükségessé vált, hogy elhelyezésükről és táplálékukról gondoskodás 
történjék.

Az Írás azt mondja: ’Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki’, és azután 
felsorolja, hogyan segítettek a szűkölködőkön. Azok a hívők, kiknek házuk 
vagy birtokuk volt, szívesen feláldozták az ínségesek megsegítésére…

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

Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az 
ember életét.” – AT 47.

2021. május 8.
Szombat

Napnyugta: H  20:05
Ro 20:39

6. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 4:32-35. 
32A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala. 33És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon. 34Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát, 35És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.
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Hétfő  Május 3.
2. RÉSZVÉTEL ANYAGI JAVAKKAL
a. Hogyan buzdíthat bennünket, hogy az első tanítványok örömmel 

megosztották javaikat egymással? 1Jn 3:11, 16; Fili 2:3-4.

„Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak példáját, Aki 
érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazdagok legyünk. 
Isten az Ő kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást – az evan-
gélium művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. Így volt ez az első 
keresztény gyülekezetben, így van ma is. Mélységes benyomást gyakorol a 
hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett igazság, ha észrevehető a tagokon, 
hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ dolgaitól és áldozatot hoznak, hogy 
embertársaik is hallhassák az evangéliumot.” – AT 47.

„Az eget-földet átkutathatjuk, s végül rájövünk, hogy Isten egyetlen igaz-
ságot sem nyilatkoztatott ki olyan hatalmasan, mint azt, hogy az ínségben 
élőket segítenünk kell. Ez a Krisztusban rejlő igazság.” – GH 140.
b. Milyen valódi példát tudunk megemlíteni az ilyen típusú jótékony-

ságra – szemben egy másik példával, amelynek végül hamis voltát 
csak Isten látta előre? Apcs 4:36-37; 5:1.

„A hívők jótékonykodó és önfeláldozó példaadásával szemben azonban 
kirívó ellentét volt Anániás és Safira eljárása. Az ihletett író előadása szerint 
ez az esemény sötét folt az első gyülekezet történetében. Ezek az állítólagos 
tanítványok a többiekkel együtt abban a kiváltságban részesültek, hogy az 
evangéliumot az apostolok ajkáról hallhatták. A többi hívővel együtt jelen vol-
tak, amikor az apostolok imája után ’megmozdult a hely, ahol egybegyűltek’ 
és ’betelének mindnyájan Szentlélekkel’ (Apcs 4:31). Meggyőződés hatotta át 
az összes jelenlévőt, és Anániás és Safira megfogadták, hogy bizonyos birtok 
eladásának árát az Úrnak szentelik.” – AT 47-48.

1János 3:11, 16; 
1János 3:11, 16. 11Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;16Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.Filippi 2:3-4. 3Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. 4Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is.

Apostolok cselekedetei 4:36-37; 5:1. 
(4:36-37)  36József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (ami megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi. 37Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.(5:1) Egy ember azonban, névszerint Anániás, Safirával, az ő feleségével, eladá birtokát.
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Kedd  Május 4. 
3. SZÍVBŐL VAGY NEM?
a. Mit tett Anániás és Safira az eladott birtok árával, amelyet a gyüleke-

zet számára ajánlottak fel? Miért? Apcs 5:2.

„Később azonban Anániás és Safira megszomorították a Szentlelket, 
amennyiben kapzsiság fogta el őket. Ígéretüket megbánták. Csakhamar elosz-
lott annak az áldásnak éltető befolyása, amely szívüket hő vággyal töltötte el, 
hogy Krisztusért nagy dolgot cselekedjenek. Úgy érezték, hogy elhamarkodták 
a dolgot, és elhatározásukat még meg kell gondolniuk. Az ügyet megbeszél-
ték egymás között, és arra az elhatározásra jutottak, hogy fogadalmukat nem 
teljesítik. De miután látták, hogy a hívők nagy tiszteletben részesítik azokat, 
akik testvéreik nyomorának enyhítésére megváltak vagyonuktól, ők is elhatá-
rozták a birtok eladását. Szégyellték azonban kapzsiságukat a testvérek előtt 
felfedni; az ünnepélyesen Istennek tett fogadalmat sem akarták visszavonni. 
Elhatározták, hogy látszólag az egész összeget beadják a közös pénztárba, 
azonban annak nagyrészét mégis megtartják maguknak. Így akarták biztosí-
tani eltartásukat a közös vagyonból, és egyszersmind élvezni testvéreik nagy 
szeretetét.” – AT 48.
b. Milyen indítéktól óvakodjunk mindannyian? Jn 12:43.

„Isten nem azt kívánja, hogy úgy ragyogjon világosságod, hogy szavaid és 
tetteid miatt az emberek téged dicsőítsenek, hanem hogy a minden dolognak 
Szerzőjét magasztalják. Jézus az Ő életében példát adott a jellemre az ember 
számára. A világnak nem volt hatalma ahhoz, hogy önmagára formálja Jézust. 
Minden befolyását elvetette. Kijelentette: ’Az én eledelem az, hogy Annak aka-
ratját cselekedjem, Aki elküldött engem, és az Ő dolgát elvégezzem.’. Ha szem 
előtt tartjuk az Isten műve iránti odaadást, akkor Krisztussal együtt mondjuk, 
hogy ’nem keresem az én dicsőségemet’. Életét kitöltötték a jó tettek, és a mi 
feladatunk az, hogy úgy éljünk, ahogyan Ő élt. Életünket Istenben kell elrej-
teni Krisztussal, akkor Jézusról a fény ránk tükröződik és ezt a körülöttünk 
lévők számára is átadjuk, de nem csupán beszédben és hitvallásban, hanem jó 
cselekedetekben és Krisztus jelleme megnyilvánulásával.” – RC 41.

Apostolok cselekedetei 5:2. 
És félre tőn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.

János 12:43. 
Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.
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Szerda  Május 5.
4. HATÁROZOTT INTÉZKEDÉS
a. Mit kell megtanulnunk és megértenünk Anániás és Safira esetéből? 

2Kor 9:7; 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.

„[Sátán] arra késztette Anániást és Safirát, hogy hazudjanak a Szentlé-
leknek. Akik nem szentelik magukat teljesen Istennek, azokat rá lehet venni 
Sátán aknamunkájának végzésére. Közben pedig azzal áltatják magukat, hogy 
Krisztust szolgálják.” – 5B 79.

„Az emberek szívét azonban az önzés megkeményíti; hasonlóan Aná-
niáshoz és Safirához, kísértésbe esnek 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, addig Istennek csak néha és nem szívesen hoznak 
szegényes áldozatot. Elfelejtik, hogy Isten egy napon pontos számadást kér 
majd tőlük javaik hovafordításáról, és azt az alamizsnát, amelyet kincstárába 
juttatnak, éppúgy nem fogadja el, mint annak idején Anániás és Safira ado-
mányát.” – AT 50.
b. Mi volt az Úr határozott intézkedése, hogy megóvja az első gyüle-

kezetet a képmutató házaspár magatartásának befolyásától? Miért? 
Apcs 5:5-10; Mt 6:24.

„A végtelen Bölcsesség látta, hogy az isteni harag ezen rendkívüli meg-
nyilatkozására 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 Istent.” – AT 49.

2Korinthus 9:7;  Apostolok cselekedetei 5:3-4.
2Korinthus 9:7 Kiki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.Apostolok cselekedetei 5:3-4. 3Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy? 4Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

Apostolok cselekedetei 5:5-10; Máté 6:24.  
Apostolok cselekedetei 5:5-10.  5Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala. 6Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék őt, és kivivén eltemeték. 7Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem tudva, mi történt, beméne. 8Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, vajjon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen, ennyiért. 9Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. 10És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák őt, és kivivén eltemeték férje mellé.Máté 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.
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Csütörtök  Május 6.
5. FIGYELMEZTETÉS SZÁMUNKRA MA 
a. Mi az a minimum, amit Isten elvár tőlünk ma a pénzügyeinkkel, va-

lamint az ígéreteinkkel kapcsolatban? Préd 5:4-6; Mal 3:8-12.

„Népünkre benyomást kell tenni az eskük és ígéretek szentségével kap-
csolatban. Az ilyen ígéreteket általában kevésbé kötelezőnek tartják, mint az 
embernek adott hitel-levelet. Dehát kevésbé kötelező-e az ígéret, csak mert 
Istennek tették? Mivel nincs rá szakkifejezés s nem lehet törvénnyel kénysze-
ríteni megtartását, a keresztény semmibe vegye a kötelezettséget, melyre sza-
vát adta? Nincs olyan törvényes kötvény vagy elismervény, mely kötelezőbb 
lenne, mint az Isten ügyének tett ígéret.” – TII 161.

„Az Újtestamentum nem rendeli el újra a tized törvényét, amint nem teszi 
azt a szombattal sem; ugyanis magától értetődőnek tekinti ezek érvényességét, 
és mély lelki fontossága be lett mutatva.” – CS 66.

„Az emberek szívét megkeményítette az önzés, és – mint Anániás és Safira 
– kísértésbe esnek, hogy az összeg egy részét maguknak tartsák meg, de azért 
úgy tegyenek, mintha eleget tennének a tizedfizetés szabályainak.” – 5B 111.

„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 Is-
ten haragjának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn most sem 
kevésbé gyűlöletes, mint volt az apostolok idejében. Az intés nekünk szól. 
Isten nyilvánosan megmutatta gyűlöletét e bűnnel szemben. A képmutatás 
és kapzsiság valamennyi híve biztos lehet abban, hogy eljárásával saját lelkét 
károsítja meg.” – AT 51.

Péntek  Május 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tudok olyan magatartást kialakítani és fejleszteni, amilyen az Apcs 

4:32-35. versekben van kifejezve?
2. Milyen különbség volt József Barnabás és Anániás adománya között?
3. Milyen indíték késztette Anániást és feleségét hazudni a Szentléleknek?
4. Miért vette el a bűnös pár életét az Életadó? Miért nem tesz hasonlóan ma is?
5. Mivel legyek tisztában a fogadalmaimmal, a tizedemmel és az adományaim-

mal kapcsolatban? 

Prédikátor 5:4-6 ; Malakiás 3:8-12. 
Prédikátor 5:4-6 4Mikor Istennek fogadást téssz, ne halogasd annak megadását; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Amit fogadsz, megteljesítsd! 5Jobb hogy ne fogadj, hogynem mint fogadj és ne teljesítsd be. 6Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez; hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját.Malakiás 3:8-12 8Avagy az ember csalhatja-é az Istent? ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. 9Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem: a nép egészben! 10Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. 11És megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a Seregeknek Ura. 12És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek; mert kívánatos földdé lesztek ti, azt mondja a Seregeknek Ura.
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BÁTORSÁGGAL FELRUHÁZVA
„És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg 

tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.” (Apcs 5:42)
„Mondd nekik, hogy üzeneted van számukra, amely életet, örök életet 

jelent, ha elfogadják. Ha van olyan téma, mely bárkit lelkesíthet, akkor az az 
utolsó kegyelmi üzenet hirdetése a veszendő világnak.” – Ev 203.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 52-58. (A Magas Tanács előtt)

Vasárnap  Május 9.
1. MINDENT AZ OLTÁRRA
a. Milyen hatást váltott ki a hívőkben Ananiás és Zafíra ítélete? Apcs 

5:11. Mit fontoljunk meg a birtokunkban lévő javakkal kapcsolatban?

„Isten népe a szomorúság idejében semmi hasznát sem veheti a házaknak 
és földbirtokoknak, mert a feldühödött csőcselék elől menekülniük kell; ab-
ban az időben vagyonukat nem használhatják a korszerű igazság terjesztésére. 
E látomásban láthattam, hogy Isten azt akarja, hogy szentjei minden javuktól 
elszakadva áldozattal kössenek frigyet Istennel, mielőtt a szomorúság ideje 
eljönne. Ha javaikat az Úr oltárára helyezték, és komolyan kérik az Urat, hogy 
mutassa meg kötelezettségeiket, az Úr megmutatja nekik, hogy mikor rendel-
kezzenek felettük. Akkor teljesen szabadok lesznek majd a szomorúság idején 
és többé mi sem ránthatja őket vissza.

Láttam, hogyha egyesek javaikhoz ragaszkodtak, és nem kérdezték meg 
az Urat kötelezettségeik felől, az Úr nem tudatta velük kötelességeiket. Az Úr 
megengedte nekik, hogy javaikat megtartsák, de az a szomorúság idején hegy-
hez hasonlóan, agyonnyomással fenyegette őket. Ekkor már túladtak volna 
szívesen vagyonukon, de már késő volt és erre nem voltak képesek. Hallottam 
amint többen panaszkodtak: ’Isten népe ellankadt, Isten népe éhezte az igaz-
ságot és mi mégsem igyekeztünk ezt a hiányt pótolni; most minden vagyo-
nunk haszontalan. Óh, bárcsak odaadtuk volna annakidején vagyonunkat, és 
kincseket gyűjtöttünk volna a mennyben.’ ” – TL 44.

2021. május 15.
Szombat

Napnyugta: H  20:14
Ro 20:48

7. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 5:11. 
És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.
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Hétfő  Május 10.
2. A LELKI KÜZDELEM FOLYTATÁSA
a. Miért buzdító számunkra az, ahogyan a Szentlélek működött Jeru-

zsálemben az első gyülekezet idején? Apcs 5:12-16.

„Személyes szolgálattal kell az emberek közelébe férkőzni. Ha kevesebb 
időt fordítanánk a prédikálásra, és többet a személyes szolgálatra, nagyobb 
eredményt látnánk. A szegények terhein könnyíteni, a betegeket gondozni, a 
szomorkodókat és gyászolókat vigasztalni, a tudatlanokat tanítani, a tapasz-
talatlanokat tanácsolni kell. Sírjunk a sírókkal, és örüljünk az örülőkkel! A 
meggyőzés erejével, az ima hatalmával – Isten szeretetének erejével – ez a 
munka nem lesz, nem lehet gyümölcstelen.

Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy az orvosi misszió célja bűnbeteg 
férfiakat és nőket odavinni a Golgota Emberéhez, aki elveszi a világ bűneit. Őt 
szemlélve átalakulnak az Ő képmására. Bátorítsuk a betegeket és szenvedőket 
arra, hogy tekintsenek Jézusra, hogy életük legyen.” – NOL 92.
b. Kit indított a lelkek ellensége félelemre és féltékenységre személyes 

érdekei miatt, hogy megállítsa a munkát? Hogyan történik ez meg 
ma is? Apcs 5:17-18.

„Minden osztályból siettek emberek János prédikációinak hallgatására és 
betegek gyógyultak meg annak a Jézus Krisztusnak nevében, akit kortársai 
annyira megvetettek. A papok és bírák, látva a betegek gyógyulását és hogy 
Jézust, az élet Fejedelme gyanánt magasztalják, még elkeseredettebb ellenál-
lást fejtettek ki. Attól féltek, hogy csakhamar az egész világ hinni fog benne és 
őket a nagy Orvos gyilkosának fogják tartani.” – MÉ 47. 

„Az igazság ellensége minden lehetőt elkövet, hogy a munkát gátolja, ame-
lyet pedig el kell végeznünk: a népet fel kell világosítanunk és nevelnünk. Sátán 
erői gyarapszanak. A késedelmek Sátánnak biztosítottak előnyös helyzetet, 
és ezek a halogatások veszteséget okoztak nekünk. Az Úrnak nem tetszik a 
munka halogatása.” – Ev 154.

Apostolok cselekedetei 5:12-16.
12Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornáczában valának. 13Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni: hanem a nép magasztalá őket; 14Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. 15Úgyannyira, hogy az utcákra hozák ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülök, 16És a szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan lelkektől gyötretteket: kik mind meggyógyulának.

Apostolok cselekedetei 5:17-18. 
17De felkelvén a főpap és mind akik vele valának, azaz a sadduczeusok felekezete, betelének irigységgel, 18És ráveték kezöket az apostolokra, és a közönséges tömlöczbe tevék őket.
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Kedd  Május 11.
3. ISTENI BEAVATKOZÁS ÉS CSELEKEDET
a. Hogyan lépett közbe az Úr, amikor az apostolokat bebörtönözték 

Isten műve miatt? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből önma-
gunkra nézve?  Apcs 5:19-20.

„De a menny Istene, a világegyetem mindenható kormányzója a maga 
kezébe vette az ügyet, mert emberek támadtak ügye ellen. Félreérthetetlenül 
tudtunkra adta, hogy van uralkodó az emberek felett, kinek tekintélyét tisz-
telniük kell. Éjjel az Úr elküldte angyalát, hogy nyissa meg a börtön ajtaját, 
és vezesse ki a két férfit, akikre munkáját bízta. A fejedelmek ugyan azt pa-
rancsolták, hogy ’ne tanítsanak Jézus nevében’, de az Isten küldte mennyei 
hírnök mást kötött a lelkükre: ’Menjetek, álljatok ki és hirdessétek a népnek a 
templomban az erről az életről szóló tanítást.’ (Apcs 4:18; 5:20) 

Akik a pápaság vasárnapjának megtartására akarják kényszeríteni az 
embereket, és arra, hogy lábbal tapossák Isten tekintélyét, azok az apostolok 
napjainak zsidó vezetőihez hasonlóan járnak el. Amikor a föld uralkodói 
szembeszegezik törvényeiket a legfőbb uralkodó törvényeivel, Isten alattvalói 
hűségesek fognak maradni az Úrhoz.

Népünk nem teljesítette az Isten által rábízott kötelességet. Nem készül-
tünk fel a nehézségekre, amelyeket a vasárnaptörvény beiktatása zúdít majd 
ránk. Ha felismerjük a közelgő veszély jeleit, kötelességünk a tettek mezejére 
lépni. Senki ne üljön nyugodtan a rosszra várva, azzal csitítva magát, hogy a 
munkának úgyis haladnia kell, mert a jövendölés előre megmondta, másrészt 
pedig, hogy az Úr majd úgyis megóvja népét. Nem teljesítjük Isten akaratát, 
ha csöndben ülünk, és ujjunkat sem mozdítjuk a lelkiismeret szabadságának 
megóvásáért. Szálljanak buzgó imák az ég felé, hogy késlekedjék a veszedelem, 
amíg befejezzük a munkát, amelyet sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a le-
hető legbuzgóbban, majd pedig dolgozzunk imánknak megfelelően.” – 5B 507.
b. Hogyan válaszoltak az apostolok az isteni megbízatásra? Apcs 5:21.er. 

Mi lett az eredménye? Apcs 5:21-26.

„Ha a papok és a főemberek érzelmeiknek szabad utat engedhettek volna 
az apostolokkal szemben, akkor a jelentés másként hangzott volna. Ám ez 
alkalommal Istennek angyala őrködött, hogy megdicsőítessék az Ő neve, és 
ezért nem is követhettek el erőszakot az Ő szolgái ellen.” – BP 28.

Apostolok cselekedetei 5:19-20. 
19Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitá a tömlöcz ajtaját, és kihozván őket, monda: 20Menjetek el, és felállván, hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédit!

Apostolok cselekedetei 5:21. er.  Azok pedig ezt hallván, bemenének jó reggel a templomba, és tanítának... 

Apostolok cselekedetei 5:21-26. 
21 ...Azok pedig ezt hallván, bemenének jó reggel a templomba, és tanítának. A főpap pedig elmenvén és a vele levők, egybehívák a gyűlést, és Izráel fiainak egész tanácsát, és küldének a tömlöczbe, hogy azokat előhozzák. 22Mikor azonban a poroszlók oda mentek, nem találák őket a tömlöczben; visszatérvén tehát, megjelenték, 23Mondván: A tömlöczöt ugyan nagy erősen bezárva találtuk, és az őröket kívül az ajtó előtt állva; mikor azonban kinyitottuk, ott benn senkit sem találánk. 24Amint pedig hallották e szavakat a pap és a templom felügyelője és a főpapok, zavarban voltak azok miatt, mi lehet ez? 25Eljövén pedig valaki, hírül adá nékik, mondván: Ímé, ama férfiak, kiket a tömlöczbe vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet. 26Akkor elmenvén a felügyelő a poroszlókkal, előhozá őket erőszak nélkül; féltek ugyanis a néptől, hogy megkövezi őket.
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Szerda  Május 12.
4. LEGFELSŐBB ENGEDELMESSÉG ADÁSA
a. Mit tanulhatunk Pétertől, ahogyan az ellenzőivel szembesült? Apcs 

5:27-29.

„Amikor [Péter és János] másodízben álltak bíráik előtt, akik életükre 
törtek, szavuk és egész magatartásuk semmi félelmet vagy határozatlanságot 
nem árult el.” – AT 55.

„Mindig is kötelességünk engedelmeskedni országunk törvényeinek, ha 
nem ellenkeznek a magasabb törvénnyel, melyet Isten mondott el a Sinairól, 
majd vésett ujjával kőbe. ’Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szí-
vükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.’ Aki szívében 
írva áll Isten törvénye, inkább Istennek, mint embereknek engedelmeskedik, 
és inkább engedetlen minden ember iránt, mintsem eltérjen Isten legkisebb 
parancsolatától…

Minden igazságos és jó törvénynek az Úr tíz parancsa az alapja. Akik sze-
retik Isten törvényét, alkalmazkodni fognak az ország összes jó törvényéhez. 
De ha a kormányok követelményei ellenkeznek Isten törvényével, az egyetlen 
feleletre váró kérdés ez: Istennek engedelmeskedjünk, vagy embereknek?” – 
1B 361-362.
b. Mit mutatott még be az apostol az evangéliumról? Mit tárt fel a 

Szentlélek befogadásának titkáról?  Apcs 5:30-32.

„Akik a testet, lelket, szellemet Istennek szentelik, megtisztítják gondola-
taikat Isten törvénye iránti engedelmesség által, folyamatosan nyerik a testi 
és lelki erőnek új adományát. Ott a szív vágyakozik Isten után és elmélyülten 
imádkozik tiszta megértésért, hogy a Szentlélek küldetését és munkáját fel-
fogja. Nem azért van a Szentlélek, hogy mi használjuk, hanem minden erőt 
munkálva, formálva Ő kell használjon minket.” – TSzM 22. 

„Minden gyülekezetben nagy munka vár ránk. A hívők szenteljék Istennek 
magukat azzal, hogy engedelmeskednek törvénye minden pontocskájának és 
jottájának. Így válhatnak együttmunkálkodóvá Istennel, az Ő teljességével be-
töltve. El kell vetni az önző lelkületet, amely mesterkedésre készteti az embert. 
Tegyünk félre minden szentségtelen törekvést!” – Man 162, 1905.

Apostolok cselekedetei 5:27-29. 
27Előhozván pedig őket, állaták a tanács elé; és megkérdé őket a főpap, 28Mondván: Nem megparancsoltuk-é néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak az embernek vérét. 29Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondának: Istennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.

Apostolok cselekedetei 5:30-32. 
30A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. 31Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. 32És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek.
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Csütörtök  Május 13.
5. ISTENI VEZETÉS
a. Hogyan használta fel Isten az egyik bölcs farizeus tudását, hogy a 

tanács gondolja át a keresztényekkel szembeni dühét? Apcs 5:33-39. 
Mire buzdítson bennünket az eredmény? Apcs 5:40-42.

„A tanítványok, ezek az egyszerű férfiak, minden vagyon és vértezet nélkül 
indultak az evangélium terjesztésére. Krisztus erejében hirdették a jászolról 
és a keresztről szóló csodálatos történetet, és győztek le minden ellenállást. 
Világi kitüntetés vagy elismerés nélkül is igazi hősök voltak. A hitnek hősei. 
Ajkaikról isteni beszéd áradt szerte, amely megrendítette a világot.” – AT 52.

„Mi adott erőt a múltban Krisztus követőinek a szenvedések között? Isten-
nel, a Szentlélekkel és Krisztussal való közösségük! A gyalázat és üldöztetés 
sokakat elválasztott ugyan földi barátaiktól, de sohasem Krisztus szerelmétől. 
A vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az Üdvözítő, amikor az 
igazságért szenvednek. Jézus mondotta: ’Én is szeretem azt, és kijelentem ma-
gamat annak.’ (Jn 14:21) Ha a hívőt az igazságért földi törvényszék elé állítják, 
Krisztus ott áll mellette. Ha börtönfalak közé kerül, Krisztus megnyilatkozik 
neki, és szeretetével vidítja fel szívét. Ha Krisztusért halált szenved, az Üdvö-
zítő így szól hozzá: ’A testet ugyan megölhetik, de a léleknek nem árthatnak.’ 
’Bízzatok, én meggyőztem a világot’. ’Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüg-
gedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom 
jobbjával támogatlak.’ (Jn 16:33; Ésa 41:10).” – AT 57.

„Csak annyiban tudjuk befogadni a menny világosságát, amennyiben haj-
landók vagyunk megválni az éntől. Csak annyira tudjuk felismerni Isten jel-
lemét és hit által elfogadni Krisztust, amennyire megengedjük, hogy minden 
gondolatunk alárendelődjék a Krisztus iránti engedelmességnek. Mindaz, aki 
ezt teszi, bőven kapja a Szentlelket.” – Mar ápr 19. 

Péntek  Május 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit értsünk meg földi javainkkal kapcsolatban?
2. Milyen munkánk van még az igehirdetésen túl, mint keresztény misszioná-

riusok? 
3. Miért szabadította ki az Úr az apostolokat a börtönből?
4. Mi a kötelességünk a földi hatóságokkal és Teremtőnkkel szemben?
5. Mit tartsunk mindig szem előtt, amikor az egyre növekvő üldözésekkel ta-

láljuk szembe magunkat?

Apostolok cselekedetei 5:33-39. 
33Azok pedig ezeket hallván, fogukat csikorgaták, és arról tanácskozának, hogy megölik őket. 34Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, névszerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolá, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. 35És monda azoknak: Izráel férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni! 36Mert ez időnek előtte felkelt Theudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy négyszáz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöletett, és mindnyájan, akik csak követték őt, eloszlottak és semmivé lettek. 37Ezután felkelt ama Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított: ez is elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. 38Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik: mert ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz; 39Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harczolóknak is találtassatok.

Apostolok cselekedetei 5:40-42. 
40Engedének azért néki; és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsáták őket. 41Ők annakokáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek. 42És mindennap a templomban és házanként nem szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.
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NAGYOBB HATÉKONYSÁG ELÉRÉSE
„És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma 

Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.” (Apcs 6:7)
„[Apcs 6:7 idézve] Ezt a jó aratást az apostolok nagyobb szabadsága, vala-

mint a hét diakónus buzgósága és erőfeszítése eredményezte.” – AT 60.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 59-68. (A hét diakónus, Az első keresztény 

vértanú-részlet)

Vasárnap  Május 16.
1. FELÉBRESZTETT GYANÚ
a. Miközben az Úr gyarapította a gyülekezetet, hogyan lopakodott Sá-

tán elesett emberi természetben, hogy viszályt és válságot keltsen? 
Apcs 6:1. 

„Azok szíve, akik az apostolok munkálkodása következtében megtértek, 
kiengesztelődött és keresztényi szeretetben forrt egybe. Előbbi előítéleteik el-
lenére most teljes egyetértésben éltek egymással. Sátán nagyon jól tudta, hogy 
amíg ez az egyetértés fennáll, nincs hatalma megakadályozni az evangélium 
művének haladását. Megpróbálta a tagok régebbi, különleges nézeteit saját 
előnyére kihasználni azért, hogy a gyülekezetben egyenetlenséget szítson. 

A tanítványok száma növekedett. Az ellenség felkeltette azok gyanúját, 
akiknek azelőtt is szokásuk volt a hittestvérekre féltékenykedni, hogy a szel-
lemi vezetőket megvádolják. ’Támada a görög zsidók közt panaszolkodás a 
héberek ellen.’ Az elégedetlenség kitörésére az szolgáltatott okot, hogy állító-
lag a körükből való özvegyasszonyokat mellőzték az adományok naponkénti 
kiosztásánál. Az efféle kivételezés ellentmond az evangélium szellemének, 
azonban Sátánnak mégis sikerült a gyanút ily módon felébreszteni.” – AT 59.

2021. május 22.
Szombat

Napnyugta: H  20:22 
Ro 20:56 

8. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 6:1. 
Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.
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Hétfő  Május 17.
2. EGY MEGTALÁLT MEGOLDÁS
a. Mire tanít bennünket azon megoldás, hogy az apostolok ne legyenek 

elrettentve feladatuktól, az evangéliumi üzenetnek a világhoz való 
eljuttatásától? Apcs 6:2-4.

„A lelkész nem maradhat a legjobb lelkiállapotban, ha azzal kell foglal-
koznia, hogy a különböző gyülekezetekben felmerülő nehézségeket rendezze. 
Ez nem az ő kiszabott munkája. Választott hírnökeinek minden képességét 
Isten akarja felhasználni. Agyukat ne terheljék éjszakákon át tartó bizottsági 
ülések, mert Isten akarata szerint elméjük minden képességét az evangélium 
hirdetésére kell felhasználniuk, hogy azt világosan és erőteljesen tárják fel.

Nagy hiba, hogy az evangélium prédikálására a tehetségekkel megáldott 
lelkészeket állandóan üzleti ügyek foglalkoztatnak. Aki az Élet Igéjét hirdeti, 
ne engedje, hogy túl sok terhet rakjanak rá… 

A mű pénzügyeit üzleti képességekkel megáldott emberek vezessék, de 
a prédikátorokat és az evangélistákat különítsék el a mű más területére. A 
pénzügyek vitelével bízzanak meg másokat, és ne azokat, akik az evangélium 
prédikálásának munkájára alkalmasak.” – Ev 60-61.
b. Hogyan fogadta az ötletet a gyülekezet? Milyen előnyöket láthatunk 

ebben? Apcs 6:5-7.

„A hét férfi beiktatása igen nagy áldására vált a gyülekezetnek a mű kü-
lönböző ágazataiban. Ezek a tisztviselők gondosan mérlegelték a személyi 
szükségleteket, valamint a gyülekezet általános pénzügyi viszonyait…

Az azonnal mutatkozó jó eredmények bizonyították, hogy ez az eljárás 
megegyezett Isten akaratával. [idézve Apcs 6:7]” – AT 60.

„Hosszú évek óta felszólít az Úr, hogy válasszunk bölcs embereket, akik 
ragaszkodnak Istenhez, akik ismerik a mennyei elveket, akik tudják, mit jelent 
Istennel járni, és tegyünk felelősséget rájuk, hogy gondot viseljenek munkánk 
üzleti ügyeivel kapcsolatban. Ez összhangban van a Biblia tervével, amely az 
Apostolok Cselekedetei hatodik fejezetében van leírva. Tanulmányozzuk ezt a 
tervet, mert Isten jóváhagyta.” – RH October 5, 1905.

Apostolok cselekedetei 6:2-4. 
2Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk. 3Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. 4Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.

Apostolok cselekedetei 6:5-7. 
5És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala; 6Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték. 7És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.
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Kedd  Május 18.
3. FELELNI A HÍVÁSRA
a. Mutasd be egy diakónus különböző jellemzőit (ez egy különleges 

tisztség, mely felszenteléshez kötött, bár néha rosszul alkalmazzák, 
amikor gondnokra vagy vendégek fogadására gondolnak)? 1Tim 
3:8-13.

„Az a tény, hogy ezeket a testvéreket [a hét diakónust] 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.

Isten az első gyülekezetre – kiterjedésében – folyton növekvő művet bízott. 
Mindenfelé, ahol őszinte lelkek követték Krisztus hívó szavát, a világosság és 
áldás központjait kellett felállítania.” – AT 60-61.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le mindnyájan István azon tulajdon-

ságaiból, amelyek különösen eredményessé tették őt a diakónusi 
feladatra? Apcs 6:8; 2Tim 2:15.

„A hét diakónus között első volt István. Szentéletű és erős hitű férfiú. No-
ha zsidó születésű volt, mégis beszélte a görög nyelvet, jól ismerte a görögök 
szokásait és szertartásait. Fel is használta az alkalmat, hogy a zsinagógákban 
prédikálja az evangéliumot a görög zsidóknak. Krisztus ügyéért sokat fá-
radozott, és hitét nagy bátorsággal hirdette. Tudós rabbik és törvénytudók 
nyilvános vitákba bocsátkoztak vele, abban a reményben, hogy könnyen 
legyőzhetik, ’de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely 
által szól vala.’ [Apcs 6:10]” – AT 66.

„A munkásnak a kegyelemben és az igazság ismeretében való növekedé-
séhez sokféle tapasztalatra van szüksége. Erre úgy tehet szert a legjobban, ha 
új területekre terjeszti ki tevékenységét, ahol sokféle gondolkodású emberrel 
érintkezik, s ahol sokféle tevékenységre lesz szükség, hogy kielégítse a külön-
féle gondolkodásúak szükségleteit. Ez Istenhez és a Bibliához hajtja az igaz 
munkást világosságért, erőért és tudásért, hogy teljesen felkészülten elégítse 
ki az emberek szükségleteit.” – 2B 642.

„Isten Lelke munkálkodik az emberek gondolatain és szívén, s nekünk 
összhangban kell dolgoznunk Vele.” – 6B 55.

1Timóteus 3:8-13. 
8Hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem rút nyereségre vágyók; 9Kiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. 10És ezek is először megpróbáltassanak, azután szolgáljanak, ha feddhetetlenek. 11Feleségeik hasonlóképen tisztességesek, nem patvarkodók, józanok, mindenben hívek legyenek. 12A diakónusok egy feleségű férfiak legyenek, akik gyermekeiket és tulajdon házaikat jól igazgatják. 13Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek magoknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben.

Apostolok cselekedetei 6:8; 2Timóteus 2:15. 
Apostolok cselekedetei 6:8 István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között.2Timóteus 2:15 Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.
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Szerda  Május 19.
4. NEM MEGLEPŐ AZ ÜLDÖZÉS
a. Keserű irigységgel átitatva, hogyan váltott ki ellenállást a lelkek el-

lensége Istvánnal szemben? Apcs 6:8-14.

„István, telve hittel és buzgalommal, csodákat és jeleket művelt a nép 
között. Az elöljárók még inkább haragudtak, mikor látták, hogy még papok 
is hátat fordítanak az emberi rendeléseknek, az áldozati ceremóniáknak, és 
elfogadják Jézus áldozatát. Mennyei erőtől áthatva feddte meg István az elöl-
járók és papok hitetlenségét, és Jézust magasztalta fel előttük. Bölcs, hatalmas 
beszédének nem állhattak ellen, és mivel látták, hogy így le nem győzhetik, 
hamis tanúkat béreltek, akik esküvel bizonyították, hogy hallották, midőn 
Mózest és Istent káromolta.” – TL 163.
b. Hogyan figyelmeztetett a Mesterünk ilyen dolgokkal szemben? A 

zsoltáros mely szavai adhatnak reménységet számunkra? Mt 10:16-17; 
Zsol 31:19-21.

„Az emberek szíve ma sem lágyabb, mint mikor Krisztus a földön járt. 
Elkövetnek majd mindent, hogy segítsék az ellenséget; annyira megnehezítik 
Krisztus szolgáinak életét, amennyire csak lehet, épp úgy, mint Krisztussal tet-
tek, mikor a földön járt. A rágalmazás és hazugság nyelvével fognak ostorozni. 
Gáncsoskodni fognak, s épp azokat az erőfeszítéseket fordítják Isten szolgái 
ellen, melyek megtevésére az Úr vezeti őket. Aljas gyanúsításokkal csalást és 
becstelenséget látnak ott, ahol minden rendjén van, s ahol tökéletes becsüle-
tesség uralkodik. Önző indítékokkal vádolják meg Isten szolgáit, holott az Úr 
vezeti őket, s mikor életüket is odaadnák, ha Isten kérné tőlük, s ha ezzel föl 
tudnák lendíteni az Úr művét.” – 4B 234.
c. Mi volt figyelemre méltó Istvánban, amikor vádolták? Apcs 6:15.

„Krisztus színének dicső fénye világolt István arcán olyan erővel, hogy még 
ellenségei is olyannak látták orcáját, mint egy angyalét.” – ÜI 61.

Apostolok cselekedetei 6:8-14. 
 8István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. 9Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Czirénebeliekének, Alexandriabeliekének és a Czilicziából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala. 10De nem állhattak ellene a bölcseségnek és a Léleknek, mely által szól vala. 11Akkor felbujtottak valami embereket, kik mondának: Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. 12És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat; és reá rohanván, magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé; 13És állatának hamis tanúkat, kik mondának: Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen: 14Mert hallottuk, amint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a czerimóniákat, melyeket adott nékünk Mózes.

Máté 10:16-17; Zsoltárok 31:19-21.
Máté 10:16-17. 16Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelidek mint a galambok. 17De óvakodjatok az emberektől; mert törvényszékekre adnak titeket és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket;Zsoltárok 31:19-21  19A hazug ajkak némuljanak el, amelyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel. 20Mily bőséges a te jóságod, amelyet fentartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. 21Elrejted őket a te orczádnak rejtekében az emberek zendülései elől; sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől.

Apostolok cselekedetei 6:15. 
És szemeiket reá vetvén a tanácsban űlők mindnyájan, olyannak láták az ő orczáját, mint egy angyalnak orczáját.
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Csütörtök  Május 20.
5. A VÉRTANÚSÁG BIZONYSÁGTEVÉSE
a. Hogyan reagált a Tanács, amikor István végezetül eléjük tárta a 

zsidó nemzet lázadó történetét? Apcs 7:51-57. Meddig mentek el 
dühükben? Apcs 7:58-59.

b. Miért melengetheti fel szívünket ezen történetnek a vége? Apcs 7:60.

„Isten hírnökeit mindenkor megvetették és üldözték, azonban éppen 
szenvedéseik által terjedt az istenismeret. Minden egyes tanítványnak be 
kell állni a sorba, előmozdítva Isten ügyét, tudván, hogy az ellenség semmit 
sem tehet az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Isten azt akarja, hogy az 
igazság közismert legyen, s hogy gondosan kutassák, és beszéljenek róla az 
emberek; habár mindez megvetést eredményez. Az embereket fel kell rázni 
közönyükből. Minden harc, üldöztetés és minden erőfeszítés eszköz Isten 
kezében olyan lelkek felébresztésére, akik e nélkül tovább szunnyadnának.

Isten követőinek történetében hányszor igazolódott ez a tapasztalat! 
Amikor az ékesen szóló és nemes Istvánt a Nagytanács beleegyezésével 
megkövezték, az evangélium ügyének semmit sem ártott. A mennyei fény, 
amely arcát beragyogta, s részvéte, amely halálakor mondott imáját áthatot-
ta, olyan éles nyílvesszők voltak, amelyek meggyőzték a Tanács álszenteske-
dő szolgáit.” – GH 37.

Péntek  Május 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan próbál az ellenség még a jótékonykodásba is betolakodni?
2. Miért oly hasznos a diakónusok felszentelése a helyi gyülekezetek számára?
3. Mit tanulhatok Istvántól, még ha nem is volt diakónus?
4. Figyelembe véve ezt a tanulmányt, miért kell nagyon körültekintőnek len-

nem, ha valakiről beszélek?
5. Jóllehet rövid volt István munkálkodása, de miért van mégis nagy értéke?

Apostolok cselekedetei 7:51-57. 
51Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen. 52A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, akik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek; 53Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. 54Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene. 55Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, 56És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani. 57Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának;

Apostolok cselekedetei 7:58-59. 
58És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. 59Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!

Apostolok cselekedetei 7:60. 
Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék.
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SAMÁRIA FELÉ
„Filep azért oda futamodván, hallá, amint az Ésaiás prófétát olvassa 

vala. És monda: Vajjon érted-é, amit olvasol?” (Apcs 8:30)
„Fülöp és az etiópiai esetéből láthatjuk, milyen munkára szólítja fel Isten 

az ő népét. Az etiópiai népes csoportot képvisel, akik Fülöphöz hasonló hitté-
rítőkre szorulnak, lélekmentőkre, akik meghallják Isten hangját, és mennek, 
ahová küldi őket. Vannak ma is, akik olvassák a Szentírást, de nem értik fon-
tosságát. Isten ismeretében jártas férfiak és nők kellenek ide, hogy megmagya-
rázzák nekik az Igét.” – 8B 58.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 68-75. (Az első keresztény vértanú-részlet, Az 

Evangélium Samáriában)

Vasárnap  Május 23.
1. FÉLREVEZETETT DÜH
a. Milyen nehézséggel szembesült a gyülekezet István megkövezése 

után? Ki volt ennek a leginkább okozója? Apcs 8:1-3; 26:9-11.

„István kihallgatásánál és kivégzésénél Sault őrületszerű buzgalom fog-
ta el. Később bosszankodott saját titkos meggyőződésén, hogy Isten éppen 
akkor dicsőítette meg Istvánt, amikor az emberek meggyalázták. Folytatta 
István gyülekezetének üldözését, kinyomozta tagjait mindenfelé, elfogta őket 
házaikban, és kiszolgáltatta a papoknak és főembereknek, hogy börtönbe ves-
sék, és halálra ítéljék. Az a szenvedélyes buzgalom, amelyet az üldözések alatt 
kifejtett, megrémítette a jeruzsálemi keresztényeket. A római hatóság nem 
mutatott különösebb erélyt, hogy ezeket a kegyetlenkedéseket megakadályoz-
za; titokban segített a zsidóknak, hogy ezáltal kiengesztelje őket és kegyeiket 
biztosítsa.

István halálakor vállalt szerepe miatt Sault a Magas Tanács tagjává válasz-
tották. Ideig-óráig hatalmas eszköz volt Sátán kezeiben, hogy általa lázadó 
terveit véghezvigye Isten Fia ellen.” – AT 68-69.

2021. május 29.
Szombat

Napnyugta: H  20:30
Ro 21:03

9. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 8:1-3; 26:9-11. 
(8:1-3)  1Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. 2Istvánt pedig eltakaríták kegyes férfiak, és nagy sírást tőnek ő rajta. 3Saulus pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöczbe veti vala.(26:9-11)  9Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. 10Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. 11És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszerítettem; és felettébb dühösködvén ellenök, kergettem mind az idegen városokig is.
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Hétfő  Május 24.
2. ÜLDÖZÉSSEL SZEMBESÜLVE
a. Mit tett a gyülekezet a kegyetlen üldözés miatt? Milyen tanulságot 

vonhatunk le ebből? Apcs 8:4; Mt 10:21-23.

„Az Úr mondja: ’Az én szombatjaimat bizony megtartsátok, mert jel ez 
én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre.’ (2Móz 31:13) Senki se 
hágja át Isten törvényét, hogy elkerülje az üldözést. Mindenki fontolja meg 
Krisztus szavait. ’Mikor az egyik városban üldöznek, fussatok a másikba.’ Ha 
el tudjátok kerülni, ne adjátok magatokat olyan emberek hatalmába, akiket 
az antikrisztus lelkülete irányít. Kövessünk el mindent, hogy megmentsük az 
elnyomástól és kegyetlenségtől azokat, akik készek szenvedni az igazságért. 

Krisztus a példaképünk. Az antikrisztus eltökélte, hogy a mennyben elkez-
dett lázadását mindvégig folytatja. Ő fog munkálkodni az engedetlenség gyer-
mekeiben. Egyre keserűbbé válik majd a rosszakarat és gyűlölet a negyedik 
parancsnak engedelmeskedők iránt. Isten népének mégsem szabad semmibe 
venni Isten parancsolatait, és a könnyebbségért a sokasággal tartani a gonosz 
cselekedetben…

Akik elhagyják Istent, hogy életüket mentsék, azokat Ő is el fogja hagyni. 
Ha az igazság feladása árán mentik életüket, elveszítik az örök életet.” – 9B 230.
b. Melyik elv fog megállni egészen a végig? Préd 11:1-2.

„Amíg a próbaidő tart, addig lehetséges lesz a könyvterjesztés is. Amikor 
a vallásfelekezetek összefognak a pápasággal Isten népe ellen, a könyvevangé-
lista munka nyit majd utat a vallásszabadság területein. Ha valahol túl szigorú 
lesz az üldözés, a munkások kövessék Krisztus utasítását: ’Mikor egyik város-
ban üldöznek, fussatok a másikba.’ Ha ott is utolér az üldözés, meneküljetek a 
harmadikba. Isten vezetni fogja népét, áldássá teszi őket sok-sok helységben. 
Ha nem következne be üldözés, nem szóródnának szét, hogy mindenfelé hir-
dessék az igazságot… Amíg a mennyben el nem hangzik a szó, ’Elvégeztetett’, 
addig mindig lesz hely, ahol dolgozhatunk, és mindig lesznek szívek, akik 
befogadják az üzenetet.” – 6B 478.

Apostolok cselekedetei 8:4;  Máté 10:21-23. 
Apostolok cselekedetei 8:4. Amazok annakokáért eloszolván, széjjeljártak, hirdetve az ígét.Máté 10:21-23. 21Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. 22És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik. 23Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.

Prédikátor 11:1-2. 
 1Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap mulva megtalálod azt. 2Adj részt hétnek vagy nyolcznak is; mert nem tudod, micsoda veszedelem következik a földre.
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Kedd  Május 25.
3. EGY ÚJ, BIZTONSÁGOS MENEDÉK
a. Hová ment el Filep missziózni? Milyen eredménnyel? Apcs 8:5-8. 

Mit mond ez a látszólag reménytelennek tűnő helyen élőkről?

„Magának a Megváltónak a samáriai látogatása, majd később az irgalmas 
samaritánus méltatása, annak a leprásnak a hálás öröme, aki a tízből egyedül 
tért vissza, hogy köszönetet mondjon Krisztusnak – mind jelentőségteljes ese-
mények voltak a tanítványok számára. A tanulság mélyen szívükbe vésődött. 
Röviddel mennybemenetele előtt, az apostolok megbízásakor Jézus Samáriát, 
Jeruzsálemet és Júdeát említette, mint azokat a helyeket, ahol először kell hir-
detniük az evangéliumot. Tanítása készítette fel őket megbízatásuk teljesítésé-
re. Amikor Mesterük nevében Samáriába mentek, az emberek készek voltak 
elfogadni őket. A samaritánusok hallottak Krisztus dicsérő szavairól, irgalmas 
cselekedeteiről honfitársaik érdekében. Látták, hogy a durva bánásmód elle-
nére csak szeretetteljes gondolatai vannak irántuk, és ez megnyerte szívüket. 
A mennybemenetel után üdvözölték a Megváltó követeit, és a tanítványok ér-
tékes termést takarítottak be azok között, akik egykor legádázabb ellenségeik 
voltak.” – JÉ 413-414.

„Mikor tehát Jézus tanítványait elűzték Jeruzsálemből, közülük néhányan 
Samáriában találtak biztos menedéket.” – AT 72.
b. Ismertesd a szokatlan keresztség történetét! Apcs 8:9-13.

„A Biblia tanúsága szerint a démonoktól megszállt emberek többsége na-
gyon szenvedett. De voltak kivételek is. Egyesek, hogy a természetfölötti erő 
birtokába jussanak, szívesen fogadták Sátán munkáját. Ezeknek természetesen 
nem volt küzdelmük a démonokkal. Közöttük voltak azok, akik a jövendölés 
lelkét kapták – Simon mágus, az ördöngös Elimás és az a szolgálóleányka, aki 
Filippiben Pál és Silás nyomában járt.” – NK 459.
c. Miért volt most nagy szükség Péter és János segítségére? Apcs 8:14-17.

„[Apcs 8:14 idézve] Isten Lelke várva várta, hogy felvilágosítsa az embere-
ket és megnyerje őket az igazságnak.” – 8B 57.

Apostolok cselekedetei 8:5-8. 
5És Filep lemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. 6A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Filep mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. 7Mert sokakból, kikben tisztátalan lelkek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének; sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. 8És lőn nagy öröm abban a városban.

Apostolok cselekedetei 8:9-13. 
9Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván: 10Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! 11Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. 12De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok. 13És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.

Apostolok cselekedetei 8:14-17. 
14Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost; 15Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket: 16Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. 17Akkor kezeiket reájuk veték, és vőnek Szent Lelket.
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Szerda  Május 26.
4. FÉLREVEZETŐ TÉVESZMÉK
a. Hogyan lepleződött le Simon mágus lelkülete, aki addigra meg is ke-

resztelkedett? Hogyan figyelmeztet bennünket Isten a rejtett spiritiz-
musra, amely visszaél Krisztus nevével? Apcs 8:18-24; Jel 16:13-14.

„[Jel 16:13-14 idézve] Kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az Igébe ve-
tett hit által. Az embereket nemsokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, 
és csak akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját.” – NK 499.

„Nemsokára félelmetes természetfölötti jelenségek lesznek az égen, a 
csodákat művelő démonok hatalmának jeleként. Az ördögi lelkek bejárják 
az egész világot. Elmennek a föld királyaihoz, hogy rávegyék őket a csalásra, 
és arra, hogy Sátánnak segítsenek a menny ellen vívott utolsó csatájában. 
Közreműködésükkel Sátán uralkodókat és alattvalókat egyaránt elámít. 
Magukat Krisztusnak színlelő emberek jelennek meg, és a világ Megváltóját 
megillető címre és imádatra tartanak igényt. Csodákat tesznek, gyógyítanak; 
és azt állítják, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kaptak a mennyből, amelyek 
a Szentírás bizonyságtételének ellentmondanak. 

A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni 
Krisztust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével 
fognak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy 
Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges 
lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amit 
János a Jelenések könyvében Isten Fiáról festett (Jel 1:13–15). Emberi szem 
nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi… Nyájas, ked-
ves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzó drága mennyei 
igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt 
állítja, hogy a szombatot áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenki-
nek, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, hogy 
azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káromolják, 
ha nem hajlandók meghallgatni angyalait, akik által fényt hint, és igazságot 
tanít. Ez a súlyos csalás szinte leleplezhetetlen. Miként a Simon mágus által 
félrevezetett samaritánusok, a tömegek is – kisemberek és nagyok – hitelt 
adnak ezeknek a varázslatoknak, és ezt mondják: ’Ez az Istennek ama nagy 
ereje!’ (Apcs 8:10)” – NK 555.

Apostolok cselekedetei 8:18-24; Jelenések 16:13-14.  
Apostolok cselekedetei 8:18-24. 18Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel, 19Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen. 20De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. 21Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. 22Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. 23Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. 24Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jőjjön.Jelenések 16:13-14.13És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; 14Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.
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Csütörtök  Május 27.
5. EGY PÉLDA SZÁMUNKRA
a. Mire buzdítson bennünket, ahogyan a Szentlélek Filepet elvezette 

ahhoz az emberhez, akinek ő adhatott választ? Apcs 8:26-31, 35.

„Mikor Isten rámutatott Filep feladatára, a tanítvány nem mondta, hogy 
’Az Úr nem úgy érti azt’, hanem felkelt és elment. Már megtanult engedel-
meskedni Isten akaratának. Megértette, hogy minden személy becses Isten 
szemében, és angyalt küld, hogy a világosságot keresőket olyanokkal hozza 
össze, akik segíteni tudnak nekik…

A Szentlélek vezetni fogja azokat, akik készen állnak elmenni oda, ahová 
Isten szólítja őket, és szólni a szavakat, amiket Ő adott nekik…

Lehet, hogy gyenge, tévedő, bűnös vagy, de az Úr felajánlja számodra, hogy 
legyetek társak. Hív, hogy mennyei oktatásban részesülj. Krisztussal egyesülve 
dolgozhatsz Isten művében. ’Nálam nélkül – mondja Krisztus – semmit sem 
cselekedhettek’. Ésaiás próféta által ígéretet kaptunk: ’igazságod előtted jár; az 
Úr dicsősége követ’.

Ti, az élő Istennek gyülekezetei, tanulmányozzátok ezt az üzenetet, és értsé-
tek meg, hogy hitetek, lelkiségetek és az isteni erő hiánya mennyire hátráltatják 
Isten országának eljövetelét. Ha mennétek és végeznétek Krisztus munkáját, Is-
ten angyalai megnyitnák előttetek az utat, előkészítenék a szíveket az evangéli-
um befogadására. Ha élő, életerős lélekmentők lennétek, sebesen hirdetnétek a 
jelen üzenetet az összes országokban, minden népnek, nemzetnek és nyelvnek. 
Ezt kell elvégeznünk, mielőtt Krisztus eljönne hatalommal és nagy dicsőséggel. 
Őszinte imára hívom fel a gyülekezetet, hogy megértsék felelősségeiket. Isten 
munkatársai vagytok-e egyénenként? S ha nem, miért nem? Mikor szándékoz-
tok elvégezni a menny által kijelölt feladatotokat?” – RH March 2, 1911.

Péntek  Május 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi történik, ha valaki ellenáll a mennyből küldött világosságnak?
2. Mit mond Isten nekem, ha valahol nehézségekkel szembesülök?
3. Van-e a közelemben egy olyan hely, mint Samaria, ahová elvihetem az 

igazságot?
4. Hogyan használja a lelkek ellensége a spiritizmust az emberek kelepcébe 

csalására?
5. Hogyan találhatok rá azokra a lehetőségekre, amelyeket Filep is kapott 

Istentől?

Apostolok cselekedetei 8:26-31, 35. 
26Az Úrnak angyala pedig szóla Filepnek, mondván: Kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. 27És felkelvén, elméne. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe; 28És visszatérőben volt és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ésaiás prófétát. 29Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez! 30Filep azért oda futamodván, hallá, amint az Ésaiás prófétát olvassa vala. És monda: Vajjon érted-é, amit olvasol? 31Ő pedig monda: Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré Filepet, hogy felhágván, üljön mellé.35Filep pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust.
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A Kongói Demokratikus Köztársaság 
(korábban Zaire volt a neve) egy hatal-
mas ország Afrika közepén 2 345 410 
négyzetkilométeres területtel, és így a 
legnagyobb ország a Szubszaharai Afri-
ka területén, és a második legnagyobb 
Afrikában, valamint a tizenegyedik a 
világon. A biológiai sokféleségű terü-
leten 80 millió hektárnyi a szántóföld, 
és 1 100 féle ásványi anyag és nemesfém 
található. Kilenc országgal határos: északon a 
Közép-afrikai Köztársaság és Szudán, keleten Ruanda, Burundi, Tan-
zánia és Uganda, nyugatról Kongó és délen Angola, valamint Zambia.

Kongó becsült népessége közel 90 millió, amelyből az Encyclopae-
dia Britannica szerint háromnegyed kereszténynek vallja magát – 33% 
római katolikus, 20% protestáns, 22% Ébredő Egyház / Keresztény 
Ébredés, 2% Salutiste, 2% muszlim, 1% más vallási közösségek, és 11% 
nem hívő. 

A reformáció üzenete 1972-ben indult itt, Katanga tartományban, 
és jelentősen fejlődött 1990-ben, valamint 2000-ben, amikor a Generál 
Konferencia missziót szervezett. Később, 2012-ben Unió lett, és azóta a 
munka gyorsan halad tovább.

A Kongói DK Unió szükséglete egy központi épület. A közösség 
jelenleg egy házat bérel. Figyelembe véve ezt a valódi szükségletet, 
fohászkodunk, hogy az Úr megérintse szívedet és átgondold helyze-
tünket. Kérünk, oszd meg javaidat bőkezűen ezen a szombaton ado-
mányod, felajánlásod által, hogy lehetővé váljon számunkra hozzájutni 
egy megfelelő ingatlanhoz Kinshasa fővárosban, hogy felépülhessen 
egy központi épület és egy imaház, amely méltóképpen képviselheti a 
Reformációt Isten dicsőítésére. 

Emlékezve az Úr Jézus szavaira: „Jobb adni, mint venni.” (Apcs 
20:35). Kérünk minden hittestvérünket szerte a világon, hogy segít-
sék ezen tervet. Imádkozunk, hogy Isten jutalmazza meg, előre is, a 
nagylelkűségedet a misszió munkával kapcsolatosan Kongóban. Az 
együttérzés és kegyelem Istene áldjon meg mindannyiótokat.

A Kongói DK Unió hittestvérei

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
központ részére a Kongói Demokratikus 
Köztársaságban 

2021. június 5.
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SAUL ÁTADJA MAGÁT
„Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az 

Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják 
néked, mit kell cselekedned.” (Apcs 9:6)

„Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. 
Szükségünk van Isten Lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének ko-
molyan meg kell kérdeznie: ’Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?’ ” – NK 535. 
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3. kötet, 428-434. (A gyülekezet hatásköre)

Vasárnap  Május 30.
1. ÁTFORMÁLÓ VILÁGOSSÁG
a. Mutasd be Saul gyötrelmét! Hogyan állította meg Krisztus Saul lelki 

vakságát, „az ösztön elleni rúgódozását”?  Jer 17:5; Apcs 9:1-5.

„Az igazságnak ellenszegülő ember mindent romlott megvilágításban lát. 
Bevonják őt az ellenség erőfeszítéseibe, s az ellenség szemével lát.

Erre volt példa tárzusi Saulus. Pedig nem volt erkölcsi oka, hogy hitetlen 
legyen. Ő választotta, hogy emberek véleményeit fogadja el, mintsem Isten 
tanácsát. Előtte voltak az Üdvözítőre mutató jövendölések, mégis rabbik 
mondásait, emberek szavait fogadta el.” – TII 161-162.

„[Saul] Tanúja volt István hosszútűrésének ellenségeivel szemben és annak 
a készségének, hogy megbocsásson nekik. Látta azok állhatatosságát és öröm-
teli odaadását, akiket utasítására kínoztak és gyötörtek meg. Sőt azt is látta, 
hogy egyesek hitükért még életüket is örömmel áldozták fel. 

Mindezek hangosan beszéltek lelkéhez. Időnként szinte lenyűgöző erővel 
győzték meg arról, hogy Jézus volt a megígért Messiás.” – AT 78-79.

2021. június 5.
Szombat

Napnyugta: H 20:36
Ro 21:09

10. Tanulmány

Jeremiás 17:5; Apostolok cselekedetei 9:1-5. 
Jeremiás 17:5 Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve!Apostolok cselekedetei 9:1-5 1Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, 2Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. 3És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: 4És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? 5És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.
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Hétfő  Május 31.
2. A FELHÍVÁS ISMÉTLŐDIK MA
a. Mire tanít bennünket az, hogy az Úr hirtelen megfordíthatja az élet 

eseményeit azért, hogy megmentsen egy őszinte lelket? Jer 10:23-24.

„Pál, lelkiismeretére hallgatva sok mindent elkövetett a názáreti Jézus ellen. 
Buzgósága arra hajszolta, hogy Krisztus egyházának szívós és lelkes üldözője 
legyen.” – 3B 429.

„Krisztus szolgái ne akadályoztassák magukat azok által, akik az evangéli-
umot megvetik és nevetségessé teszik.

Az Üdvözítő sosem ment el részvétlenül a még oly mélyre, a bűn örvényébe 
süllyedt lélek mellett sem, ha az a becses mennyei igazságokat kész volt befogad-
ni. A vámszedőkhöz, bukott asszonyokhoz intézett szava új életet jelentett szá-
mukra. Mária Magdolna, akiből hét ördögöt űzött ki, aki Jézus sírjától utolsónak 
távozott, volt az első, akit Ő a feltámadás reggelén üdvözölt. A tarsusi Saulból, az 
evangélium legelkeseredettebb ellenségéből lett Pál, Krisztus hűséges szolgája. 
A gyűlölködés és megvetés leple alatt, a bűn és a gonosz cselekedetek mögött is 
olyan lélek rejtőzhet, akit Krisztus kegyelme meg akar váltani, hogy koronáján 
kőként, igazgyöngyként ragyogjon.” – GH 134.
b. Hogyan hangzik az a létfontosságú kérdés, amelyet Mesterünk előtt 

meghajolva kell feltennünk, mély alázattal és teljes alárendeléssel az 
életünk minden szakaszában? Apcs 9:6.

„Isten most újra hív téged. El szeretne érni, amint vagy, önzésbe burkolózva, 
ennek az életnek gondjaival borítva. Fölszólít, hogy vond vissza szeretetedet a 
világtól, s rögzítsd azt mennyei dolgokra. Hogy megismerd Isten akaratát, azt 
kell kutatnod, és nem hajlandóságaidat és gondolkodásod bűnös fordulatait 
követned. ’Mit akarsz, hogy cselekedjem?’ – ez legyen szíved őszinte, aggódó 
kérdése.” – 4B 53-54.

„Kérdezzétek meg azt, aki gáncsot, sértést, gúnyolódást szenvedett értetek: 
’Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?’ (Apcs 9:6). Senki sem túl művelt ah-
hoz, hogy Krisztus alázatos tanítványává ne válhatna. Aki megtiszteltetésnek 
veszi, hogy Krisztusnak adja élete és tudása legjavát, az nem ijed meg sem 
a munkától, sem az áldozathozataltól, hogy a legmagasztosabb szolgálatban 
rója le adóját a rábízott tálentumokért.” – 5B 424-425.

Jeremiás 10:23-24. 
23Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését! 24Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem!

Apostolok cselekedetei 9:6. 
Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.
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Kedd  Június 1.
3. ISTEN GYÜLEKEZETÉBE KÜLDVE 
a. Milyen tanulságul szolgál mindannyiunk számára, ahogy a büszke és 

vallásos Saul mélyen megalázkodott Isten és ember előtt? Apcs 9:7-8.

„Pálnak minden kétséget kizáróan meggyőződése volt, hogy Jézus hite 
hatástalanná teszi Isten törvényét, az áldozatok bemutatásának istentiszte-
letét, a körülmetélkedés szertartását, noha ezek az összes elmúlt korokban 
Isten teljes jóváhagyását élvezték. Krisztus csodálatos megjelenése azonban 
világosságot gyújtott értelme sötét kamráiban. Az a názáreti Jézus, aki ellen 
harcolt, valóban a világ Megváltója…

Krisztus azokhoz a tanítványokhoz irányította őt, akiket olyan keserűen 
üldözött, hogy ezek tanítsák. A ragyogó mennyei fény elvette szeme világát, 
s Jézus, a vakok mindenható gyógyítója mégsem adja most vissza látását.” 
– 3B 429-430.

„Mekkora megaláztatás volt Pálnak a tudat, hogy egész idő alatt az igaz-
ság ellen küzdött. Azt képzelve, hogy Isten szolgálatát végzi, valójában a 
Messiást üldözte… Lelkiismerete súlyosan vádolta. Az Isten hírnökein át rá 
ragyogó fénynek való ellenállása kárhoztatást hozott lelkére. Keserű megbá-
nás töltötte el Pált. Nem tartotta többé magát igaznak, hanem a törvény által 
gondolatában, lelkületében és cselekedeteiben elítéltnek. Bűnösnek látta 
magát, teljesen elveszettnek, üdvözítő nélkül valónak.” – TII 162.
b. Mutasd be Saul vakságában szerzett tapasztalatát! Apcs 9:9.

„A legszigorúbb önvizsgálatnak és töredelmes alázatnak e napjait teljes 
magányban töltötte el…

Miután Saulus engedett a Szentlélek meggyőző erejének, feleszmélt életé-
nek tévedéseire, és felismerte Isten törvényének messzeható követelményeit. 
Ő, a büszke farizeus, aki olyan biztos volt abban, hogy jócselekedetei igazol-
ják, most gyermeki egyszerűséggel és alázattal borult le Isten előtt és vallotta 
be saját méltatlanságát. Könyörgött, hogy Isten a megfeszített és feltámadott 
Üdvözítő érdemeit reá is terjessze ki.” – AT 80.

Apostolok cselekedetei 9:7-8. 
7A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. 8Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba.

Apostolok cselekedetei 9:9. 
És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.
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Szerda  Június 2.
4. TETTRE KÉSZEN 
a. Figyeld meg a Krisztus és Anániás közötti tiszta kapcsolatot! Mutasd 

be, hogyan bátoríthat ez minden egyes hívőt! Apcs 9:10-16.

„Mindenkinek egyéni tapasztalatot kell szereznie, nevezetesen, hogy a 
Nagy Tanító a tanítója és személyes kapcsolatban áll Istennel.” – BP 230.
b. Mutasd be azt a tapintatos, istenfélő módot, ahogyan Anániás és 

a damaszkuszi gyülekezet bánt Saullal (akit Pálnak neveztek ettől 
fogva), mint új hívővel! Apcs 9:17-19.

„Jézus így erősítette meg gyülekezete tekintélyét, és így hozta össze Sault 
kiválasztott eszközeivel e földön.” – AT 82.
c. Keresztségét követően milyen lépéseket tett és milyen próbákkal 

szembesült Pál? Apcs 9:20-25.

„Pált Anániás megkeresztelte a Damaszkusz folyóban. Ekkor eledel által 
erőt nyert, és azonnal hirdetni kezdte Krisztust a város hívőinek, pontosan 
azoknak, akiknek megsemmisítése miatt indult el Jeruzsálemből. A zsina-
gógákban is tanította, hogy Jézus, akit megöltek, valóban Isten Fia volt. A 
jövendölésekből felhozott érvei olyan döntőek voltak, és igyekezetét oly 
nagymértékben kísérte Isten ereje, hogy az ellenkező zsidók megzavarodtak 
és nem tudtak neki válaszolni.” – LP 32.

„Pál kijelentette, hogy hitét nem pillanatnyi ötlet vagy rajongás alapján 
változtatta meg, hanem ellenállhatatlan bizonyítékok késztették rá…

Sokan azonban szívüket elzárták, nem akarták üzenetét meghallgatni, és 
megtérése fölötti csodálkozásuk csakhamar izzó gyűlöletté változott, mely 
semmivel sem maradt mögötte a Jézus iránt táplált gyűlöletüknek.” – AT 54.

„[A papok és törvényhozók] Megegyeztek végül abban, hogy ennek legbiz-
tosabb módja Pál megölése. Ámde Isten jól ismerte szándékukat s angyalokat 
bízott meg Pál megoltalmazásával, hogy életben maradjon s teljesíthesse hi-
vatását.” – TL 167.
d. Miért ment a pusztába Pál? Gal 1:17; Zsol 119:10.er.

Apostolok cselekedetei 9:10-16. 
10Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! 11Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. 12És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. 13Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben: 14És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. 15Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. 16Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.

Apostolok cselekedetei 9:17-19. 
17Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel. 18És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék; 19És miután evett, megerősödék. Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig.

Apostolok cselekedetei 9:20-25. 
20És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia. 21Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának: Nem ez-é az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz? 22Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. 23Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék: 24De tudtára esék Saulusnak az ő leselkedésök. És őrizék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék; 25A tanítványok azért vevén őt éjjel, a kőfalon bocsáták alá, leeresztve egy kosárban.

Galata 1:17; Zsoltár 119:10. 
Galata 1:17. Sem nem mentem Jeruzsálembe az előttem való apostolokhoz, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaskusba.Zsoltár 119:10. Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!
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Csütörtök  Június 3.
5. PRÓBÁK ÉS ELŐRELÁTÁS 
a. Az Arábiában egyedül eltöltött három év után, milyen váratlan hely-

zettel szembesült Pál? Kit küldött Isten a segítségére? Apcs 9:26-27.

„[Barnabás] teljesen hitt Pálnak és elfogadta őt, kézen fogta és az aposto-
lokhoz vezette. Elmondta nekik Pál tapasztalatát, amit hallott…

Az apostolok nem vonakodtak tovább. Nem állhattak ellene Istennek. Péter 
és Jakab abban az időben az egyedüli apostolok voltak Jeruzsálemben, baráti 
jobbjukat nyújtották hitük egykori ellenségének, elkeseredett üldözőjének, és 
most éppen oly nagyon szerették és becsülték, mint amennyire azelőtt féltek 
tőle és kerülték.” – 3SP 321.
b. Mi vált szükségessé hamarosan Pál sürgető felhívása miatt? Hol 

látható ebben Isten szerető keze? Apcs 9:28-31; 22:17-21.

„[Pál] látta, hogy el kell válnia testvéreitől, ezért szívét szomorúság töltötte 
el. Szívesen feláldozta volna életét is, ha ezáltal az igazság ismeretére tudta 
volna bírni őket. A zsidók terveket kovácsoltak, hogy elvegyék életét, azért a 
tanítványok sürgették Pált, hagyja el Jeruzsálemet. Ő azonban vonakodva tá-
vozott, mert szeretett volna még egy kicsit munkálkodni zsidó testvéreiért…

Amikor a testvérek tudomást szereztek Pál látomásáról és a gondoskodás-
ról, amellyel Isten körülvette, aggodalmuk csak növekedett iránta, mert felis-
merték, hogy valóban Isten kiválasztott eszköze, hogy elvigye az igazságot a 
pogányokhoz. Siettették titkos menekülését Jeruzsálemből, mert merénylettől 
féltették.” – 3SP 321-323.

Péntek  Június 4.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Az élet mely területén „rúgódozok” a lelkiismeret ellen?
2. Az ismerőseim között kit érinthet az a veszély, hogy alábecsülöm?
3. Hogyan akar Isten engem megalázni, hogy hatékonyabb edény lehessek?
4. Mit tanít a gyülekezettel összefüggésben Anániás és Saul kapcsolata?
5. Maradhatok-e ott ahol vagyok, ha Isten máshová akar küldeni, ahogyan 

Pált is?

Apostolok cselekedetei 9:26-27. 
26Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni; de mindnyájan féltek tőle, nem hivén, hogy ő tanítvány. 27Barnabás azonban maga mellé vevén őt, vivé az apostolokhoz, és elbeszélé nékik, mint látta az úton az Urat, és hogy beszélt vele, és mint tanított Damaskusban nagy bátorsággal a Jézus nevében.

Apostolok cselekedetei 9:28-31; 22:17-21.
(9:28-31)28És ki- és bejáratos vala köztük Jeruzsálemben: 29És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében, beszél, sőt vetekedik vala a görög zsidókkal; azok pedig igyekeznek vala őt megölni. 30Megtudván azonban az atyafiak, levivék őt Czézáreába, és elküldék őt Tárzusba. 31A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Samariában békességök vala; épülvén és járván az Úrnak félelmében és a Szent Léleknek vígasztalásában, sokasodnak vala.(22:17-21)  17Lőn pedig, hogy mikor Jeruzsálembe megtértem és imádkozám a templomban, elragadtatám lelkemben, 18És látám őt, ki ezt mondá nékem: Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből: mert nem veszik be a te tanúbizonyságtételedet én felőlem. 19És én mondék: Uram, ők magok tudják, hogy én tömlöczbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned: 20És mikor ama te mártírodnak, Istvánnak vére kiontaték, én is ott állék és helyeslém az ő megöletését, és őrizém azoknak köntösét, akik őt megölték. 21És monda nékem: Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé.
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REMÉNY A KÍVÜLÁLLÓ „VILÁGIAKÉRT”
„Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik 

hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilt-
hattam volna?” (Apcs 11:17)

„Szolgáljon komoly bátorításul számunkra ilyen igyekezetünkben, ha Is-
tennek azok iránti szánalmára és gyengéd szeretetére gondolunk, akik imával 
keresik a világosságot.” – 6B 79.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 88-95. 104-106. (Igazságot szomjazó lélek, 

Az Evangélium Antiókhiában-részlet); Bizonyságtételek, 6. kötet, 
76-84. (A tábori összejövetel után-részlet)

Vasárnap  Június 6.
1. LIDDA ÉS JOPPÉ 
a. Mi történt Péterrel Liddában? Apcs 9:32-35.

b. Hogyan bátoríthat bennünket a Joppéban történt csoda? Miért olyan 
értékes a közösség számára egy olyan gyülekezeti tag, mint Dorkás? 
Apcs 9:36-43.

„Joppéban élt Dorkás, akinek ügyes ujjai gyorsabban dolgoztak, mint a 
nyelve. Tudta, kinek nincs megfelelő ruhája, ki szorul szerető gondoskodásra, 
és ingyen segített a szűkölködőkön. Amikor Dorkás meghalt, a joppéi gyü-
lekezet jól tudta, kit veszített el. Nem csoda hát, hogy gyászolták és siratták, 
nagy könnycseppjeik hulltak az élettelen testre. Olyan értékes asszony volt, 
hogy Isten hatalmával visszahozták a halálból, hogy szeretete, hozzáértése és 
ereje továbbra is a többiek áldására lehessen. 

Ritkaság az ilyen türelmes, imádkozó, szorgalmas hűség, amely Isten e 
szentjeiben élt. Az egyház azonban nem tud e nélkül fejlődni… Mindig égető 
szükség van azonban az állhatatos, istenfélő munkásokra, akik rendíthetet-
lenek, akik nem veszítik el bátorságukat a megpróbáltatás napján.” – 5B 221.

2021. június 12.
Szombat

Napnyugta: H 20:41
Ro 21:13

11. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 9:32-35. 
32Lőn pedig, hogy Péter, mikor mindnyájukat bejárá, leméne a Liddában lakozó szentekhez is. 33Talála pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolcz esztendő óta ágyban fekszik vala, ki gutaütött vala. 34És monda néki Péter: Éneás, gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus: kelj föl, vesd meg magad az ágyadat! És azonnal felkele. 35És láták őt mindnyájan, kik laknak vala Liddában és Sáronban, kik megtérének az Úrhoz.

Apostolok cselekedetei 9:36-43. 
36Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. 37Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták őt, kiteríték a felházban. 38Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. 39Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték őt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt. 40Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a holt testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle. 41És az kezét nyújtva néki, felemelé őt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá őt elevenen. 42És tudtára lőn az egész Joppénak; és sokan hivének az Úrban. 43És lőn, hogy ő több napig marada Joppéban egy Simon nevű tímárnál.
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Hétfő  Június 7.
2. EGY ŐSZINTE KUTATÓ
a. Ki volt Kornélius? Miért szólította meg Isten? Apcs 10:1-8.

„Kornélius római százados, jómódú és előkelő származású férfi volt, aki 
bizalmi és tiszteletbeli állást töltött be. Születésére, nevelésére és képzettségére 
nézve pogány ember; a zsidókkal való összeköttetése által azonban ismeretet 
nyert Istenről, és őszinte szívvel szolgált neki; ugyanis hite őszinteségét a sze-
gények iránti részvétével mutatta ki. Nagylelkűségét mindenütt ismerték, és 
igazságos élete folytán mind a zsidóknál, mind a pogányoknál jó hírnévnek 
örvendett. Befolyása mindenkire áldásos volt, akivel csak érintkezett…

Mivel Kornélius hitt Istenben, mint a menny és föld Teremtőjében, tisztelte 
Őt; elismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát életének minden ügyében. Családi 
életében éppúgy, mint hivatalos kötelességeiben, hű volt Hozzá.” – AT 88-89.
b. Mit tanított meg Isten Péternek Joppéban az élelmet képletesen 

használva (de valójában nem az élelemre utalva), hogy a keresztény-
ség fennmaradjon az idők végéig? Apcs 10:9-16, 28, 34-35.

„Nem csak az az ember felebarátunk, aki a mi hitünket vallja. Ebben a kér-
désben nincs faj-, szín-, sem osztálykülönbség. Felebarátunk mindenki, akinek 
szüksége van segítségünkre. Felebarátunk mindenki, akit az ellenség megseb-
zett és összezúzott. Mindenki felebarátunk, aki Isten tulajdona.” – KP 262.
c. Hogyan küldte az Úr Pétert Cézáreába Kornéliuszhoz és csoport-

jához, hogy otthonában tanulmányozza velük Isten szavát? Apcs 
10:19-22, 27.

d. Miről tanított Péter? Apcs 10:36-43.

„Az Ádámnak adott ígérettől a pátriárkákon és a törvényes gazdasági 
rendszeren át a dicsőséges égi fény mind felismerhetőbbé tette az Üdvözítő 
lábnyomait.” – JÉ 169.

Apostolok cselekedetei 10:1-8. 
1Vala pedig Czézáreában egy Kornélius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből. 2Jámbor és istenfélő egész házanépével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. 3Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilenczedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne őhozzá, és monda néki: Kornélius! 4Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az, Uram? Az pedig monda néki: A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. 5Most azért küldj Joppéba embereket, és hivasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péternek; 6Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. 7Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliussal beszélt, szólíta kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, kik rendelkezésére állnak vala. 8És elmondván nékik mindent, elküldé őket Joppéba.

Apostolok cselekedetei 10:9-16, 28, 34-35.
 9Másnap pedig, míg azok menének és közelgetének a városhoz, felméne Péter a háznak felső részére imádkozni hat óra tájban. 10Megéhezék azonban, és akara enni: míg azonban azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás; 11És látá, hogy az ég megnyilt és leszálla ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve, és leeresztve a földre: 12Melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászó állatok és égi madarak. 13És szózat lőn ő hozzá: Kelj fel Péter, öljed és egyél! 14Péter pedig monda: Semmiképen sem, Uram; mert sohasem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. 15És ismét szózat lőn ő hozzá másodszor is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. 16Ez pedig három ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.28És monda nékik: Ti tudjátok, hogy tilalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni; de nékem az Isten megmutatá, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztátalan embernek:34Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonynyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; 35Hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.

Apostolok cselekedetei 10:19-22, 27. 
19És a míg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Lélek: Ímé három férfiú keres téged: 20Nosza kelj fel, eredj alá, és minden kételkedés nélkül menj el ő velök: mert én küldöttem őket. 21Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: Ímé, én vagyok, akit kerestek: mi dolog az, amiért jöttetek? 22Ők pedig mondának: Kornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hívasson téged házához, és halljon tőled valami dolgokról.27És beszélgetve vele, belépett, és talála sokakat egybegyűlve;

Apostolok cselekedetei 10:36-43. 
36Azt az ígét, melyet elkülde az Izráel fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által (ő mindeneknek Ura). 37Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált, 38A 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. 39És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; akit megölének, fára feszítvén. 40Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, 41Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból. 42És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. 43Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hiszen ő benne.
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Kedd  Június 8.
3. ISTEN HÍVÁSÁNAK ELFOGADÁSA 
a. Miként mutatkozott meg Kornéliusz és csoportjának gyümölcster-

mése, amely bizonyította, hogy teljes mértékben elfogadták a jelen-
való igazságot, és amely kifejezte a keresztségre való alkalmasságu-
kat is? Apcs 10:44-48.

b. Milyen panasszal kellett Péternek szembesülnie a Júdeából való hittest-
vérei részéről a Kornéliusszal való misszió munkája után? Apcs 11:1-3.

„Amikor meghallották a Júdeában lakó testvérek, hogy Péter betért egy 
pogány házába, és ott az egybegyűlteknek az evangéliumot prédikálta – igen 
meglepődtek és megbotránkoztak. Féltek, hogy ez a szerintük vakmerőnek 
tekintett eljárás, tanaiknak akadályául válhat. Amikor újból találkoztak Péter-
rel, szigorú szemrehányással illették: ’Körülmetéletlen emberekhez mentél be 
és együtt ettél velük.’ (Apcs 11:3)” – AT 94.
c. Mit hangsúlyozott ki Péter, miután elmondta Istentől kapott láto-

mását? Hogyan fogadták hittestvérei az érvelését? Apcs 11:15-18. 
Mit jelent ez számunkra napjainkra vonatkozóan?

„Szolgáljon komoly bátorításul számunkra ilyen igyekezetünkben, ha Is-
tennek azok iránti szánalmára és gyengéd szeretetére gondolunk, akik imával 
keresik a világosságot. 

Sok olyan embert mutattak meg nekem, akiket, mint Kornéliuszt, Isten 
gyülekezetéhez kíván kapcsolni. Szívük Isten parancsolattartó népéhez húz, 
a világhoz fűződő szálak azonban szorosan tartják őket. Nincs bennük erköl-
csi bátorság egyszerűbb emberekkel foglalni azonos állást. Tegyünk különös 
erőfeszítéseket értük, akik különleges figyelemre szorulnak felelősségük és 
kísértéseik miatt. 

A nekem adott világosságból tudom, hogy a félreérthetetlen ’így szól az 
Úrt’ kell hirdetnünk most a világ hatalmas és tekintélyes embereinek. Ők 
felügyelők, akiknek Isten fontos megbízást adott. Ha elfogadják Isten hívását, 
ügyében használja majd fel őket.” – 6B 79-80.

Apostolok cselekedetei 10:44-48. 
 44Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédet. 45És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka. 46Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter: 47Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is? 48És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

Apostolok cselekedetei 11:1-3. 
1Meghallák azonban az apostolok és a Júdeában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét. 2Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedének ő vele a zsidóságból valók, 3Mondván: Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük.

Apostolok cselekedetei 11:15-18. 
 15Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájok, miképen mi reánk is kezdetben. 16Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. 17Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint nékünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna? 18Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!
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Szerda  Június 9.
4. LEHETŐSÉGEK ÁPOLÁSA
a. Az üldözés miatti szétszóródás eredményeként, hogyan terjeszke-

dett az egyház a Földközi-tenger szigetei felé és Júdeától északra? 
Apcs 11:19-21.

b. Melyik város bizonyult különösen termékeny területnek az evangé-
lium számára? Milyen terv készült, hogy tovább fejlődjön? Miért? 
Apcs 11:22-26.er.

„Barnabást… elküldték Antiókhiába, Síria fővárosába, hogy segítse az ot-
tani gyülekezetet. Barnabás nagy sikerrel munkálkodott ott. Amint a munka 
megnövekedett, kérte és elnyerte Pál segítségét, és a két tanítvány egy évig 
együtt dolgozott abban a városban, tanítva a népet, és növelve Krisztus gyü-
lekezetének létszámát.

Antiókhiának nagy zsidó és pogány lakossága volt. Sokan keresték fel a 
kényelem és élvezetek kedvelői közül a hely egészséges volta és szép környe-
zete miatt. Gazdagság, műveltség és finomság összpontosult itt. Kiterjedt 
kereskedelme nagy fontosságú hellyé tette, ahol minden nemzetiségű ember 
megfordult, azért a fényűzés és bűn városa volt.” – MT 221.
c. Hogyan különböztették meg az egyházat Antiókhiában? Apcs 11:26.ur.

„Antiókhiában nevezték a tanítványokat először keresztényeknek. Ezt a 
nevet azért adták nekik, mert Krisztus volt prédikációjuk, tanításuk és be-
szélgetésük fő tárgya. Állandóan elsorolták azokat az eseményeket, amikor 
mint tanítványai személyes jelenlétének áldásait élvezhették. Fáradhatatlanul 
időztek tanításainál, a betegek csodálatos meggyógyításánál, hogyan űzte ki 
az ördögöket, és támasztotta fel a halottakat. Remegő ajakkal és könnyező 
szemekkel beszéltek a Getsemáné kertben átélt haláltusájáról, elárultatásáról, 
kihallgatásáról, kivégzéséről, türelméről és alázatosságáról, amellyel eltűrte 
a gyalázatot és gyötrelmet, amellyel ellenségei illették, és isteni részvétét, 
amellyel imádkozott üldözőiért. Feltámadása, mennybemenetele és mennyei 
szolgálata mint közbenjáró az elbukott emberiségért, kedvenc beszédtárgyuk 
volt. A pogányok méltán nevezhették őket keresztényeknek.” – MT 222.

Apostolok cselekedetei 11:19-21. 
19Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az ígét, hanem csak a zsidóknak. 20Voltak azonban közöttük némely cziprusi és czirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek, szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust. 21És az Úrnak keze vala velök; és nagy sokaság tére meg az Úrhoz, hívővé lévén.

Apostolok cselekedetei 11:22-26. 
22Elhatott pedig a hír ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig. 23Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendeze; és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. 24Mert jámbor és Szent Lélekkel és hittel teljes férfiú vala ő. És nagy sokaság csatlakozék az Úrhoz. 25Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé őt Antiókhiába. 26És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot...

Apostolok cselekedetei 11:26. ur. 
 .... és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.
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Csütörtök Június 10.
5. EGYÜTTÉRZÉS A RÁSZORULÓKKAL 
a. Mi volt az antiókhiai hittestvérek jótékony cselekedete, amikor 

hallották az egész földet érintő éhínségről szóló jövendölést? Apcs 
11:27-30. Miként példaértékű ez a keresztények számára minden 
időben? Apcs 20:35.

„Némely Istent szerető és neki engedelmeskedő ember körülményei miatt 
szegényedik el. Van, aki nem körültekintő, nem tud bánni a pénzzel. Mások 
betegség vagy szerencsétlen véletlen folytán lettek szegények. Akármi legyen 
az ok, szükséget látnak, és segítésük a lélekmentő tevékenység fontos területe.

Minden gyülekezet gondoskodjék szegényeiről. Isten iránti szeretetünket 
fejezzük ki, ha jót teszünk a hívők családjának ínségeseivel és szenvedőivel, 
kiknek szüksége tudomásunkra jutott, és akik gondoskodásunkra szorulnak. 
Mindenkinek külön kötelessége Isten előtt, hogy gondoskodó könyörülettel 
észrevegye a méltó szegényeket. Semmi körülmények között se hagyjuk őket 
magukra…

Jeruzsálemben éhínség volt, és Pál tudta, hogy sok keresztény szétszóró-
dott. Akik meg ottmaradtak, azok valószínűleg meg vannak fosztva az embe-
rek szeretetétől, és vallásos ellenségeskedésnek vannak kitéve. Ezért felkérte a 
gyülekezeteket, hogy küldjenek anyagi segítséget a jeruzsálemi testvéreknek. 
A gyülekezetek többet gyűjtöttek össze, mint az apostol elvárta volna. A hí-
vők, Krisztus szeretetétől áthatva, bőkezűen adtak. Még örültek is, hogy így 
fejezhetik ki hálájukat az Üdvözítő felé és szeretetüket testvéreik iránt. Isten 
Igéje szerint ez a jótékonyság igazi alapja.” – 6B 271-272.

Péntek  Június 11.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan tudok olyan hatást gyakorolni a gyülekezetemre, mint Tábitha?
2. Milyen kiemelkedő dolgot tudunk megemlíteni Kornéliusszal kapcsolatban?
3. Milyen kiemelkedő személyt ismerek, aki valójában nyitott lehet az igazságra?
4. Hol van a közelemben egy olyan város, mint Antiókhia, amely az igazságra 

vágyik?
5. Miért olyan fontos a keresztény jótékonyság állandó gyakorlása?

Apostolok cselekedetei 11:27-30. 
27Ez időtájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókhiába próféták. 28Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; amely meg is lőn Klaudius császár idejében. 29A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: 30Amit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.

Apostolok cselekedetei 20:35. 
Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
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ISTEN IGAZSÁGA VÉDELMEZVE
„Az Istennek ígéje pedig növekedik és terjed vala.” (Apcs 12:24)
„Az igazságot Isten sugallja és védelmezi; diadalt arat minden ellenállás 

felett.” – AT 8.
Javasolt olvasmányok: Az Apostolok Története, 96-103., 111-113. (Szabadulás a börtönből, 

Az Evangélium hírnökei-részlet); Tapasztalatok és Látomások, 83-91. 
(Gyülekezeti rend)

Vasárnap  Június 13.
1. EGY MANIPULÁLT KORMÁNY
a. Gonosz indulatú emberek buzdítására, milyen politikai lépést tett 

Isten műve ellen Júdea királya, I.Heródes Agrippa (Krisztus idejé-
ben Heródes unokaöccse és sógora)? Miért? Apcs 12:1-4.

„Mialatt a zsidók az egyiptomi szabadulást ünnepelték, nagy odaadást és 
buzgóságot mutattak Isten törvénye iránt, ugyanakkor ennek a törvénynek 
minden szabályát áthágták, amennyiben Krisztus követőit üldözték és meg-
ölték…

Heródes ama cselekedete, hogy Jakabot megölette, nagy tetszést aratott a 
zsidók között. Bár többeket bántott a kivégzés titkos módja, mert – vélemé-
nyük szerint – a nyilvános kivégzés a hívőket és mindazokat, akik rokonszen-
veztek velük, jobban megfélemlítette volna. Tehát, hogy egy nyilvános, min-
denki által látható kivégzéssel még jobban megnyerje őket, Pétert a börtönben 
őriztette. Kétségek merültek azonban fel, hogy a jelenleg Jeruzsálemben időző 
sokaság előtt végezzék–e ki az öreg, tiszteletreméltó apostolt, mivel féltek, 
hogy a tömegben, mialatt elővezetik, részvét ébred iránta.

A papok és vének még attól is féltek, hogy Péter esetleg újból hatalmas 
beszédet intéz a néphez, amelyet már oly gyakran arra késztetett, hogy Jézus 
életével és jellemével foglalkozzék. Olyan beszédet, amelyet minden ellenér-
vükkel sem voltak képesek megcáfolni.” – AT 96-97.

2021. június 19.
Szombat

Napnyugta: H  20:44 
Ro 21:16

12. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 12:1-4. 
1Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni némelyekkel, a gyülekezetből valók közül. 2Megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét, fegyverrel. 3És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogatja Pétert is. (Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai.) 4Kit el is fogatván, tömlöczbe veté, átadván négy négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt; husvét után akarván őt a nép elé vezettetni.
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Hétfő  Június 14.
2. VÁLSÁG AZ ELSŐ GYÜLEKEZETBEN
a. Miért nem meglepő az első gyülekezet üldöztetése? 1Pt 4:12-13.

„Tökéletes Példaképünk, Aki azelőtt az Atya dicsőségében lakozott, lené-
zett és elutasított ember volt a földön. Szidalmazás, hazugság üldözte minden-
felé. Választott tanítványai Mesterük életének és lelkületének élő példaképei 
voltak. Korbáccsal s bebörtönzésekkel tisztelték meg őket; végül az a sors várt 
rájuk, hogy vérükkel pecsételjék meg igeszolgálatukat.” – 2B 345.
b. Mit tett a gyülekezet Péter bebörtönzése miatt? Apcs 12:5.

„Jakab halála nagy szomorúságot és megdöbbenést keltett a hívők köré-
ben; amikor pedig Pétert is elfogták, az egész gyülekezet böjtölt és imádkozott 
érette…

Amíg különböző ürügyekkel a halálos ítélet végrehajtását húsvét utánra 
halasztották, a gyülekezeti tagoknak idejük volt alapos önvizsgálatra és ko-
moly imaéletre. Szüntelenül könyörögtek Péterért, mivel érezték, hogy a mű 
nem nélkülözheti munkálkodását. Felismerték, hogy olyan időponthoz érkez-
tek el, amikor Isten segítsége nélkül Krisztus gyülekezete elpusztulna…

Végül megállapították Péter kivégzésének napját, de a hívők imái még 
mindig ostromolták az eget. Mialatt teljes szívvel-lélekkel kértek segítséget 
buzgóságos könyörgésben, Isten angyalai őrizték a fogoly apostolt.” – AT 97.
c. Milyen szigorúan őrizték Pétert a börtönben? Apcs 12:6.

„Heródes visszaemlékezett az apostolnak egy korábbi fogságából való eltű-
nésére; ez alkalommal tehát kétszeres őrizetet és óvatosságot rendelt el. Hogy 
teljesen lehetetlenné tegye a szökést, tizenhat katona felügyelete alá helyezte, 
akiknek különböző őrségekbe osztva, a foglyot éjjel-nappal őrizniük kellett… 
Miután a börtönajtókat biztonsági zárral látták el, és erős őrség állt előtte, a 
szabadítás vagy menekülés lehetősége teljesen kizárt volt.” – AT 97-98.

1Péter 4:12-13. 
12Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; 13Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.

Apostolok cselekedetei 12:5. 
Péter azért őrizteték a fogságban; a gyülekezet pedig szüntelen könyörög vala az Istennek ő érette.

Apostolok cselekedetei 12:6. 
Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán aluszik vala Péter két vitéz között, megkötözve két lánccal; és őrök őrizék az ajtó előtt a tömlöczöt.
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Kedd  Június 15.
3. ISTEN IRÁNYÍT
a. Mutasd be a csodát, mely Péterrel történt a börtönben! Apcs 12:7-11.

„A biztos zárak, a torlaszok és a római őrség, amelyek kizártak minden 
emberi lehetőséget, csak annál inkább magasztalják Isten győzelmét Péter 
kiszabadításánál…

Az angyal az ajtóhoz megy; a máskor oly bőbeszédű Péter ámulattól el-
némulva követi. Keresztülhaladnak az őrségen és elérik az erősen elreteszelt 
ajtót, mely magától nyílik ki előttük, de utánuk rögtön be is zárul; miközben 
az őrök úgy belül, mint kívül, mozdulatlanul maradnak helyükön.

Elérik a második, szintén kívül-belül őrzött ajtót. Ez is úgy nyílik ki, mint 
az első, anélkül, hogy a sarokvasak nyikorognának, vagy a reteszek bármilyen 
zajt okoznának. Keresztülhaladnak rajta, és ez is éppoly zajtalanul csukódik 
be ismét. Hasonló módon jutnak át a bejárati kapun, és már kint is vannak 
a nyílt utcán. Egyetlen szót sem váltanak; egyetlen lépés sem hallatszik. Az 
angyal kápráztató fényártól övezve halad elöl; Péter pedig zavartan, és magát 
még mindig álomban képzelve, követi szabadítóját. Így haladnak végig egy 
utcán, és azután az angyal eltűnik. Megbízatását elvégezte…

[Péternek] A kegyetlen béklyóktól megdagadt csuklói is szabadok. Ráesz-
mélt arra, hogy szabadsága nem káprázat, nem álom, nem látomás, hanem 
boldog valóság.” – AT 98-99.
b. Mit tett Péter, miután ismerős helyre került? Apcs 12:12-17. Mi tör-

tént a bűnös királlyal? Apcs 12:21-23.

„Heródes tudta, hogy a nép dicséretét és hódolatát nem érdemelte ki; még-
is elfogadta a bálványozást, mintha megilletné…

Egyszerre azonban borzalmas változás ment végbe; arca halott-halvány 
lett és eltorzult a fájdalomtól. Verejtékezett. Egy pillanatig a fájdalomtól és 
rémülettől szinte megkövülten állt, majd elszíntelenedett arccal fordult meg-
döbbent barátaihoz. Kétségbeeséstől tompa, rekedt hangon kiáltott fel: Akit ti 
Istenné emeltetek, a halál fia lett…

Érezte, hogy most Isten leszámol vele, a könyörtelen üldözővel.” – AT 100-101.

Apostolok cselekedetei 12:7-11. 
7És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöczben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a lánczok kezeiről. 8És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd rád felsőruhádat és kövess engem! 9És kimenvén, követé őt; és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. 10Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz; mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előremenének; és azonnal eltávozék az angyal ő tőle. 11És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától.

Apostolok cselekedetei 12:12-17. 
12És miután ezt megértette, elméne Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik; hol sokan valának egybegyűlve és könyörögnek vala. 13És mikor Péter zörgetett a tornácz ajtaján, egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy hallgatózzék: 14És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván, hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. 15Azok pedig mondának néki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok pedig mondának: Az ő angyala az. 16Péter pedig szüntelen zörget vala: mikor azért felnyitották, megláták őt és elálmélkodának. 17Miután pedig kezével hallgatást intett nékik, elbeszélé nékik, mimódon hozta ki őt az Úr a tömlöczből. És monda: Adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak. És kimenvén elméne más helyre.

Apostolok cselekedetei 12:21-23. 
21Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájába felöltözve és székibe ülve nyilvánosan szóla hozzájuk. 22A nép pedig felkiálta: Isten szava ez és nem emberé. 23És azonnal megveré őt az Úrnak angyala, azért, hogy nem az Istennek adá a dicsőséget; és a férgektől megemésztetvén, meghala.
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Szerda  Június 16.
4. EVANGÉLIUMI REND (GYÜLEKEZETI REND)
a. Mire volt szükség, miután az evangélium új helyeket ért el? Miért? 

Apcs 12:24-25; 13:1-3.

„A gyülekezet lelkiismeretes és beható vizsgálatnak vesse alá azoknak 
életét, képességeit és tulajdonságait, akik tanítóknak vallják magukat. Ha a 
gyülekezet nem látja világos bizonyítékát, hogy Isten hívta el az illetőket s ’jaj 
nekik’, ha ezen hívásnak vonakodnak eleget tenni, akkor a gyülekezet köteles-
sége cselekedni s a tagokkal tudatni, hogy a gyülekezet az illetőket tanítókul 
nem ismeri el. Ez az egyedüli eljárás, amelyet a gyülekezet az ily esetekben 
követhet, mert a felelősség a gyülekezetet terheli…

[A gyülekezeti rend] feltétlenül szükséges, hogy a gyülekezet hitben egy-
ségessé legyen. Láttam, hogy a gyülekezet az apostolok napjaiban is annak a 
veszélynek volt kitéve, hogy hamis tanítók félrevezetik. Ezért választottak a 
testvérek olyan férfiakat, akikről mindenki a legjobb véleménnyel volt, akik 
jól kormányozták saját házukat, s akik családjuk kebelében a legszebb rendet 
tartották fenn, s alkalmasak voltak a sötétségben veszteglők felvilágosítására. 
Istent kérdezték meg felőlük, majd összhangban a gyülekezettel és a Szentlé-
lekkel, kezeik rátevésével avatták fel őket a szent szolgálatra. Miután ily mó-
don Istentől vették megbízatásukat és a gyülekezet beleegyezését, széjjeljártak, 
és alámerítették a megtért lelkeket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében; kiszolgáltatták az Úr házának rendeléseit – szolgáltak a szenteknek 
azzal, hogy gyakran nyújtották nekik a Megváltó megtört testének és kiontott 
vérének jelképeit, hogy Isten gyermekeinek élénk emlékezetében tartsák meg 
az Üdvözítő szenvedését és halálát.

Láttam, hogy a hamis tanítók ellen mi sem vagyunk nagyobb biztonság-
ban, mint voltak a gyülekezetek az apostolok napjaiban; és ha már többet 
nem, de legalább óvintézkedéseket kell tenniük, hogy a gyülekezet békéjét, 
összhangját és egységét megőrizhessük. Példájuk előttünk van, kövessük azt. 
Tapasztalt és józan testvérek gyülekezzenek össze, hogy Isten szavának értel-
mében és összhangban a Szentlélekkel, buzgó ima közben helyezzék kezeiket 
azokra, akiket minden bizonyság szerint Isten bízott meg és különítsék el őket 
kizárólag Isten szolgálatára. Ezzel az eljárással a gyülekezet szentesíti külde-
tésüket, hogy elmenjenek szerte a világba és hirdessék az üzenetet, amelynél 
fenségesebb, emberekre még nem bízatott.” – TL 87-88.

Apostolok cselekedetei 12:24-25; 13:1-3. 
(12:24-25)  24Az Istennek ígéje pedig növekedik és terjed vala, 25Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala.(13:1-3)  1Valának pedig Antiókhiában az ott levő gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. 2Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és bőjtölének, monda a Szent Lélek: Válaszszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, a melyre én őket elhívtam. 3Akkor, miután bőjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájok vetették, elbocsáták őket.
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Csütörtök  Június 17.
5. EGY LÉLEK A TÉT
a. Hová ment Barnabás és Pál a következő misszióútjuk alkalmával? 

Milyen akadállyal szembesültek? Apcs 13:4-8.

„Sátán harc nélkül nem engedi meg Isten országa építését itt e földön. A 
gonosz hatalmak szakadatlanul harcolnak az Isten által az evangélium terjesz-
tésére választott eszközök ellen. De rendkívül buzgók a sötétség hatalmai, ha 
az igazságot előkelő és valóban becsületes emberek előtt hirdetik. Így történt 
akkor is, amikor Sergius Paulus, a cziprusi tiszttartó hallgatta az evangé-
liumot. A tiszttartó magához hívatta az apostolokat, hogy meghallgassa az 
általuk hirdetett üzenetet. A gonosz hatalmak azonban, amelyek Elimás által 
munkálkodtak, megkísérelték, hogy kártékony befolyásukkal eltérítsék a hit-
től, és keresztezzék Isten szándékát.” – AT 111.
b. Hogyan dorgálta meg Pál határozottan azt, akin keresztül az ellen-

ség dolgozott? Hogyan győzedelmeskedett az evangélium ezáltal?  
Apcs 13:9-12.

„Az ördöngös szándékosan zárta be szemeit az evangélium bizonyítékai 
előtt. Az Úr pedig, jogos haragjában, elvette tőle természetes látását, és vak-
sággal sújtotta. Ez ugyan nem volt állandó vakság, csupán időleges, és arra 
szolgált, hogy bűnbánatra vezesse; arra is, hogy Istentől bocsánatot kérjen, 
akit annyira megsértett. Nagy zavara teljesen hatástalanná tette sok ravasz fo-
gását, amelyeket Krisztus tanai ellen alkalmazott. Az a tény, hogy vakságában 
keringenie kellett, bizonyítékul szolgált mindenkinek, hogy az apostolok által 
művelt csodák… Isten ereje által történtek.” – AT 112.

Péntek  Június 18.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan ismétlődnek ma a zsidók és Heródes közötti dolgok?
2. Mit tehetünk az olyan lehetetlen akadályokkal szemben, mint Péter bebör-

tönzése?
3. Hogyan adhatnak reményt Péter szabadulásának apró részletei?
4. Mi a legfontosabb elvárás az evangéliumot tanítóval szemben?
5. Miért nem szabad elbátortalanodni, amikor új lelkekért munkálkodunk?

Apostolok cselekedetei 13:4-8. 
4Ők annakokáért, miután kibocsáttattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Cziprusba. 5És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban: és János is velük vala, mint segítőtárs. 6És eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának egy ördöngős hamispróféta zsidóra, kinek neve vala Barjézus; 7Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét. 8Elimás, az ördöngős azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velök, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől.

Apostolok cselekedetei 13:9-12. 
9De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve, 10Monda: Ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útait elfordítani? 11Most azért ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket. 12Akkor a tiszttartó, mikor látta a történt dolgot, hűn, elálmélkodván az Úrnak tudományán.
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TÚLJUTNI A KOMFORTZÓNÁNKON
„A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az 

Isten ígéjének hallgatására.” (Apcs 13:44)
„Senki sem tudja majd megmondani, mikor válnak nyilvánvalóvá Isten 

Lelkének indításai, hogy a Lélek melyik irányból és ki által fogja kinyilatkoz-
tatni magát…

Ezrek fognak megtérni az igazsághoz egyetlen nap alatt, akik a tizenegye-
dik órán megértik és elismerik az igazságot, és az Isten Lelkének indításait.” 
– 2KB 330-331.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 113-119. (Az Evangélium hírnökei-részlet, 

Munka a pogányok között-részlet)

Vasárnap  Június 20.
1. VILÁGOSSÁG A SÖTÉTBEN LÉVŐKNEK 
a. Hová ment missziózni szombaton Pál az ő csoportjával – Páfusból, a 

ciprusi városból, Pergán túl (a mai Törökország déli partvidékén)? Apcs 
13:13-14. (Távol az azonos nevet viselő szíriai várostól Apcs 11-ben.)

„Pál és kísérői folytatták útjukat és eljutottak Pergába, Pámfiliának városá-
ba. Útjuk fáradságos volt, telve viszontagságokkal, nélkülözésekkel. Minden 
oldalról veszély környékezte őket. Láthatóan és láthatatlanul leselkedtek rájuk 
úgy a falvakban, mint a városokban, amelyeken keresztülhaladtak; sőt még az 
elhagyott országutakon is. Azonban Pál és Barnabás megtanulta, hogy bízzék 
Isten szabadító erejében. Szívük az elveszendő lelkek iránti szeretettől izzott. 
Hű pásztorokként keresték az elveszett juhokat, nem gondolva saját jólétükre 
és kényelmükre. Megfeledkezve önmagukról, nem tántorodtak meg, ha fá-
radtak és éhesek voltak, vagy a hidegtől reszkettek. Tekintetük csak egy célra 
irányult: azok üdvösségére, akik messze eltávolodtak a nyájtól.” – AT 112-113.
b. Mi történt János Márkkal ebben az időben? Apcs 12:25; 13:5, 13.

Napnyugta: H 20:46
Ro 21:17

2021. június 26.
Szombat

13. Tanulmány

Apostolok cselekedetei 13:13-14. 
13Elhajózván pedig Páfusból Pál és kisérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe. 14Ők pedig Pergából tovább menve, eljutának Antiókhiába, Pisidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába; leülének.

Apostolok cselekedetei 12:25; 13:5, 13. 
(12:25) Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből, betöltvén szolgálatukat, maguk mellé véve Jánost is, kinek mellékneve Márk vala.(13:5,13)  5És mikor Salamisba jutottak, hirdeték az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban: és János is velük vala, mint segítőtárs.15Elhajózván pedig Páfusból Pál és kisérői, Pergába, Pámfiliának városába menének. János azonban elválván tőlük, megtére Jeruzsálembe.
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Hétfő  Június 21.
2. ZSIDÓK ÉS POGÁNYOK SZOMBATON
a. Milyen lehetőséget kínáltak fel Pálnak az antióchiai zsinagógában? 

Milyen tanácsot kaptunk hasonló esetre? Apcs 13:15.

„Alkalmad nyílhat, hogy más egyházakban beszélj. Ezeket az alkalmakat 
felhasználva emlékezz az Üdvözítő szavaira: ’Legyetek okosak, mint a kígyók, 
és szelídek, mint a galambok’ (Mt 10:16). Ne ébreszd fel az ellenség rosszindu-
latát vádaskodó beszéddel. Így elzárod az utat az igazság előtt. Világos, rövid 
üzeneteket kell hirdetnünk. Azonban vigyázz, ne kelts ellenállást. Sok lelket kell 
megmentenünk! Tartózkodj minden kemény kifejezéstől. Szavadban, cseleke-
detedben légy bölcs az üdvösségre, mutasd be Krisztust mindazoknak, akikkel 
érintkezel. Lássák meg, hogy lábadat felsaruztad a békesség evangéliumával, 
és jóakarattal az embertársaid iránt. Csodálatos eredményeket láthatunk, ha 
Krisztus lelkületével övezve lépünk munkába. Szükségünkben mindenkor 
segítségben részesülünk, ha művét igazságban, kegyelemben és szeretetben 
visszük előre. Az igazság diadalmaskodik és győzelmet arat.” – Ev 368.

„Hű, istenfélő, komoly munkások ők, akik Krisztussal együtt Istenben 
elrejtett életet élnek. Imádkozzunk és munkálkodjunk azokért a becsületes 
lelkészekért, akik nevelésükkor az Élet Igéjének helytelen értelmezését sajátí-
tották el.” – Ev 367.

„A lelkészeket és e világ bölcseit az időszerű igazság világossága teszi pró-
bára. Megfontoltan kell eléjük tárnunk a harmadik angyal üzenetét, valóságos 
méltóságában.” – Ev 368.
b. Milyen befejező felhívást tett Pál, miután a zsidó történelemről be-

szélt és eljutott Krisztus üzenetéig (melyek a beteljesült Szentíráson 
alapultak)?  Apcs 13:38-41.

c. Hogyan érintette tanítása az embereket ezen a gyümölcsöző szom-
baton? Apcs 13:42-43.

„[Apcs 13:38-39 idézve] Pál szavait Isten Lelke ihlette, úgyhogy érintette a 
hallgatóság szívét.” – AT 115.

Apostolok cselekedetei 13:15. 
És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának előljárói ő hozzájok, mondván: Atyánkfiai, férfiak, ha van valami intőbeszédetek a néphez, szóljatok.

Apostolok cselekedetei 13:38-41. 
 38Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata: 39És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul. 40Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a próféták megmondottak: 41Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek.

Apostolok cselekedetei 13:42-43. 
42Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. 43Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, biztaták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében.
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Kedd  Június 22.
3. EGY LELKI KÜZDELEM
a. Mivel szombaton Pál a jelenvaló igazságról szólt a zsidóknak és po-

gányoknak, ennek eredményeként, mi történt a következő szomba-
ton? Apcs 13:44. Mit váltott ki az irigység erre a nagy lelkesedésre? 
Apcs 13:45.

b. Mit volt kénytelen végül kijelenteni Pál? Mi lett a következménye? 
Apcs 13:46-49. Mi volt a célja?

„[A pogányok] boldogok voltak, hogy Krisztus gyermekeivé fogadta őket. 
Hálás szívvel hallgatták és prédikálták az Igét. A hívők az evangéliumi üze-
netet buzgón közölték másokkal és így ’terjede pedig az Úrnak igéje az egész 
tartományban’… 

Noha Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiában a pogányokhoz fordultak, 
azonban szüntelenül fáradoztak a zsidókért is; ahol csak alkalmuk kínálko-
zott, vagy ahol befogadták őket. Később Pál és munkatársai Thessalonikában, 
Korinthusban, Efézusban és más fontos városban prédikálták az evangéliu-
mot, úgy zsidónak, mint pogánynak egyaránt. Isten országa építése terén a 
fősúlyt azonban attól kezdve a pogány országokra és olyan népekre helyezték, 
amelyek keveset vagy semmit sem tudtak még az igaz Istenről és szent Fiáról.” 
– AT 115-116.
c. Mi volt az irigykedők következő lépése? Apcs 13:50. Hogyan vá-

laszoltak a hívők? Mesterüknek mely szavai indították erre őket? 
Apcs 13:51-52; Mt 5:11-12.

„Akinek életében Krisztus szeretete és a szentség szépsége megnyilvánul, az 
Sátántól elragadja alattvalóit; azért támad ellene minden erejével a gonoszság 
fejedelme. Megaláztatás és üldöztetés éri mindazokat, akikben Krisztus Lelke 
él. Az üldözések módja koronként változhat, de mozgatója örökké ugyanaz a 
szellem, amely Ábeltől kezdve minden időben üldözte Isten választottait.” – 
GH 33-34.

Apostolok cselekedetei 13:44. 
A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűle az Isten ígéjének hallgatására,

Apostolok cselekedetei 13:45. 
Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva.

Apostolok cselekedetei 13:46-49. 
46Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten ígéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. 47Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. 48A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak ígéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hivének. 49Terjede pedig az Úrnak ígéje az egész tartományban.

Apostolok cselekedetei 13:50. 
A zsidók azonban felindíták az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból.

Apostolok cselekedetei 13:51-52 ; Máté 5:11-12. 
Apostolok cselekedetei 13:51-52 51Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba. 52A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel.Máté 5:11-12 11Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. 12Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.
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Szerda  Június 23.
4. IKÓNIUM 
a. Mire buzdítsanak bennünket az Ikóniumban elért missziós eredmé-

nyek? Apcs 14:1.

„Mindenkinek a nagy Mestertől kell tanulnia, és azután a tanultakat to-
vábbadni. Isten minden egyes hírnökére más-más munkát bízott. Jóllehet 
adományaik különbözők, mégis valamennyi munkás a Szentlélek megszen-
telő erejének hatása alatt, egyetértésben kapcsolódjék össze. Ha majd ily mó-
don hirdetik az üdvösség evangéliumát, akkor Isten ereje sokakat meggyőz 
és megtérésre késztet. Így az emberi közeg Krisztussal Istenben rejtőzik el és 
Krisztus lép előtérbe, mint a kiválasztott, aki ’tízezrek közül is kitetszik’.” – AT 
181-182.
b. Miért ne csüggedjünk el attól, ami nyomon követte az Ikóniumban 

elért sikert? Apcs 14:2; Zsol 69:8-10.

„Még senkit sem rágalmaztak oly kegyetlenül a földön, mint az embernek 
Fiát. Isten törvényei iránti rendíthetetlen engedelmessége miatt gúnyolták és 
csúfolták. Ok nélkül gyűlölték, mégis nyugodtan állt ellenségei előtt; kinyilvá-
nítva nekik, hogy a megaláztatások Isten gyermekei örökségének egyik részét 
képezik. Azt tanácsolta követőinek, hogy álljanak ellene a gonosz ellenségnek, 
felhívással erősítve őket, hogy tartsanak ki a kísértések között.

Ha a rágalom árt is a jó hírnévnek, a jellemet mégsem szennyezheti be. 
Amíg a bűnbe bele nem egyezünk, addig sem emberi, sem ördögi hatalom 
nem ejthet foltot lelkünkön. Az az ember, aki szívével Istenben gyökerezik, 
a legnagyobb viszontagság és kétségbeejtő körülmények között is éppúgy 
megáll, mint a jólét idején, amikor látszólag Isten kegye és fénye nyugszik 
rajta. Szavait, indokait és eljárását hamis színben tüntethetik fel, azonban nem 
ezekkel törődik, mert ennél sokkal nagyobb érdekek forognak kockán…

Krisztus mindenről tud, amit az emberek félreértenek és meghamisítanak. 
Gyermekei elviselhetik a félreértések következményeit, és nyugodtan várhat-
nak, sőt remélhetnek — ha még annyira megveti és gyűlöli is őket az ellenség.” 
– GH 36.

Apostolok cselekedetei 14:1. 
Lőn pedig Ikóniumban, hogy ők együtt menének be a zsidók zsinagógájába, és prédikálának, úgyannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé.

Apostolok cselekedetei 14:2; Zsoltárok 69:8-10.
Apostolok cselekedetei 14:2 Akik azonban a zsidók közül nem hivének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen.Zsoltárok 69:8-10 8Mert te éretted viselek gyalázatot, és borítja pironság az én orczámat. 9Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé. 10Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.
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Csütörtök  Június 24.
5. KRISZTUS SZERETETÉNEK MEGNYILVÁNULÁSA
a. Hogyan sikerült az apostoloknak a rosszindulatú pletykák miatti 

előítéletek nagy részét eloszlatniuk? Apcs 14:3-4.

„Hamis és túlzott jelentésekkel akarták megfélemlíteni a felsőbb hatóságo-
kat, hogy az egész várost a lázadás veszélye fenyegeti. Azt híresztelték, hogy 
nagy tömeg csatlakozott az apostolokhoz. Úgy állították be működésüket, 
hogy titkos és veszedelmes dologra készülnek.

E vádak alapján a hatóság néhányszor beidézte az apostolokat; véde-
kezésük azonban olyan világos, értelmes volt, és tanaikat oly nyugodtan és 
érthetően magyarázták, hogy nagy rokonszenvet keltettek. Annak ellenére, 
hogy a hamis vádak következtében, amelyeket az apostolokról terjesztettek, 
a hatóságok előítélettel viseltettek irántuk, elítélni még sem merték őket. Be-
látták, hogy Pál és Barnabás tanainak célja az, hogy az embereket erkölcsös 
és törvénytisztelő polgárokká tegyék. Az erkölcsiség és a rend csak javulhat a 
városban, ha az apostolok tanait elfogadják.” – AT 118.
b. Mit kellett végül tenniük az apostoloknak? Apcs 14:5-7; Mt 10:23.

„Barátaik – nem a hívők közül valók – figyelmeztették az apostolokat a 
zsidók rosszindulatú szándékára, és rábeszélték őket, hogy ne tegyék ki magu-
kat céltalanul a csőcselék dühének, hanem meneküljenek, hogy megmentsék 
életüket. Így tehát Pál és Barnabás titokban elhagyták Ikóniumot, és a hívőkre 
bízták a mű ideiglenes vezetését. Nem távoztak el végleg. Szándékuk volt 
visszatérni, mihelyt az izgalom elül, hogy azután megkezdett munkájukat 
befejezzék.” – AT 119.

Péntek  Június 25.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan kerülhetek olyan kísértésbe, hogy visszahúzódjak, mint ahogy Já-

nos Márk is tette? 
2. Miért imádkozzak olyan lehetőségekért, mint amilyet Pál is kapott An-

tióchiában?
3. Lesz-e még sokak öröme az, ahogyan a pogányok örültek az evangéliumnak?
4. Mi jusson eszembe, ha hamis rágalommal szembesülök?
5. Buzdító-e számomra az apostolok által tanúsított szeretet?

Apostolok cselekedetei 14:3-4. 
3Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az Úrban, ki bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja vala, hogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. 4De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.

Apostolok cselekedetei 14:5-7;  Máté 10:23. 
Apostolok cselekedetei 14:5-7 5És mikor a pogányok és zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítának, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, 6Ők megtudták, és elfutának Likaóniának városaiba, Listrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba, 7És ott prédikálják vala az evangyéliomot.Máté 10:23 Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek: be sem járjátok Izráel városait, míg az embernek Fia eljövend.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmány

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 9-22. (Isten célja a gyülekezetben; Ko-
runk feladata)

ISTEN CÉLJA A GYÜLEKEZETBEN
Isten szándéka, hogy népén át félreérthetetlenül hirdesse, bemutassa or-

szágának elveit. El kívánja különíteni őket a világi szokásoktól és tettektől, 
hogy életükkel és jellemükkel kinyilatkoztathassák a menny elveit. Magához 
kívánja vonni őket, hogy tudomásukra hozza akaratát.

Ez volt célja Izráelnek Egyiptomból való kiszabadításával is. Mózes az égő 
bokornál ezt az üzenetet kapta Istentől Egyiptom királya számára: „Bocsásd 
el a népet, hogy szolgáljanak nekem.” (2Móz 7:16) Hatalmas kézzel és kinyúj-
tott karral kihozta a héber sokaságot a szolgaság földjéről. Csodálatos volt a 
szabadulásuk. Ellenségeiket pedig teljes pusztulással büntette, amiért nem 
akartak Istenre hallgatni.

Isten el kívánta különíteni népét a világtól, s előkészíteni őket szavának 
befogadására. Egyiptomból a Sínai hegyhez vezette őket, ahol megjelentette 
előttük dicsőségét. Itt semmi sem terelte el figyelmüket Istenről. Mikor a 
nagy sokaság felnézett a fenséges, fölöttük tornyosuló hegyekre, eszükbe 
vehették Isten szemében való semmiségüket. A sziklák megmozdíthatatla-
nok voltak, kivéve Isten hatalmával. Itt szólt Isten az emberhez. S, hogy szava 
örökre tisztán, világosan eszükben maradjon, menydörgés s villámlás közt, 
rémítő fenségben jelentette ki az Édenben adott törvényt, jellemének tük-
rét. Majd Isten ujja kőtáblákra írta a szavakat. Isten így jelentette ki akaratát 
a népnek, amelyet elhívott, hogy minden nép, nemzet és nyelv előtt ismertté 
tegye Isten kormányzatának a mennyen és földön érvényes elveit.

A mai nemzedék idején is erre a feladatra hívta el népét. Kijelentette nekik 
akaratát, s most engedelmességet vár tőlük. A történelem utolsó napjaiban 
még mindig szól az emberekhez a Sínai hegyről harsogó hang: „Ne legyenek 
néked idegen isteneid énelőttem.” (2Móz 20:3) Az ember Isten akarata ellen 
szegezi akaratát, a parancs szavát mégsem hallgattathatja el. Az emberi ész 
sohasem képes teljesen felfogni a felsőbb hatalom iránti kötelességét, de el-
kerülni sem tudja azt. Szaporodhatnak az elméletek és feltevések, az ember 
szembe próbálhatja állítani a tudományt a kijelentéssel, hogy szabaduljon 
Isten törvényétől, a Szentlélek azonban erősebben és még erősebben fogja 
eléjük állítani a parancsot: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szol-
gálj.” (Mt 4:10)

Hogyan bánik mégis a világ Isten törvényével? Az emberek mindenfelé az 
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Isten utasításai ellen cselekednek. Abbeli kívánságukban, hogy elkerüljék az 
engedelmességgel járó keresztviselést, az egyházak is az ős hitehagyó olda-
lára álltak. Azt állítják, hogy Isten törvénye megváltozott, vagy érvényét vesz-
tette. A vak ember csodálatos haladással és felvilágosodással dicsekszik, de 
a mennyei megfigyelők romlottsággal és erőszakkal teljesnek látják a földet. 
Világunk légköre a bűn miatt a pestis kórház légkörévé vált.

Nagy munka vár elvégzésre. Az emberek elé tárnunk az örömhír meg-
mentő igazságát. Isten ezt rendelte el az erkölcsi romlás árjának megállítá-
sára. Ez Isten eszköze, hogy visszaállítsa az emberben erkölcsi képmását. Ez 
az ő gyógyszere az általános szétzüllesztés ellen. Ez az a hatalom, mely az 
embereket egységbe kovácsolja. A harmadik angyal üzenetének hirdetése és 
megvalósítása legyen a földön a legmagasztosabb és legfontosabb feladat.

Sátán örökké a maga elveinek elfogadására ösztönzi az embereket. Így 
próbálja megkötni Isten munkájának kerekét. Isten választott népét egyre 
megtévesztett embereknek mondja. Ö testvéreink vádolója, s vádló hatal-
mát folyton azok ellen szegzi, akik az igazság terjesztését végzik. Sátán vád-
jaira az Úr azzal akar megfelelni, hogy bemutatja a helyes elvek iránti enge-
delmesség gyümölcseit.

Minden engedelmeskedni kész ember számára ott ragyog a múlt össze-
gyűjtött világossága, s a jelen összes jövőbe nyúló, tündöklő fénye, amint 
Isten Igéje kinyilatkoztatta. E világosság dicsőségének – mely magának Krisz-
tus jellemének a dicsősége – kell megnyilvánulnia a keresztény egyénekben, 
családokban, s gyülekezetben, az igeszolgálatban, s az Isten népe által ala-
pított intézményekben. Az Úr mindezeket jelképnek szánta, hogy mit lehet 
elvégezni a világért. Az evangéliumi igazság megmentő hatalmának mintaké-
peivé kell lenniük. Eszközök ezek Istennek ez emberi fajjal kapcsolatos élet-
mentő tervének kivitelezéséhez.

Isten népe váljék előretolt állássá, hogy közvetítse a mindenség legma-
gasztosabb, áldásos hatását. Zakariás látomásában az Isten előtt álló két 
olajfa az aranycsöveken át táplálja a szenthely olajedényét. Ezekből töltik 
fel a szenthely lámpáit, hogy szüntelenül világító, ragyogó fényt árasszanak. 
Ugyanis az Isten jelenlétében levő felkentektől árad népéhez az isteni fény, 
szeretet és erő, hogy másoknak továbbíthassák a fényt, örömöt s felüdülést. 
Váljanak közvetítővé, melyen át Isten eszközei továbbíthatják szeretetének 
árját a világhoz.

Isten célja ma is az, mint amikor Izráelt kihozta Egyiptomból. Mikor a világ 
látja Isten jóságát, kegyességét, igazságát s a gyülekezetben megnyilvánuló 
szeretetét, akkor Isten jellemét látja. S mikor Isten törvénye ennyire meg-
látszik életükben, a világ is felismeri azok fensőbbségét, akik minden más 
népnél jobban szeretik, félik és szolgálják Istent. Isten szeme rajta nyugszik 
népének minden egyesén. Terve van mindegyikükkel. Az a célja, hogy meg-
különböztetett nép, szent utasításának gyakorlói legyenek. Isten mai népé-
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hez ugyanúgy szól a szent ihletés szava, mint a régi Izráelhez szólt: „Mert az 
Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Iste-
ned, hogy saját népe légy néki minden nép közül e föld színén.” (5Móz 7:6) 
„Lássátok, tanítottalak titeket rendelésekre és végzésekre, amint megparan-
csolta nékem az Úr, az én Istenem, hogy azok szerint cselekedjetek azon a 
földön, amelybe bementek, hogy bírjátok azt. Megtartsátok azért és meg-
cselekedjétek! Mert ez lesz bölcsességetek és értelmetek a nép előtt, akik 
meghallják majd e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs s értelmes 
nép ez a nagy nemzet! Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel 
volna az ő Istene, mint mihozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá 
kiáltunk? És melyik nagy nemzet az, amelynek olyan rendelései és igazságos 
végzései volnának, mint ez az egész törvény, amelyet én ma adok elétek?” 
(5Móz 4:58)

Ezek a szavak sem tudják kifejezni Isten szándékának nagyságát és dicső-
ségét, melyet népén át akar elérni. Nemcsak ennek a világnak, de az egész 
mindenségnek be kell mutatniuk országának elveit. Pál, Isten küldöttje 
Szentlélektől ihletve írja: „Nékem, minden szentek között a legeslegkisebb-
nek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére 
mehetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy Isten 
miképp rendelkezett ama titok felől, amely elrejtetett örök időktől fogva az 
Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy meg-
ismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az 
egyház által az Istennek sokféle bölcsessége” (Eféz 3:810)

Testvérek, „látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint em-
bereknek.” „Milyeneknek kell lennetek, szent életben és kegyességben… 
akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét.” (1Kor 4:9; 2Pt 
3:1112)

Hogy Isten jellemét kinyilvánítsuk, s hamis kereszténységgel meg ne csal-
juk magunkat, a gyülekezetet és a világot, személyesen kell megismernünk 
Istent. Ha közösségünk van vele, akkor papjai vagyunk, még ha sohasem hir-
dettük is szószékről az Igét. Isten munkatársai vagyunk, mert Isten jellemét 
mutatjuk meg az emberiségnek.

KORUNK FELADATA
Sorsdöntő, komoly események küszöbén állunk. A jövendölések beteljese-

dőben vannak. Különös, eseménydús történelmet jegyeznek a mennyei köny-
vekbe. A világon minden lázban ég. Háborúkat látunk, háborúk híreit halljuk. 
A nemzetek haragszanak, s eljött a holtak megítélésének ideje. Egymást vált-
ják az események, hogy elhozzák az Isten napját, mely igen siet. Mintha már 
csak pillanatnyi idő lenne, még sincs általános háború. Isten angyalai vissza-
tartják a négy szelet, amíg Isten szolgáit elpecsételik homlokukon. Ha ez meg-
történik, a világ hatalmai felsorakoztatják hadaikat a végső nagy harcra. 
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Ellenfelük szorgalmasan fekteti le terveit a végső, hatalmas összecsapásra, 
amikor majd mindenki állást foglal. Közel kétezer éve hirdetik már az öröm-
hírt a világnak, de Sátán még mindig azt a jelenetet vonultatja el az emberek 
előtt, melyet Krisztusnak mutatott. Csodálatosan elvonultatja előttük a világ 
királyságainak dicsőségét. Ezzel iparkodik uralma alá hajtani az embereket. 

Ereje végső megfeszítésével igyekszik Istenhez hasonlóvá tenni magát, s 
elpusztítani mindenkit, aki ellene áll hatalmának. S a világ ma előtte hajlong. 
Az emberek Isten hatalmaként fogadják hatalmát. Beteljesedőben a Jelené-
sek jövendölése: „És csodálván, az egész föld követte a fenevadat.” (Jel 13:3) 

A vak emberiség csodálatos haladással és felvilágosodással dicsekszik, de 
a Mindentudó szeme látja a belső bűnt és züllést. A mennyei megfigyelők 
erőszakkal és bűnnel megteltnek látják a világot. Mindennemű rablással hará-
csolják a gazdagságot, nemcsak embert, de Istent is megrabolva. Önzésük ki-
elégítésére fordítják Isten javait. Mindent lehetőt megkaparintanak, hogy kap-
zsiságukat szolgálják. Bírvágy és érzékiség uralkodik. Az emberek az első nagy 
csaló jellemvonásait melengetik. Istennek fogadják el, s lelkülete itatja át őket.

Pedig a bíró haragjának fellege függ fejük fölött, mint Sodoma fölött 
függött. János a jövő látomásában szemlélte ezt a jelenetet. Az Úr felfedte 
előtte ezt az ördögimádatot, s úgy tűnt neki, mintha az egész világ a kár-
hozat küszöbén állna. De mikor élénk érdeklődéssel a jelenet szemlélésébe 
merült, észrevette Isten parancsolattartó népének csoportját. Homlokukra 
az élő Isten pecsétjét ütötték. Ezt írja: „Itt van a szenteknek békességes tű-
rése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék 
az égből szózatot, amely ezt mondja nekem: Írd meg: Boldogok a halottak, 
akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert 
megnyugszanak fáradtságuktól, és cselekedeteik követik őket. És láttam, és 
íme egy fehér felhő: és a felhőn ült valaki, hasonló az embernek Fiához, a 
fején arany korona, kezében éles sarló. És más angyal jött ki a templom-
ból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhő ült: Indítsd a sarlódat és arass, 
mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátotta azért, aki a felhőn ült az 
ő sarlóját a földre, és learattatott a föld. És más angyal jött ki a mennyben 
való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jött ki az oltárról, 
akinek hatalma volt a tűzön, és kiáltott nagy szóval annak, akinél volt az éles 
sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek 
gerezdjeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátotta azért az angyal az ő éles 
sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, s vetette az Isten haragjának 
nagy borsajtójába.” (Jel 14:12-19)

Mikor Isten haragjának vihara rázúdul a világra, rémes felismerés vár az 
emberekre. Elsöpri házukat, mert homokra épült. Figyelmeztessük őket, míg 
nem késő. Érezzük át a felelősséget, fáradozzunk erősen, hogy a világ tudo-
mására hozzuk Isten erre az időre adott igazságait. Lehetetlen túl komolyan 
vennünk ezeket.
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Isten szíve megindult rajtunk. Neki minden ember becses. Krisztus a mi 
világunkért sírt kínjában, ezért a világért feszítették meg. Isten egyszülött 
Fiát adta, hogy bűnösöket mentsen meg, s azt kívánja, hogy úgy szeressük 
egymást, mint ő szeretett minket. Azt szeretné látni, hogy az igazság ismerői 
továbbadják az igazság ismeretét.

Eljött az utolsó figyelmeztetés hirdetésének ideje. Rendkívüli hatalom se-
gédkezik az igazság terjesztése mellett, de meddig? Csak rövid ideig. Ha volt 
valaha válság, most van. 

Mindenki most dönti el örök sorsát. Rá kell ébresztenünk őket az idők ko-
molyságára, a próbaidő végének közelségére. Eltökélt igyekezettel kell feltű-
nően az emberek elé tárnunk korunk üzenetét. A harmadik angyalnak nagy 
hatalommal kell előretörnie. Senki se fordítson hátat e munkának, senki se 
tekintse jelentéktelennek.

A harmadik angyal üzenetéről nyert világosságunk az igazi világosság. A 
fenevad bélyege pontosan az, aminek hirdetjük. Nem értünk még mindent 
ezen a területen, s nem is értjük meg teljesen a tekercs legöngyöléséig, de 
a világ legkomolyabb munkáját kell tető alá hoznunk. Az Úr azt parancsolja 
szolgáinak: „Kiálts teli torokkal, ne kíméld, mint harsona emeld fel hangodat, 
és hirdesd népemnek bűneit, és Jákob házának vétkeit.” (Ésa 59:1) 

Nem kell változtatnunk munkánk általános vonásain. Oly világosan és fel-
ismerhetőn kell kidomborodnia, amint azt a jövendölés megmondta. Nem 
szabad szövetkeznünk a világgal, feltételezve, hogy úgy többet végezhetünk 
el. Aki az útba áll, Isten nemtetszését váltja ki, mert akadályozza, hogy az 
Isten kijelölte alapokon végezzük munkánkat. Az igazság egy pontját se hígít-
suk fel. A hetediknapi adventista népet ez az igazság tette azzá, ami. Ren-
delkezésünkre állnak az igazság, tapasztalat s kötelesség régi tájékozódási 
pontjai. Álljunk ki szilárdan elveink védelmében, az egész világ szeme láttára. 

Embereket kell nevelnünk, akik megnyitják majd Isten Igéjét minden nép 
előtt. Minden rangú, képességű s tehetségű ember dolgozik össze a közös 
siker érdekében. Egyesülve tárják az emberek elé az igazságot. Mindenki 
töltse be a maga hivatását. 

A Jelenések tizennegyedik fejezetének három ég közepén repülő angyala 
jelképezi az első, második és harmadik angyal üzenete hirdetőinek munká-
ját. Ez a három egybekapcsolódik. Ezek a kötelező, örök igazság nagyszerű 
üzenetei, melyek oly sokat jelentenének a gyülekezet számára, s melyek oly 
elkeseredett ellenállást váltottak ki a vallásos világból, még mindig élnek. 
Sátán szüntelenül sötétségbe igyekszik burkolni ezt az üzenetet, hogy Isten 
népe ne vegye fejébe fontosságukat, idejüket és helyüket. Az üzenetek még-
is élnek és hatalmat kell gyakorolniuk lelki életükre, míg az idő tart. 

Az üzenetek hatása egyre mélyül, egyre szélesedik. Ezrek szívében hozza 
mozgásba a tettek rugóit. Iskolákat, kiadóvállalatokat és kórházakat alapít. 
Mindezek Isten közreműködő eszközei a föld lakóihoz intézett utolsó figyel-
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meztetésben, melyet az első, második és harmadik angyali üzenet jelképez, 
hogy Krisztus másodszor is eljön, de hatalommal és nagy dicsőséggel. 

Testvéreim, bárcsak rá tudnálak döbbenteni benneteket a jelen fontossá-
gára, a most pergő események jelentőségére. Felhívom figyelmeteket a szü-
lető félben levő, erőteljes mozgalmakra, melyek a vallásszabadságot akar-
ják korlátozni. Lerombolták Isten megszentelt emlékművét s helyette meg 
nem szentelt, hamis szombatot emeltek a világ elé. Míg odalenn a sötétség 
hatalmasságai felkorbácsolják az elemeket, addig az egek Ura felülről küldi 
hatalmát szembeszállni a vészhelyzettel azáltal, hogy felrázza életerős meg-
bízottait, szerezzenek dicsőséget a menny törvényének. Most, és nem hol-
nap jött el az ideje, hogy külországokban is fáradozzunk. Ha majd Amerika, 
a vallásszabadság országa erőszakot követ el az emberek lelkiismeretén, a 
pápasággal egyesülve, arra kényszerítve az embereket, hogy a hamis szom-
batot tiszteljék, akkor a föld minden népét ráveszik példájuk követésére. Né-
pünk félig alszik, holott a rendelkezésre álló eszközök segítségével mindent 
el kellene követnie, hogy terjessze a figyelmeztetés üzenetét. 

A menny Ura nem bocsátja le a földre az engedetlenség és törvénytapo-
sás büntetéseit, míg el nem küldte őrállóit a figyelmeztetés szavával. Nem 
zárja le addig a vizsgálat idejét, míg szembeszökőbben nem hirdették az üze-
netet. Isten törvényének fel kell magasztosulnia. Be kell mutatnunk – igaz és 
szent jellegében – a törvény követelményeit, hogy mindenki határozhasson 
az igazság mellett, vagy ellene. Az Úr mégis bevégzi, és rövidre szabja igaz-
ságban. A Krisztus igaz tetteiről szóló üzenetnek hangoznia kell a föld egyik 
végétől a másikig, hogy előkészítse az Úr előtt az utat. Ez az Isten dicsősége, 
mely lezárja a harmadik angyal munkáját. 

Nem folyik világunkon ennél dicsőbb, szentebb és fontosabb tevékeny-
ség, melyet Isten annyira kitüntetne, mint az örömhírnek ez a terjesztése. Ez 
a most hirdetett az utolsó kegyelmi üzenet a bukott világ számára. Akiknek 
kiváltságuk az üzenet hallása, de visszautasítják az engedelmességet, azok a 
megváltás utolsó reményét vetik el. Pedig nem lesz másik próbaidő. 

Az igazság szava: írva van, ez az örömhír, melyet hirdetnünk kell. Nem áll 
lángpallos az életnek e fája előtt. Szakíthat arról, aki akar. Nincs hatalom, 
mely bárkit megakadályozhatna, hogy egyék e fa gyümölcséből. Mindenki 
ehet, s örökké élhet. 

A maradék gyülekezet Istennek a világhoz küldött üzenetében olyan titko-
kat hordoz, melyekbe angyalok kívánnak betekinteni, melyet látnokok, kirá-
lyok és szent emberek kívántak megérteni. Látnokok jövendöltek ezekről, s 
vágyakoztak megérteni, amit előre megmondtak. Szerették volna látni, amit 
mi látunk, de nem láthatták. Akkor tudnak meg mindent, ha Krisztus másod-
szor eljön. Majd ha a megszámlálhatatlan sokaságtól körülvéve megmagya-
rázza a szabadulást, melyet áldozata tett lehetővé. 

Némelyek száraz elméletnek tartják csupán a harmadik angyal üzenetét. 
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Ebben az üzenetben úgy kell hirdetnünk Krisztust, mint aki él. Úgy kell ki-
nyilatkoztatnunk, mint a kezdetet és a véget, mint a VAGYOK-ot, mint Dávid 
gyökerét és sarját, a tündöklő hajnalcsillagot. Ezen az üzeneten át kell bemu-
tatnunk a világ előtt Istennek Krisztusban megnyilvánuló jellemét. Fel kell 
harsanni a hívásnak „Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld fel 
szódat magasan örömmondó Jeruzsálem! Emeld fel, ne félj! Mondjad Júda 
városainak: Ímhol Istenetek. Íme, az Úr Isten jő hatalommal, és karja ural-
kodik! Íme jutalma vele jő, és megfizetése őelőtte. Mint pásztor, nyáját úgy 
legelteti, karjára gyűjti a bárányokat, és ölében hordozza, a szoptatósokat 
szelíden vezeti.” (Ésa 40:911) 

Keresztelő János szellemében kell Jézusra terelnünk most az emberek fi-
gyelmét: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” „Ha valaki szom-
júhozik, jöjjön énhozzám, és igyon.” „A Lélek és a menyasszony ezt mondják: 
Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki 
akarja, vegye az élet vízét ingyen.” (Jn 7:37; Jel 22:17) 

Hatalmas feladat vár elvégzésére. Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, 
hogy hirdessük Krisztust, a bűnbocsátó Megváltót, Krisztust, a bűn hordozó-
ját, Krisztust, a tündöklő hajnalcsillagot, s az Úr kedvessé tesz a világ szemé-
ben, míg be nem fejezzük a munkát. 

Míg az angyalok visszatartják a négy szelet, addig dolgozzunk teljes 
erőnkből. Vigyük üzenetünket, mit se késlekedjünk. Bizonyítékot kell szol-
gáltatnunk a mennyei mindenségnek, de e romlott kor embereinek is, hogy 
vallásunk olyan hit és erő, melynek Krisztus a szerzője, isteni szószólója pedig 
az Ige. Emberek sorsa dől el a mérleg serpenyőjében. Vagy Isten országának 
állampolgárai lesznek, vagy Sátán kényuralmának rabszolgái. Mindenki előtt 
ott a kiváltság, hogy megragadja az örömhírben feltárt reménységet. De ho-
gyan hallhatna arról igehirdető nélkül? Az emberi családnak feltétlenül szük-
ségük van erkölcsük megújulására! Jellemüknek meg kell szentelődnie, hogy 
meg ne semmisüljenek Isten szent jelenlétében. Emberek állnak a pusztu-
lás küszöbén a hittudományban uralkodó tévedések következtében, melyek 
szántszándékkal ellensúlyozzák az örömhír üzenetét. Ki kész most teljesen 
odaszentelni magát Isten munkatársának? 

Ha Játod a világ veszedelmét és gyászát, amit Sátán tevékenysége művelt, 
ne pazarold Isten adta erődet hasztalan siránkozásra, hanem láss kötelessé-
gedhez, munkálkodj másokért és magadért is. Riadj fel, tarts magadat felelős-
nek a pusztulókért. Ha nem nyered meg őket Krisztusnak, elveszítik az örök 
boldogságot. Gondolj arra, hogy mit nyerhetnek. Komoly érték az ember, 
akit Isten teremtett és Krisztus megváltott, az előtte álló lehetőségek miatt, 
a lelki előnyök miatt melyekben részesült, az elérhető képességek miatt, ha 
Isten szava életre kelti őt, a halhatatlanság miatt, melyet, ha engedelmeske-
dik Istennek, az élet adományozója neki adhat. A menny szemében egyetlen 
ember becsesebb, mint a föld összes javai: a házak, földek, pénz. Egy lélek 
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megnyerése érdekében latba kellene vetnünk, akár a legvégsőkig, a rendel-
kezésünkre álló forrásokat. Egyetlen Krisztushoz tért lélek maga körül villantja 
a menny fényét, behatolva erkölcsi sötétségbe, és más lelkeket is megnyer. 

Ha Krisztus otthagyta a kilencvenkilencet, hogy felkutasson egyetlen el-
veszett bárányt, helyese, ha mi kevesebbet teszünk? Nem hanyagság e, ha 
Krisztusnál kevésbé törekszünk, ha kevésbé vagyunk áldozatkészek, mint Ő. 
Ha kevesebbel beérjük, eláruljuk a szent megbízatást, s gyalázatot hozunk 
Istenre. 

Fújjátok a riadót a föld széltében hosszában. Hirdessétek az embereknek, 
hogy közel az Úr napja, és igen siet. Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nél-
kül. Mi lehetnénk a szegény tévelygő lelkek helyében? Vadak között szület-
hettünk volna mi is. Az igazság értelmében, melyből mindenkinél többen ré-
szesültünk, adósok vagyunk hirdetésével, hogy másokat is megmenthessen. 

Nincs vesztegetni való időnk A vég közel. Rövidesen veszélyessé válik 
az utazás, jobbra is, balra is. Minden módon el fogják torlaszolni az utat, 
hogy akadályozzák az Úr hírnökeit. Nem végezhetik el azt, amit most még 
lehetne. Nézzünk farkasszemet kötelességünkkel, s támadó hadviseléssel te-
gyünk meg mindent, amit tudunk. Isten közölte velem, hogy a sötétség erői 
hallatlan igyekezettel dolgoznak, lépésrőllépésre lopakodva, mint a farka-
sok. Megközelítik az alvókat, hogy elragadják őket Nálunk a figyelmeztetés, 
hangoztassuk hát. Munka vár ránk, végezzük hát el, mert rövidesen annyira 
megnehezülnek a körülmények, amennyire elképzelni sem tudjuk. Segítsen 
bennünket Isten, hogy a világosság közvetítői maradjunk, hogy Jézusra, veze-
tőnkre rögzített tekintettel dolgozzunk, s türelmesen és állhatatosan fussunk 
a kitűzött cél felé.

>>> vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmány
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 102-104. (A Szentlélek elnyerésének jelentősége)

A Newcastle-i összejövetel első szombatjának éjjelén álmomban a gyü-
lekezetben voltam, és a Lélek befogadásának jelentőségéről és szükséges-
ségéről beszéltem. Az volt üzenetem lényege, hogy nyissuk meg szívünket a 
Szentlélek előtt. Egy alkalommal Krisztus azt mondta tanítványainak: „Még 
sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok.” Véges 
befogadóképességük korlátozta Jézust. Nem tárhatta fel előttük azokat az 
igazságokat, amelyeket annyira vágyott kinyilatkoztatni, mert amíg szívük 
zárva volt azok előtt, addig törekvése hiábavaló lett volna. Mielőtt teljesség-
gel megérthették Krisztus leckéit, el kellett nyerniük a Szentlelket. „Ama Vi-
gasztaló pedig - mondta Krisztus, - a Szentlélek, akit az én nevemben küld az 
Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, 
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amiket mondottam néktek” (Jn 14:26).
Álmomban egy őrálló állt egy fontos épület ajtajánál, és minden 

bebocsátásra várót megkérdezett: «Befogadtad a Szentlelket?» Mérőszalag 
volt a kezében és csak kevesen, igen kevesen nyertek bebocsátást az 
épületbe. «Emberi mérték szerint nem vagy magas» - mondta. «De ha - 
kapott ismereteidnek megfelelően - teljes férfiúságra jutottál Krisztusban, 
akkor meghívást fogsz nyerni arra, hogy Krisztussal együtt részt vegyél a 
Bárány menyegzői vacsoráján. Örökkévaló korokon át sem fogod abbahagyni 
a számodra készített menyegző áldásairól való tanulást.

Noha magas és jó alkatú vagy, mégsem léphetsz be ide. Azok a felnőtt 
gyerekek nem léphetnek be ide, akik a gyerekekre jellemző tulajdonságok-
kal, szokásokkal és jellemvonásokkal rendelkeznek. Ha feltételezéseket, kri-
tikát, haragot és önméltatást ápoltál, nem jöhetsz be, mert elrontanád az 
ünnepet. Mindazoknak, akik ide belépnek, mennyei szövőszéken készült ün-
nepi ruhájuk van. Akik arra szoktatják magukat, hogy másokban hibát keres-
senek, olyan fogyatékosságot mutatnak, ami családokat tesz boldogtalanná, 
és ami arra késztet lelkeket, hogy az igazság helyett a mesékhez forduljanak. 
Bizalmatlanságod kovásza és gáncsoskodó jellemed elzárja előled a belépés 
lehetőségét. Ezen az ajtón senki nem léphet be, aki esetleg megcsorbíthatná 
az ott lakók boldogságát azáltal, hogy kikezdi az egymásba vetett tökéletes 
bizalmukat. Nem csatlakozhatsz a mennyei udvar boldog családjához, mert 
minden könnyet eltöröltem szemeikről. Soha nem láthatod a Királyt szépsé-
gében, ha nem vagy az Ő jellemének képviselője.

Majd ha feladod saját akaratodat és saját bölcsességedet, majd ha Krisz-
tustól tanulsz, akkor nyersz beengedést az Isten országába. Isten teljes, fel-
tétel nélküli átadást igényel. Add át életed neki, hogy Ő vezesse és alakítsa 
azt! Vedd nyakadba igáját! Vesd alá magad irányításának és tanításának! Ha 
nem válsz olyanná, mint egy kis gyermek, soha nem léphetsz be a mennyei 
országba.

Krisztusban lakozni annyi, mint jelleme mellett dönteni, hogy az Ő érde-
kei megegyezzenek a te érdekeiddel. Lakozz benne és csak az légy és csak 
azt tedd, amit Ő elvár tőled. Ezek a tanítványság feltételei, melyek teljesítése 
nélkül soha nem találhatsz nyugalmat. Pihenj meg Krisztusban! Rajta kívül 
nem találhatsz nyugalmat.

Abban a pillanatban, ahogy az iga a nyakadra kerül, minden könnyűvé vá-
lik. Akkor a legmegterhelőbb lelki feladat is elvégezhető, a legnehezebb ter-
hek is elhordozhatók, mert az Úr adja hozzá erejét és hatalmát. Ő ad örömet 
a munkához. Figyelj fel Krisztus szavaira: �...tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok...’ (Mt 11:29). Ki az, aki így beszél? - A mennyei 
Felség, a dicsőség Királya. Krisztus azt szeretné, hogy a lelki dolgokat illető 
megértésed megtisztuljon az önzés salakjától: a tisztességtelen, nyers és kö-
zönyös természet romlottságától. Szükséged van belső, mélyebb tapaszta-
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latokra. Krisztusban lakozva növekedned kell a kegyelemben. Ha megtérsz, 
nem akadály leszel, hanem testvéreidet fogod erősíteni.”

Mialatt ezek a szavak elhangzottak, néhányan szomorúan elfordultak és 
elvegyültek a gúnyolódók között. Mások, könnyekkel teli, megtört szívvel 
kértek bocsánatot azoktól, akiket megsebeztek. Nem törődtek saját méltó-
ságukkal, hanem minden lépésnél ezt kérdezték: „...mit kell nékem cseleked-
nem, hogy idvezüljek?” (ApCsel 16:30). A válasz ez volt: „Bánjátok meg azért 
és térjetek meg, hogy bűneitek előttetek mehessenek az ítéletre és eltöröl-
tessenek.” Olyan szavak hangzottak el, amik megfeddték a lelki büszkeséget, 
ami nem egyeztethető össze Isten Igéjével és hitvallásunkkal. Isten ezt nem 
tűri el. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg 
közel van! Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és 
térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a 
megbocsátásban» (Ésa 55:7).

Amint az emberek elé tártam ezeket az alapelveket a szombati istentisz-
teleten, mindnyájukon az látszott, hogy úgy érzik, hogy az Úr szól gyönge 
eszközén keresztül (The Review and Herald, 1899. április 11).

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 
elpecsételése befejeződik, részesülni fogunk Isten Lelkének kitöltésében. 
Mennyei angyalok lesznek köreinkben. Most van a mennyre való felkészü-
lés ideje. Isten minden parancsa iránti teljes engedelmességben kell járnunk 
(30. Levél, 1907).

>>> vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmány
AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 23-28. (Pünkösd-részlet)

Amikor a tanítványok az Olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, az 
emberek a bánat és levertség helyett örömet és győzelmet olvastak le ar-
cukról. Már nem szomorkodtak szertefoszlott reményeik miatt. Látták a fel-
támadt Üdvözítőt, és búcsúzása alkalmával tett ígérete állandóan fülükbe 
csengett.

Krisztus parancsának engedelmeskedve, Jeruzsálemben várták be az Atya 
ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. Várakozásukat azonban nem töltötték 
semmittevéssel, hanem amint a jelentés mondja: „Mindenkor a templom-
ban valának, dicsérvén és áldván az Istent.” (Lk. 24:53) Gyakran összegyűl-
tek 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 
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fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem 
kértetek az Atyától az én nevemben; kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örö-
mötök 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 érettünk.” (Rm. 8:34)

Mialatt a tanítványok az ígéret beteljesedésére vártak, őszintén mega-
lázták magukat, és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlé-
keztek Krisztusnak halála előtt mondott szavaira, s azok értelme most sokkal 
világosabb lett előttük. Emlékezetükben az elmosódott igazságok újból fele-
levenedtek, amint erre egymást figyelmeztették. Önváddal illették magukat, 
hogy az Üdvözítőt félreismerték. Csodálatos életének eseményei elevenen, 
megkapóan vonultak el lelki szemeik előtt; és ha tiszta, megszentelt életére 
gondoltak, úgy érezték, hogy csekélység minden fáradozásuk és minden ál-
dozatuk, 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 kimutatni és éreztetni Vele! Mennyire 
fájt a szívük, hogy hitetlenségükkel, bántó szavaikkal és cselekedeteikkel szo-
morították Őt! Az a gondolat azonban vigaszt nyújtott nekik, hogy mindezért 
bocsánatot nyertek. Elhatározták, hogy hitetlenségüket 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 folya-
mán olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az Üdvözítőhöz veze-
tik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntettek egymás között, 
és minden elsőbbségi- vagy uralomvágy eltűnt szívükből, bensőséges keresz-
tényi közösségben szorosan egybeforrtak. Mind közelebb jutottak Istenhez, 
és felismerték, hogy mily nagy kiváltságban volt részük, amikor Jézussal oly 
bizalmas kapcsolatban állhattak. Viszont szomorúság ülte meg szívüket, ha 
arra gondoltak, hányszor okoztak Neki fájdalmat lassú felfogásukkal és kö-
zömbösségükkel tanításaival szemben, amelyet javukra akart közölni velük.

Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat nap-
jai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték 
a kenetet, 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 buz-
gón 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 szavainak engedelmeskedve, könyörögtek ezen adományért. Kérel-
müket az Üdvözítő is támogatta. Közbenjárt a Szentlélekért, hogy azt népére 
kitölthesse.
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„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valá-
nak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zen-
dülése és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.” (Ap. csel. 2:1–2)

A Lélek oly túláradva szállt az imádságban elmélyült és várakozó tanít-
ványokra, 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 Lé-
lek kegyelmi kincseit a gyülekezetre kitöltheti. Ennek hatása alatt a bűnbá-
nat, 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 cso-
dálja. Ámulattól elragadtatva kiáltottak fel az apostolok: „Ez az igazi szere-
tet!” A kapott adományt megragadták, és mi volt ennek eredménye? A Lélek 
kardja új erővel élesítve, a menny villámaival megedzve, áttörte a hitetlensé-
get! Ezrek tértek meg egy napon.

Tanítványainak mondta Jézus: „Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha 
el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elkül-
döm azt ti hozzátok.” „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel 
majd titeket minden igazságra. Mert nem őmagától szól, hanem azokat szól-
ja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” (Jn. 16:7, 13)

Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a 
megígért áldást. Erre várniuk kellett, mielőtt munkájukat elkezdhették. Mi-
után Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta 
trónját. Midőn a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a 
tanítványokra, és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal a dicsőséggel, ame-
lyet Atyjától öröktől fogva bírt. A Lélek kiárasztása pünkösd napján a meny-
ny 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 Lé-
lek 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 
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 
közül, melyek az ég alatt vannak.” (Ap. csel. 2:5) A zsidók abban az időben 
elszórtan éltek majdnem az egész föld lakott területein, és a számkivetés-
ben különböző nyelveket tanultak meg. Közülük sokan tartózkodtak Jeruzsá-
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lemben, hogy ott részt vegyenek a vallásos ünnepségeken. Az egybegyűltek 
között tehát minden ismert nyelv képviselve volt. Az evangélium hirdetését 
ez a nyelvkülönbség nagyon akadályozta volna; Isten ezért csoda által pó-
tolta 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.

„Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavaro-
dék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak 
pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem 
galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak? Mimódon halljuk hát őket, ki-ki 
közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?” (Ap. csel. 2:6–8)

A papok és főemberek ennek hallatára nagy haragra gerjedtek, de nem 
mertek szabad folyást engedni érzelmeiknek, mert féltek a nép bosszújától. 
Megölték a Názáretit és ímé, most itt vannak szolgái, ezek a galileai tanulat-
lan férfiak, akik elbeszélik minden ismert nyelven életének és működésének 
történetét. A papok elhatározták, hogy az apostolok csodatevő erejének ter-
mészetes magyarázatot adnak. Azt állították, hogy a tanítványok megrésze-
gedtek a túl sok újbor élvezetétől, amelyet erre az ünnepségre készítettek. 
A tömegből egyesek, a legtudatlanabbak, készpénznek vették ezt a híresz-
telést. Az értelmesebbek azonban tudták, hogy csak hamis ráfogás ez, mert 
hiszen akik értették a különböző nyelveket, bizonyították, mily tökéletesen 
beszélik a tanítványok ezeket az idegen nyelveket.

Péter válaszolt a papoknak ebbeli vádjára és kimutatta, hogy ez az ese-
mény nyilvánvaló beteljesedése Jóel próféciájának, amelyben előre megjö-
vendölte, hogy milyen erő árad majd ki azokra az emberekre, akiket az Úr 
előkészít rendkívüli munkájukra. „Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok 
Jeruzsálemben, legyen 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 mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből 
minden testre; és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látá-
sokat 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, csodatéte-
lek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint maga-
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tok is tudjátok, Azt ...megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve, 
megölétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivel-
hogy 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 ha-
tástalanok maradnának. Ehelyett inkább Dávidra hivatkozott, akit a zsidók 
egyik ősatyjukként tiszteltek. Így beszélt tehát: „Dávid így szól róla: Magam 
előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy 
meg ne tántorodjam. 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 rotha-
dást 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.” „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 
irányból sereglenek, hogy meghallgassák a tanítványok bizonyságtételét 
arról az igazságról, amely Jézus Krisztusban van. Odatolakodnak, megtöltik 
a templomot. Jelen vannak a papok és a főemberek is; arcuk még mindig 
gonoszságuk sötétségét tükrözi, mert szívük telve van Krisztus iránti keserű 
gyűlölettel. Kezükről még nem mosták le a vért, amelyet a világ Megváltójá-
nak megfeszítésekor ontottak. Azt hitték, hogy az apostolokat megfélemlít-
heti a gyilkosság és a súlyos elnyomatás, és íme itt látják őket rettenthetetle-
nül, Szentlélekkel telten. Sőt hallaniuk kell, amint nagy erővel és hatalommal 
hirdetik Jézus istenségét. Hallják a bátor kijelentéseket, hogy a nemrég meg-
alázott, kigúnyolt, kegyetlen kezekkel megkorbácsolt és keresztre feszített 
Jézus: az élet Fejedelme, akit Isten jobbjára emelt.

>>> vissza a 3. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmány

BIZONYSÁGTÉTELEK, 8. KÖTET, 19-23. (A megígért erő)

Isten nem várja el, hogy a magunk erejével végezzük az előttünk álló 
munkát. Segítségről gondoskodott az ember erejét meghaladó minden hely-
zetre. Minden szorultságban segítségül adja a Szentlelket, hogy megerősítse 
reményünket és bizonyosságunkat, megvilágosítsa elménket, és megtisztítsa 
szívünket.

Közvetlen keresztre feszítése előtt az Üdvözítő így szólt tanítványaihoz: 
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„Nem hagylak titeket árvákul”, „és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád 
néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.” „De mikor eljő amaz, az igaz-
ságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától 
fog szólni, hanem azokat szólja, amiket hall és a bekövetkezendőket megje-
lenti néktek.” „Megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 
mondtam nektek.” (János 14: 18,16; 16:13; 14:26)

Krisztus gondoskodott róla, hogy gyülekezete átalakult testület legyen, 
melyet a menny fénye világosít meg, s mely Immánuel dicsőségével bír. 
Szándéka az, hogy a világosság és a béke lelki légköre vegyen körül minden 
keresztényt. Nincs korlátja az ember hasznavehetőségének, ha énjét félreté-
ve, helyet készít szívében a Szentlélek munkájának, s teljesen Istennek szen-
teli életét.

Mi volt a Szentlélek kitöltésének eredménye pünkösd napján? A föltáma-
dott Üdvözítőről szóló örömhírt eljutott a világ végső határáig. A tanítványok 
szíve túláradt a jóakarattól. Ez oly teljes, oly mély, oly nagy horderejű volt, 
hogy kényszerítette őket elmenni a föld végéig hirdetve: „Ne legyen másban 
dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.” (Galata 6:14) 
Amint hirdették az igazságot, az emberek szíve behódolt az üzenet hatalmá-
nak. A gyülekezet mindenfelől megtérteket látott beseregleni. Visszaeső bű-
nösök tértek meg. bűnösök csatlakoztak a keresztényekhez a drága igazgyöngy 
keresésében. Az igazság legkeserűbb ellenségei az igazság bajnokaivá váltak. 
Beteljesedett a jövendölés: A gyönge olyan lesz, mint Dávid, Dávid háza pe-
dig, mint az Úrnak angyala. 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 országának növekedéséért fáradozzanak.

„Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltáma-
dásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon.” (Cselekedetek 4:33) Munká-
juk eredményeként választott férfiak csatlakoztak a gyülekezethez, befogad-
ták az élet igéjét, s arra szentelték életüket, hogy eljuttassák az emberekhez 
az élet reménységét, mely békével és örömmel töltötte be szívüket. Embe-
rek százai hirdették az üzenetet: Közel van az Isten országa. Fenyegetés nem 
ijesztette el, nem tartotta őket vissza. Az Úr szólt általuk, s amerre csak jár-
tak, betegeket gyógyítottak és hirdették a szegényeknek az igazságot.

Mikor az emberek alávetik magukat a Szentlélek ellenőrzésének, Isten ily 
hatalmasan képes munkálkodni.

A Szentlélek ígérete nekünk is olyan bizonyosan szól ma, mint az első ta-
nítványoknak szólt. Isten ma is fölülről jövő hatalommal ruház föl férfiakat és 
nőket, mint akik pünkösd napján hallották a megváltás igéit. Isten Lelke és 
kegyelme ma is rendelkezésükre áll azoknak, akik rászorulnak, és akik szaván 
fogják őt.

Figyeljünk föl, hogy Isten csak azután töltötte ki Lelkét, miután a tanítvá-
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nyok eljutottak a tökéletes egységre; mikor nem törekedtek többé a legma-
gasabb polcra. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést. A 
Lélek kitöltése után ugyanezt a bizonyságtételt halljuk róluk. Figyeljünk föl a 
szavakra. „A hívők sokaságának a szíve-lelke egy volt.” (Cselekedetek 4:32) 
Annak Lelke éltette a hívők egész gyülekezetét, aki meghalt, hogy a bűnösök 
élhessenek.

A tanítványok nem maguknak kérték az áldást. Felelősség terhe neheze-
dett 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.

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.” (Zakariás 9:12;10:1)

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 
tisztátalanság és lelki halál. Jelentéktelen kicsinységek kötik le figyelmünket, 
s noha Krisztus végtelen bőségben kínálja, hiányzik belőlünk a gyülekezet 
növekedéséhez és jólétéhez szükséges isteni erő, mely minden más áldást 
uszályában hozna magával.

A Lélek távolléte teszi erőtlenné az evangélium szolgáit. Lehet valaki ta-
nult, tehetséges, rendelkezhet szónoki képességgel, minden veleszületett és 
meg szerzett adománnyal, de Isten Lelkének jelenléte nélkül nem tudja meg-
érinteni a szíveket, s Krisztus számára nyerni meg a bűnösöket. Másrészt, ha 
valaki kapcsolatban áll a Lélekkel, ha rendelkezik a Lélek ajándékaival, akkor 
a legszegényebb és legtudatlanabb Krisztus tanítványa is olyan hatalommal 
rendelkezik, mely eredményes az emberi szíveken. Az ilyeneket Isten közve-
títővé teszi a mindenség legmagasztosabb hatásának túlárasztására.

Miért nem éhezzünk és szomjazzuk a Lélek ajándékát? Hiszen ezen az 
úton nyerhetünk erőt! Miért nem beszélünk róla, imádkozunk érte, hirdet-
jük? Az Úr szívesebben adja nekünk a Szentlelket, mint bármely szülő, aki 
jó ajándékot ad gyermekeinek. A munkások esedezzenek Istenhez a Lélek 
keresztségéért. Jöjjenek össze csoportok, könyörögjenek különleges segít-
ségért, mennyei bölcsességért, hogy tervezni tudjanak, terveiket pedig böl-
csen végrehajtani. Különösen azért kell imádkozniuk, hogy Isten keresztelje 
meg Szentlélekkel lélekmentőit.
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A Szentlélek jelenléte hatalmat ad Isten munkásainak az igazság hirdeté-
sére, amire a világ összes megtiszteltetése és dicsősége sem adhat hatalmat. 
A Lélek adja az erőt, mely fönntartja őket minden veszedelem, rokonaik el-
lenzése, világ gyűlölete és tökéletlenségük, tévedéseik tudata közepette is.

Istenért való lelkesedés indította a tanítványokat, hogy nagy erővel te-
gyenek bizonyságot az igazságról. Ez a buzgóság tüzesítse át szívünket, hogy 
feltartóztathatatlanul hirdessük a megmentő szeretetet, Krisztust és megfe-
szítésének történetét. A Szentlélek ma is eljön, feleletül az őszinte, állhatatos 
imára, s betölti az embereket a szolgálathoz szükséges erővel. Miért olyan 
élettelen, gyönge ma mégis a gyülekezet?

Minden keresztény előjoga nemcsak várni, de siettetni Urunk Jézus Krisz-
tus eljövetelét. Ha aki Krisztus nevét vallja, gyümölcsöt teremne az Úr dicső-
ségére, gyorsan bevethetnénk az egész világot az evangélium magjával. Az 
aratás hamar beérne, s Krisztus eljönne betakarítani az értékes gabonát.

Testvéreim, könyörögjetek a Szentlélekért. Isten minden ígéretét teljesíti. 
Bibliával a kézben mondjátok: Megteszem, amit mondtál. Hivatkozom ígé-
retedre: „Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek, és 
megnyittatik nektek.” Krisztus kijelentette: „Amit könyörgésben kértek, higy-
gyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.” ,,Akármit kértek 
majd az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a 
Fiúban.” (Máté 7:7; Márk 11:24; János 14:13)

A trón körül ívelő szivárvány a biztosíték, hogy Isten igaz, hogy nincs nála 
változás, sem árnyéka a változandóságnak. Bűnöztünk ellene, méltatlanok 
vagyunk kegyére, mégis Ő maga helyezi ajkunkra a legcsodálatosabb ígére-
tét: „Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! 
Emlékezzél, ne rontsd meg a te velünk való szövetségedet.” (Jeremiás 14:21) 
Az Úr megígérte, hogy hajlik kiáltásunkra, mikor érdemtelenségünket és bű-
nösségünket bevallva fordulunk hozzá. Trónjának becsülete forog kockán, 
hogy beváltsa adott szavát.

*****
Krisztus elküldi hírnökeit birodalmának mindent tájára, hogy közölje szol-

gáival akaratát. Gyülekezetei között jár. Követőit meg kívánja szentelni, föle-
melni és nemesíteni. A benne hívők áldásos hatása életre éltető illat lesz a 
világon. Krisztus jobb kezében tartja a csillagokat; szándéka az, hogy rajtuk 
keresztül sugározza világosságát a világra. Így kívánja előkészíteni népét a 
mennyei templom magasabb szolgálatára. Nagy munkát bízott ránk. Végez-
zük azt hűségesen. Életünkkel mutassuk meg, mit tehet az isteni kegyelem 
az emberért.

>>> vissza a 3. tanulmányhoz
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4. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 28-39. (Pünkösd-részlet, A lélek adománya, 
A templom kapujában-részlet)

PÜNKÖSD-részlet 
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: Is-
ten Fia volt. A papok és főemberek reszkettek. Meggyőződés és félelem lett 
úrrá a népen. „Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és 
mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk atyámfiai, 
férfiak?” (Ap. csel. 2:37) A hallgatóság között voltak jámbor zsidók, akik 
őszintén hittek. A szónok beszédét kísérő erő meggyőzte őket a megfeszített 
Jézus messiási voltáról.

„Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mind-
nyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatfára; és veszitek a 
Szent Lélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és 
mindazoknak, 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 ámí-
tása 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 akar-
tak feltűnni, de alapjában földi hatalomra és gazdagságra törtek. Nem volt 
szándékuk Krisztushoz jönni, tőle világosságot nyerni.

A Jézus által magyarázott íráshelyek most mennyei megvilágításban, ért-
hetően és az igazság teljes fényében ragyogtak fel a tanítványok előtt. Le-
hullott szemeikről a lepel, amely eddig akadályozta, hogy meglássák az el-
múlandónak végét (II. Kor. 3:13); most már teljes világossággal megértették 
Krisztus missziójának 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 hoz-
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zájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.” (Ap. csel. 2:41)
A zsidó vezetők azt hitték, hogy Krisztus halálával műve is befejeződik. 

Ehelyett azonban tanúi voltak a pünkösdnapi csodálatos eseményeknek. 
Hallották a tanítványokat, ahogyan előttük eddig ismeretlen erővel és hatá-
rozottsággal prédikálták Krisztust, és látták, amint szavaikat jelek és csodák 
igazolták. Jeruzsálemben, a zsidóság fellegvárában, ezrek vallották meg nyíl-
tan, hogy hisznek a názáreti Jézusban, a Messiásban.

A tanítványok csodálkozó boldogsággal szemlélték e nagy aratást. Tud-
ták, 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 töl-
tött 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 ere-
jének 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 bűnükről, hogy elvetették és megfeszítették a dicsőség Urát.

Krisztus vezetése és tanítása folytán a tanítványok megértették, hogy 
szükségük van a Szentlélek erejére, hogy művüket megkezdhessék. Többé 
nem voltak 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. Lelkületük, 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. Megér-
tették azokat az igazságokat, amelyeket, míg Jézussal együtt voltak, nem 
tudtak felfogni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalom-
mal fogadták. Ezután nem csupán hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten 
Fia; most már biztosan 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, ami-
kor bizonyságot tettek róla! Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mély-
séges jóindulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is 
elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágytak a Jézus 
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által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a mennyel 
szemben, és felelősségük súlyát is, amelyet munkájuk mér rájuk. A Szentlélek 
által megerősödve, nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győ-
zelmét biztosítsák. A Lélek elevenítette meg őket és beszélt általuk. Arcukról 
Krisztus békéje sugárzott; életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bi-
zonyságot tett arról az átalakulásról, amely bennük végbement.

A LÉLEK ADOMÁNYA
Amikor Jézus tanítványainak a Szentlelket megígérte, tanítói működé-

sének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, teljesen tu-
datában a bűnteher súlyosságának, amit neki, mint bűnhordozónak kellett 
viselnie. Mielőtt azonban feláldozta magát, kioktatta tanítványait a legfonto-
sabb, legtökéletesebb adomány felől, amelyet követőinek adni akart. Olyan 
adományról, mely kegyelmének határtalan segélyforrását tárja fel előttük. 
„És én kérem az Atyát 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 fel őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és 
bennetek marad.” (Jn. 14:16–17) Az Üdvözítő ezzel utalt a jövőre, amikor 
eljő a Szentlélek, mint földi képviselője, és hatalmas munkát végez. Annak 
a sok rossznak és gonoszságnak, amely évszázadokon át halmozódott fel, az 
ember ezentúl a Szentlélek isteni ereje által álljon ellen.

Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt 
Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, 
és mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása 
alatt lelkek tértek meg. Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A 
hűtlenek újból megtértek. A bűnösök egyesültek a hívőkkel és keresték a 
drágagyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellenségéből védelmezőjévé 
vált. A prófécia beteljesedett: „Olyan lesz köztük a legalábbvaló, mint Dá-
vid; a Dávid háza pedig... mint az Úrnak angyala.” (Zak. 12:8) Minden keresz-
tény felismerte testvérében az isteni szeretet és jóindulat megnyilvánulását. 
Egyetlen cél foglalkoztatta őket; egyetlen vágy minden mást háttérbe szorí-
tott; egyetlen igyekezetük az volt, hogy Krisztus jellemét nyilatkoztassák ki, 
és országa építésén dolgozzanak.

„És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltá-
madásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.” (Ap. csel. 4:33) Műkö-
désük folytán kiváló férfiak is csatlakoztak a gyülekezethez, akik az igazság 
elfogadása után életüket arra szentelték, hogy másoknak is elvigyék azt a 
reményt, amely szívüket békével és örömmel töltötte meg. Fenyegetések 
sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr szólt általuk, és 
miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a sze-
gényeknek. Az isteni kegyelem csodái váltak valóra mindenfelé.

Ily hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat Lelke uralmának.
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A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kije-
lentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig része-
sülnek. Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót 
mindazoknak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek 
mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összekötte-
tésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek 
bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről. Férfiak és 
nők, akik az üldöztetés és próbatétel hosszú évszázadai alatt a Lélek segítsé-
gét nagymértékben élvezték, jelként és csodaként álltak a világ előtt. Angya-
lok és emberek előtt bizonyították be a megváltó szeretet átformáló hatalmát.

Mindazáltal azok sem mentesültek a további támadásoktól és kísértések-
től, akik pünkösdkor erőt nyertek a magasságból. Ha bizonyságot tettek az 
igazságról és jogosságról, az igazság ellensége több ízben támadt ellenük, 
hogy megfossza őket keresztényi tapasztalataiktól. Kénytelenek voltak iste-
nadta erejükkel felvértezve, még fokozottabb küzdelmet vívni, hogy elérjék 
az érett férfiúságot a Jézus Krisztusban. Naponta könyörögtek újabb kegyele-
mért, hogy mind közelebb és közelebb jussanak a tökéletességhez. A Szent-
lélek befolyása alatt még a leggyengébbek is megtanulták, hitük gyakorlása 
közben, hogy a rájuk bízott képességeket növeljék. Így egyszersmind meg-
szentelődtek, megtisztultak és nemesbültek. Miután alázatosan engedel-
meskedtek a Szentlélek befolyásának, részt nyertek az Istenség teljességéből 
és átformálódtak Isten képmására.

Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén, 
hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme gaz-
dagságának kiáradását a földön, hogy gyermekeire szálljon. Hogy ígéretének 
beteljesedése azonban nem észlelhető olyan mértékben, ahogy lehetne, ab-
ban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik annyira, ahogy kellene. Ha 
minden keresztény készséges volna elfogadni, akkor elnyerhetné a Szent-
lelket. Ahol a Szentlélek szükségességét alig veszik figyelembe, ott lelki si-
várságot, sötétséget, süllyedést és halált láthatunk. Ahol értéktelen dolgok 
köthetik le a figyelmet, ott az isteni erő hiányzik. Az az erő, amely szükséges 
a gyülekezet növekedéséhez és fejlődéséhez; ez az erő hozza az összes többi 
áldást is, és Isten felmérhetetlen bőségben kínálja ezt fel mindnyájunknak.

Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és 
szomjúhozzuk a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről, és miért nem 
tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja Szent-
lelkét azoknak, akik Neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják gyermekeik-
nek 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 kivite-
lezésre egyaránt. Különösen azt kérjék Istentől, hogy kiválasztott követeit 
részesítse a lelki munka mezején a Lélek csodálatos keresztségében. A Lélek 
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megnyilvánuló ereje Isten munkásai életében oly hatalmasan támogatná az 
igazság hirdetését, ahogy azt a világ minden tisztelete és dicsősége együtt-
véve sem adhatja meg.

Bárhol legyen is az Istennek szentelt életű munkás, ott van vele a Szentlé-
lek is. A tanítványoknak tett ígéret nekünk is szól. A Vigasztaló éppen annyira 
a miénk, ahogy az övék volt. A Szentlélek adja azt az erőt, amely a gyötrődő és 
küszködő lelkeket megtartja, úgy a világ gyűlölete, mint saját gyengeségeik 
és hibáik felismerése közepette. Amikor bánat és szenvedés a részünk, 
amikor jövőnk sötétnek és nyugtalanítónak látszik, vagy elhagyatottnak és 
gyámoltalannak érezzük magunkat, akkor a Szentlélek, hitben elmondott 
imáinkra, megvigasztalja szívünket.

Nem döntő bizonyítéka kereszténységünknek, ha rendkívüli körülmények 
között mutatunk nagy lelkesedést. A megszentelődés és szent élet nem elra-
gadtatásból áll, hanem azt jelenti, hogy akaratunkat teljesen Istennek adjuk 
át. Jelenti, hogy élünk Isten minden Igéjével, amely az Ő szájából származik. 
Jelenti, hogy Benne bízunk minden kísértésben, úgy a sötét, mint a fényes 
napokban is. Jelenti, hogy hitben járunk minden körülmények között, ren-
díthetetlen bizalommal támaszkodunk Reá, és megnyugszunk szeretetében.

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

A Szentlélek lényege: titok. Emberek nem fejthetik meg, mert Isten nem 
nyilatkoztatta ki előttük. Kutatásra hajlamos elmék összehozhatnak bib-
lia-szövegeket, és alapul vehetik emberi magyarázataikhoz, de az ilyen né-
zetek elfogadása nem fejlesztheti a gyülekezetet. Olyan titkokat illetőleg, 
amelyek az emberi értelmet meghaladják, hallgatni – arany.

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 meg-
elevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut, és felismeri az isteni követel-
mények iránti engedelmesség fontosságát.

A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek 
kinyilatkoztatja 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 Meg-
váltó halála által szerzett üdvösséget. Igyekszik az emberek figyelmét állan-
dóan arra a nagy áldozatra irányítani, amelyet Krisztus hozott a golgotai ke-
reszten. Bemutatja Isten szeretetét a világ előtt, és a bűneiről meggyőzött 
lélek számára hozzáférhetővé teszi a Szentírás értékeit.
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Miután a Szentlélek meggyőzte az embert bűneiről, az életszentség és 
igazság színvonalát feltárta előtte, elvonja szeretetét e világ dolgaitól, és be-
tölti lelkét a szentség utáni vággyal. „Az elvezérel majd titeket minden igaz-
ságra” (Jn. 16:13) – jelentette ki az Üdvözítő. Ha az emberek készek arra, 
hogy a Lélek munkálkodjék bennük, akkor egész lényük megszentelődését 
véghezviszi. A Szentlélek 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 em-
beri eszközei által, hogy szándékát megvalósítsa a bukott emberiséggel. Ez 
megnyilvánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is „jó 
lelkét adta, hogy őket oktatná.” (Neh. 9:20) Az apostoli korszakban is hatal-
masan működött Isten a Szentlélek erejével gyülekezetéért. Ugyanaz az erő 
adott hitet és bátorságot Kálebnek és Józsuénak, amely az ősatyákat meg-
erősítette; és ez tette eredményessé az apostoli gyülekezet munkáját. Táma-
sza volt minden időben Isten hűséges gyermekeinek. A Szentlélek ereje által 
készítettek utat a valdensek a sötét korszakok alatt, a reformáció számára. 
Ugyanez az erő koronázta eredménnyel azon nemes férfiak és nők fáradozá-
sait, akik a mai misszióállomások felállításának útját egyengették, és tették 
lehetővé a Biblia lefordítását valamennyi nemzet nyelvére és tájszólásaira.

Isten még ma is egyházát használja fel szándékának kinyilatkoztatására 
e földön. A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak 
és előkészítik Krisztus újra jövetelének útját. Hirdetik, hogy Isten törvénye: 
az élet zsinórmértéke. A Mindenható Lelke készteti az emberi szíveket, és 
mindazok, akik befolyásának engednek, Isten igazsága tanúivá lesznek. Meg-
szentelt életű férfiak és nők sok helyen közlik az emberekkel azt a világos-
ságot, 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 rend-
kívüli idejét, amely hatványozottan fokozná a mások felvilágosítására szol-
gáló képességüket. Elhanyagolják jelenlegi kötelességüket és kiváltságukat, 
fényük csak pislákol, miközben olyan időkre várnak, amikor minden fáradság 
nélkül nyerhetnek rendkívüli áldást, amely átformálja és szolgálatra alkal-
massá teszi őket.

A végidőben, amikor Isten műve a földön befejezéshez közeledik, a szent 
életű 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 gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai 
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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 Is-
ten, amely megelőzi a világ aratásának befejezését, előkészíti a gyülekezetet 
Jézus eljövetelére. Az írás a Léleknek eme kiárasztását a késői eső hullásához 
hasonlítja; 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 tehetsé-
gükhöz mérten felhasználni, akik a kegyelmi forrás állandó és újabb áldása-
iban részesülnek. Ahelyett, hogy az eljövendő időkre várakoznának, amely 
őket csoda által ruházza fel a lelki erő rendkívüli mértékével, adják át ma-
gukat a léleknyerés munkájának, hogy Isten átformálhassa, és hasznos edé-
nyekké tegye őket. Naponta megragadnak minden alkalmat a szolgálatra, és 
ezzel tesznek bizonyságot a Mesterről, bárhol legyenek, akár az otthon sze-
rény munkakörében vagy a nyilvánosság 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, mi-
ként 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 szükségletét, akik gyengeségük ellenére – a bűnnel és kísérté-
sekkel telt világban élve – égnek a vágytól, hogy Neki szolgálhassanak. Tudja, 
hogy azok a követek, akiket szétküld, gyenge és tévelygő emberek; azonban 
mindenkinek, aki teljesen átadja magát, isteni segítségét ígéri. Példája bizo-
nyítja, hogy a mélységes hitből fakadó komoly és állhatatos könyörgés, va-
lamint 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 befo-
gadja és felhasználja azt az erőt, melyet Isten megígért egyházának a föld 
aratásának megérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják odaszente-
lési fogadalmukat, az Úr napról napra újra megajándékozza őket Lelke meg-
elevenítő és megszentelő jelenlétével. Mindennapi kötelességük teljesítését 
azzal a biztos tudattal kezdik meg, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte 
teszi őket „Isten munkatársaivá”.
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A TEMPLOM KAPUJÁBAN-RÉSZLET
Krisztus tanítványai tudatában voltak tehetetlenségüknek. Alázatos, buz-

gó imában kapaszkodtak tehát gyengeségükben erejébe. Tudatlanságukat 
bölcsességével, méltatlanságukat igazságosságával és szegénységüket fel-
mérhetetlen gazdagságával kapcsolták egybe. Ily módon megerősödve és 
felvértezve haladtak előre a Mester szolgálatában.

Nemsokára a Szentlélek kiárasztását követően, egy komoly imaalkalom 
után, Péter és János együtt mentek fel a templomba. Ahol beléptek, az „Ékes 
kapunál”, láttak egy, már negyven év óta nyomorék embert ülni. Ez a szeren-
csétlen férfi hosszú ideje vágyakozott arra, hogy Jézust láthassa, mert gyó-
gyulást várt Tőle. Tehetetlen állapotában azonban túlságosan messze esett 
a nagy Orvos működési területétől. Sok könyörgése végül arra indította né-
hány ismerősét, hogy elvitték a templom ajtajáig. Amikor azonban odaérke-
zett, megtudta, hogy azt, Akire minden reményét építette, kegyetlen módon 
megölték.

Csalódása nagy részvétet keltett azokban, akik tudták, mennyire vágyott 
arra, hogy Jézus meggyógyítsa. Naponként kitették a templom elé, hogy az 
arra menők csekély alamizsnája enyhítse ínségét. Amikor Péter és János el-
haladt előtte, tőlük is alamizsnát kért. A tanítványok részvétteljesen néztek 
rá, és Péter így szólt hozzá: „Nézz mi reánk! Az annakokáért figyelmez vala 
reájuk, és remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és 
aranyom nincsen nékem.” Amikor Péter bevallotta szegénységét, a nyomo-
rék arcán csalódás árnya suhant át. Arcvonásai azonban rögtön kisimultak, 
amikor az apostol folytatta: „Hanem amim van, azt adom néked; a názáreti 
Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj.

És őt jobb kezénél fogva felemelé és azonnal megerősödének az ő lábai 
és bokái; és felszökvén, megálla és jár vala és beméne ő velük a templomba, 
járkálva és szökdelve és dicsérve az Istent. És látá őt az egész nép, hogy jár 
és dicséri az Istent. És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült 
a templomnak Ékeskapujában; és megtelének csodálkozással és azon való 
álmélkodással, ami történt vala ő vele.” (Ap. csel. 3:4–10)

„Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyó-
gyult, az egész nép álmélkodva összefuta őhozzájuk a tornácba, amely Sala-
monénak neveztetik.” Mindnyájan csodálkoztak azon, hogy a tanítványok is 
tudnak olyan csodákat művelni, amilyeneket Jézus cselekedett. Íme, itt áll 
egy férfi, aki negyven évig tehetetlen nyomorék volt, most pedig tagjait tel-
jes épségben használja. Megszabadult fájdalmaitól, Jézusban hisz és boldog.

Mikor a tanítványok észrevették az emberek csodálkozását, Péter azt 
kérdezte: „Izráel férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, 
mintha tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal míveltük volna azt, hogy 
ez járjon?” Biztosította őket, hogy a gyógyítás Jézus nevében történt, akit 
Isten feltámasztott halottaiból. „Az Ő nevében való hit által” – magyarázta 
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az apostol – „erősítette meg az Ő neve azt, akit láttok és ismertek; és a hit, 
mely ő általa van, adta néki ezt az épséget mindnyájan a ti szemetek láttára.”

Az apostolok nyíltan beszéltek a zsidók nagy bűnéről, hogy elvetették és 
megölték az élet Fejedelmét, de tartózkodtak attól, hogy hallgatóikat a két-
ségbeesésbe kergessék. „Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok” – 
mondta Péter – „kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek. 
Az életnek fejedelmét pedig megölétek; kit az Isten feltámasztott a halálból, 
minek mi vagyunk bizonyságai.” „De most atyámfiai, tudom, hogy tudatlan-
ságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, amikről 
eleve megmondotta minden ő prófétájának szája által, hogy a Krisztus el-
szenvedi, ekképpen töltötte be.” Kifejtette, hogy a Szentlélek szólítja fel őket 
a bűnbánatra és a megtérésre. Bizonyította, hogy nincsen más reménységük 
az üdvösségre, hanem csak Annak kegyelme által, akit ők megfeszítettek. 
Csak a Krisztusba vetett hit által bocsáttatnak meg bűneik.

„Bánjátok meg azért és térjetek meg” – kiáltotta – „hogy eltöröltessenek 
a ti bűneitek; hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.”

>>> vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 39-46. (A templom kapujában-részlet)

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 39-46. (A TEMPLOM KAPUJÁBAN-RÉSZLET)
„Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a 

mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak: És a te magodban megáldatnak a föld-
nek nemzetségei mindnyájan. Az Isten az ő Fiát, Jézust első sorban néktek 
támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyikőtöket megtérít-
vén bűneitekből.” (Ap. csel. 3:11–26)

Így prédikálták az apostolok Krisztus feltámadását. A hallgatóság 
közül sokan vártak erre a bizonyságtételre, és amikor hallották, elhitték. 
Emlékeztek Krisztus szavaira; és csatlakoztak azokhoz, akik elfogadták az 
evangéliumot. Az Üdvözítő által vetett mag kikelt, és gyümölcsöt termett.

Míg a tanítványok a néphez beszéltek, „odaléptek hozzájuk a papok és a 
templom felügyelője és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet 
tanítják és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást.” (Ap. csel. 4:1–2)

Krisztus feltámadása után a papok azt a hazug hírt terjesztették min-
denfelé, hogy Jézus holttestét tanítványai rabolták el, mialatt a római őrök 
aludtak. Ezért érthető, hogy nehezteltek Péterre és Jánosra, amikor meghal-
lották, hogy Annak feltámadását prédikálják, akit ők megöltek. Különösen a 
sadduceusokat nyugtalanította a dolog, mivel érezték, hogy kedvenc tanté-
telük dől meg, és így hírnevük forog kockán.
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Az újabban megtértek száma rohamosan növekedett. A farizeusok és sad-
duceusok egyetértettek abban, hogy ha szabad folyást engednek az új tanító 
működésének, befolyásukat nagyobb veszély fenyegeti, mint akkor, amikor 
Jézus a földön járt. Ezért a templom felügyelője, néhány sadduceus segítsé-
gével, letartóztatta Pétert és Jánost, akiket reggelig őrizetben tartottak, mert 
kihallgatásukhoz már későre járt az idő.

A tanítványok ellenségei sem zárkózhattak el attól az igazságtól, hogy 
Krisztus feltámadt halottaiból. A bizonyíték sokkal világosabb volt, semhogy 
abban kételkedni lehetett volna. Mindazáltal megkeményítették szívüket, 
és vonakodtak megbánni bűnüket, amelyet Krisztus keresztre feszítésével 
követtek el. A zsidó főemberek számos bizonyítékot kaptak arra nézve, hogy 
az apostolok isteni sugallatra beszélnek és cselekszenek, de csökönyösen 
ellenálltak az igazság üzenetének. Krisztus nem úgy jelent meg, ahogyan 
ők várták; és ha időnkint meg is győződtek arról, hogy Isten Fia volt, megy-
győződésüket elfojtották és megfeszítették Őt. Az Úr kegyelme további bi-
zonyítékokat adott még nekik, és most újabb alkalmat nyújtott, hogy Hozzá 
forduljanak. Elküldte a tanítványokat, hogy tudtukra adják, hogy az élet Fe-
jedelmét ölték meg; e borzalmas tény által ismételten töredelemre hívta fel 
őket. Önigazultságukban azonban annyira biztonságban érezték magukat 
ezek a zsidó tanítók, hogy vonakodtak a tények beismerésétől: hogy azokat 
a férfiakat, akik Krisztus keresztre feszítésével vádolják őket, a Szentlélek 
vezeti.

Mivel a papok Krisztus ellen lázadtak, az ellenállás minden újabb mozza-
nata újabb indíték volt részükre, hogy a megkezdett úton haladjanak. Csökö-
nyösségük mindinkább növekedett. Nem mintha nem tudtak volna megaláz-
kodni, hanem mert nem akartak. Nemcsak azért vesztették el üdvösségüket, 
mert Isten Fiát megölték és ezért halált érdemeltek, hanem azért is, mert 
ellenálltak Istennek. A világosságot tudatosan vetették el, és elzárkóztak a 
Lélek fáradozásai elől, hogy őket meggyőzze. Az a befolyás működött bennük 
is, amely az engedetlenség fiait uralja. Arra késztette őket, hogy káromol-
ják azokat a férfiakat, akik révén Isten munkálkodott. Megátalkodott lázadá-
suk, minden további ellenállásukkal csak erősbödött Isten és üzenete ellen, 
amelynek hirdetésével szolgáit bízta meg. A zsidó vezetők, mert a bűnbe-
ismerést megtagadták, mindennap megújították ellenállásukat; ezzel pedig 
elősegítették az általuk elvetett mag aratását.

Isten haragja nem csupán bűnei miatt szakad a megátalkodott bűnösre, 
de azért is, mert a megtérésre hívó szózat és világosság ellenére továbbra is 
ellenáll és folytatja a múlt bűneit. Ha a zsidó vezetők engedtek volna a Szent-
lélek meggyőző erejének, akkor bocsánatot nyertek volna, de nem akartak 
engedelmeskedni. Így jár minden bűnös is, ha megrögzött ellenállásával ed-
dig jut; a Szentlélek többé már nem tudja befolyásolni.

A nyomorék meggyógyítása utáni napon Annás és Kajafás, a templom 
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többi főméltóságával együtt, összeült a kihallgatásra és maguk elé vezettet-
ték a foglyokat. Ugyanebben a teremben tagadta meg Péter csúfosan Meste-
rét; részben ugyanezen férfiak előtt. Élénken visszaemlékezett erre, amikor 
kihallgatására megjelent. Most alkalom nyílik számára, hogy ezt a gyávaságát 
jóvátegye.

A jelenlevők, akik emlékeztek még Péter viselkedésére Mestere kihallga-
tásánál, jó előre örvendeztek, hogy most lesz alkalmuk fenyegetésekkel, fog-
házbüntetéssel és halálos ítélettel megfélemlíteni. De az a Péter, aki Krisztust 
a legválságosabb órában megtagadta, a pillanat hatása alatt cselekedett, és 
magabízó volt. Különbözött attól a Pétertől, aki ott állt vizsgálat alatt a Ma-
gas Tanács előtt. Árulásából bukása után tért meg. Nem volt már büszke 
és dicsekvő, hanem szerény és önmagával szemben bizalmatlan. Telve volt 
Szentlélekkel. Ezen erő segítségével elhatározta, hogy jóváteszi az árulással 
elkövetett szégyenfoltját. Tiszteletet szerez annak a névnek, amelyet egyszer 
megtagadott.

A papok és főemberek eddig óvakodtak Jézus keresztre feszítését és fel-
támadását szóba hozni. Most azonban, hogy céljukat elérjék, kénytelenek 
voltak a vádlottakat megkérdezni, mi módon gyógyították meg a beteg em-
bert. „Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?” 
– kérdezték.

Szent bátorsággal és a Lélek erejével megerősödve jelentette ki Péter: 
„Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és az Izráel egész népének, hogy a 
názáretbeli Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltá-
masztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben. Ez ama kő, melyet 
ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé; és nincsen senkiben 
másban idvesség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, 
mely által kellene nekünk megtartatnunk.” (Ap. csel. 4:7, 10–12)

Ettől a bátor védekezéstől a zsidó vezetők megijedtek. Azt hitték, hogy 
a tanítványok megfélemlenek és megzavarodnak majd, ha a Magas Tanács 
elé kerülnek. Ehelyett azonban ezek a tanúk úgy beszéltek, ahogy Krisztus 
beszélt; ugyanolyan meggyőző erővel, mint Ő; és ez ellenfeleit hallgatásra 
kényszerítette. Péter hangja semmi félelmet nem árult el, amikor ezt mond-
ta Krisztusról: „Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szeg-
letnek fejévé.”

Péter itt olyan szólásmódot használt, amelyet a papok jól ismertek. A 
próféták beszéltek a megvetett kőről, és Krisztus maga is mondotta egyszer, 
amikor a papokhoz és vénekhez szólt: „Sohasem olvastátok-é az írásokban: 
Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje; az Úrtól lett 
ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annakokáért mondom néktek, hogy 
elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi 
annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik; akire pedig ez esik reá, 
szétmorzsolja azt.” (Máté 21:42–44)
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Amikor a papok az apostolok bátor szavait hallották, felismerték, „hogy a 
Jézussal voltak vala”.

Az apostolokról, akik jelen voltak Krisztus megdicsőülésénél a hegyen, 
azt olvassuk, hogy e csodálatos esemény végén senkit sem láttak, „csak Jé-
zust egyedül” (Mt. 17:8). Jézust egyedül! – ezek a szavak tartalmazzák annak 
az életnek és erőnek titkát, amely az első keresztény gyülekezet történetét 
jellemzi. Amikor a tanítványok először hallották Jézus szavát, érezték, hogy 
szükségük van rá. Keresték, megtalálták és követték Őt. Vele voltak a temp-
lomban, az asztalnál, a hegyoldalon, a mezőn. Úgy időztek Vele, mint tanulók 
tanítójukkal, és naponta nyerték Tőle az örök igazság tanait.

Mennybemenetele után is érezték isteni jelenlétét, telve szeretettel és vi-
lágossággal. Személyes jelenlét volt ez. Jézus, az Üdvözítő, aki velük beszélt, 
imádkozott és szívükbe bátorságot és vigaszt öntött, ajkain a béke üzeneté-
vel szállott fel tőlük a mennybe. Miközben az angyalok serege kísérte útján, 
ajkáról e szavakat hallhatták: „Ímé én ti veletek vagyok minden napon, a 
világ végezetéig.” (Mt. 28:20) Emberi alakjában szállt fel a mennybe. Tudták, 
hogy Isten trónja előtt áll, mégis Barátjuk és Üdvözítőjük maradt; tudták, 
hogy részvéte irántuk változatlan, és mindenkor egynek érzi magát a szenve-
dő emberiséggel. Tudták, hogy érvényesítette Isten előtt vérének érdemeit, 
amennyiben megsebzett kezeire és lábaira mutatott, emlékeztető jelként 
arra az árra, amelyet lefizetett megváltottaiért. Ez a gondolat késztette a ta-
nítványokat, hogy Érette gyalázatot is viseljenek. Összeköttetésük szorosabb 
volt, mint valaha, amikor személyesen velük volt. Ezentúl a bennük lakozó 
Krisztus világosságát, szeretetét és erejét sugározták szét, úgy, hogy ezt az 
emberek észrevették és csodálkoztak.

Péter, saját védekezésére elmondott szavainak, Krisztus adott súlyt. A ta-
nítványok oldala mellett ott állt szavahihető tanúként az a férfi, aki olyan 
csodálatosan gyógyult meg. Annak a férfinak a jelenléte, aki még néhány 
órával előbb tehetetlen nyomorék volt, most pedig visszanyert egészségé-
nek teljes birtokában állt ott, nyomatékosan igazolta Péter szavait. A papok 
és főemberek elhallgattak. Nem tudták megcáfolni Péter szavait; mindazáltal 
elhatározták, hogy véget vetnek a tanítványok tanítói működésének.

Krisztus csodatételeinek koronája: Lázár feltámasztása volt. Ez szilárdí-
totta meg a papok elhatározását, hogy véget vetnek Jézusnak és csodálatos 
működésének, amely előbb-utóbb tönkreteszi a népre gyakorolt befolyásu-
kat. Őt tehát megfeszítették. Most pedig meggyőződtek arról, hogy sem a 
nevében történő csodatételeknek, sem az általa tanított igazságok hirdeté-
sének véget nem vethettek. Jeruzsálemet máris lázba hozta a béna ember 
meggyógyítása és az apostolok prédikációja.

Zavaruk palástolására a papok és főemberek kivezettették az apostolokat, 
és tanácsot ültek maguk között. Abban egyek voltak, hogy hasztalan tagad-
nák le a beteg meggyógyítását. Szívesen leplezték volna ezt a csodát valami 
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hazugsággal, de lehetetlen volt, miután fényes nappal történt, nagy ember-
tömeg jelenlétében, és már ezrek szereztek tudomást róla. Szükségesnek 
tartották azonban beszüntetni az apostolok működését, nehogy Jézus köve-
tői szaporodjanak. Hiszen így maguk is kegyvesztetté válnának, és Isten Fia 
haláláért őket vonnák felelősségre.

Annak ellenére, hogy a tanítványokat a legszívesebben kiirtották volna, 
mégsem mertek többet tenni, mint hogy megfenyegették őket a legsúlyo-
sabb büntetésekkel, ha még továbbra is prédikálnak és munkálkodnak Jézus 
nevében. A tanítványokat újból behívták a Magas Tanács elé, és megparan-
csolták nekik, hogy többé ne merjenek sem beszélni, sem tanítani Jézus ne-
vében. Amire Péter és János így felelt: „Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok 
hallgatni inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy 
amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.” (Ap. csel. 4:19–20)

Nagyon szerették volna a papok megbüntetni ezeket a férfiakat, szent hi-
vatásukban kifejtett tántoríthatatlan hűségükért, azonban féltek a nép ha-
ragjától, „mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt.” (Ap. 
csel. 4:21/b) Így tehát az apostolokat, ismételt fenyegetések és rendreutasí-
tások mellett, szabadon bocsátották.

Mialatt Péter és János fogságban volt, a többi tanítvány, ismerve a zsi-
dók gyűlöletét, állandóan imádkozott a két testvérért, aggódva, nehogy a 
Krisztuson végrehajtott kegyetlenség megismétlődhessék. Mihelyt az apos-
tolok kiszabadultak, azonnal felkeresték a többi tanítványt és közölték velük 
a vizsgálat lefolyását. Nagyon nagy volt a hívők öröme. „Egy szívvel, lélekkel 
felemelték szavukat az Istenhez és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki 
teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. 
Aki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért dühösködnek 
a pogányok és gondolnak hiábavalóságot a népek? A földnek királyai felke-
rekednek; és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje 
ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, 
Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, hogy véghezvi-
gyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtör-
ténjenek.” (Ap. csel. 4:24–28)

„Most azért Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre és adjad a te szolgáidnak, 
hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet és a te kezedet kinyújtván 
gyógyításra; és, hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézus-
nak neve által.” (Ap. csel. 4:29–30)

A tanítványok több erőért könyörögtek, hogy hivatásukat betölthessék, 
mert látták, hogy ugyanazzal a kitartó ellenállással kell megküzdeniük, mint 
amelyet Krisztus is tapasztalt e földön. Miközben még hitben egyesített imáik 
a menny felé szálltak, már meg is jött a felelet. „Az a hely, ahol egybegyűltek, 
megmozdula, és ismételten megtelének Szentlélekkel.” Bátorsággal mentek 
ki ismét, hirdetni Isten szavát Jeruzsálemben. „És az apostolok nagy erővel 
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tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.” (Ap. csel. 4:31–33) Is-
ten pedig csodálatosan megáldotta fáradozásaikat.

Ezt az alapelvet igyekeztek az evangélium követői a reformáció ideje alatt 
is fenntartani, amelyért a tanítványok oly bátran síkraszálltak. Amikor meg-
parancsolták nekik, hogy ne tanítsanak többé Jézus nevében, kijelentették: 
„Vajon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, 
ítéljétek meg.” – Midőn a német fejedelmek Speierben 1529-ben a birodal-
mi gyűlésen összegyűltek és előterjesztették a császár rendeletét, mely kor-
látozta a vallásszabadságot és megtiltotta a reformációs tanok hirdetését, 
úgy látszott, mintha a világ reményének meg kellene semmisülnie. Vajon 
elfogadják-e a hercegek a rendeletet? Vajon a még sötétségben élő nagy 
tömegek kimaradjanak-e az evangélium világosságából? A világ számára óri-
ási horderejű következmények forogtak kockán. A reformált hitvallók követei 
összegyűltek és egységes elhatározásra jutottak: „Mi ezt a határozatot elvet-
jük; a lelkiismeret dolgaiban nem a többség a döntő!”*

Ennek az alapelvnek a megóvásáért napjainkban is állandóan küzdenünk 
kell. Az igazság és vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közös-
ség megalapítói és Isten tanúi a letűnt évszázadok alatt fennen lobogtattak, 
ebben az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta. Ezért a nagy adomá-
nyért a felelősséget azoknak a vállára helyezte, akiket igéjének ismeretével 
áldott meg. Ezt az igét a legnagyobb tekintélyként kell elismernünk. Isteni 
intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot; az iránta való en-
gedelmesség, jogos határain belül, szent kötelességünk. Ha követelményei 
azonban ütköznek vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor „inkább Isten-
nek kell engedelmeskednünk, mintsem embernek.” Isten szavát minden em-
beri törvényadás felett valónak kell elismernünk: „Így szól az Úr” nem állhat 
mögötte annak, hogy: „Így szól a gyülekezet” vagy: „Így szól a földi hatalom.” 
Krisztus koronájának a földi uralkodók ékes koronái fölött kell ragyognia.

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a felsőbbséggel ellentétbe jus-
sunk. Mérlegeljük gondosan, mit beszélünk vagy írunk, hogy elkerüljünk 
mindent, ami azt a látszatot keltené, hogy szembeszállunk a törvénnyel és 
a fennálló renddel. Ne tegyünk, és ne mondjunk semmi olyat, ami fölösle-
gesen elzárhatja előlünk az utat. Krisztus nevében járjunk és képviseljük a 
reánk bízott igazságokat. Ha emberek megtiltanák ezen munkánkat, mond-
juk azt, amit az apostolok mondottak: „Vajon igaz dolog-é Isten előtt, reá-
tok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, 
hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.”

>>> vissza az 5. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmány

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 394-401. (Világi hatóságokhoz való viszonyunk

Néhány testvérünk sok mindent mondott és írt, amit a kormánnyal és a 
törvénnyel szembeni állásfoglalásnak tartanak. Hibát követünk el, ha ilyen 
félreértésekre adunk alkalmat. Nem bölcs dolog szüntelen csak hibát lelni 
abban, amit a kormány vezetői tesznek. Nem a mi dolgunk akár egyéneket, 
akár intézményeket támadni. Viselkedjünk körültekintően, nehogy az em-
berek azt gondolják, hogy ellenezzük a polgári hatóságokat. Igaz, hogy had-
viselésünk támadó, fegyvereinket azonban megtalálhatják a világos így szól 
az Úrban. A mi feladatunk népet készíteni elő helytállni Isten nagy napján. 
Ne hagyjuk magunkat olyan mellékvágányokra terelődni, melyek vitákat és 
ellenzést keltenek a nem a mi hitünket vallókban.

Ne dolgozzunk, szóljunk vagy írjunk úgy, hogy hazaárulást javasolónak 
tartsanak minket. Írásainkból és kijelentéseinkből gyomláljunk ki minden 
kifejezést, mely – összefüggéséből kiszakítva – félremagyarázható lenne, s 
a törvény és rend ellenségeinek tüntetne fel bennünket. Latolgassunk min-
dent óvatosan, nehogy országunk és törvényeink iránti hűtlenségre bujto-
gatónak tartsanak minket. Senki sem várja el tőlünk, hogy dacoljunk a ha-
tóságokkal. Eljön az idő, mikor árulóként bánnak majd velünk, mert a Biblia 
igazságait hirdetjük, de ne siettessük ezt az órát, ellenségeskedést és viszályt 
szító, meggondolatlan mozgalmakkal.

Eljön az idő, amikor ellenségeink ellenünk használják fel testvéreink 
meggondolatlan, kárhoztató kijelentéseit és írásait. Nemcsak a kijelenté-
sek szerzői, hanem az adventisták egész testülete ellen. Vádlóink elmondják 
majd, hogy ezen és ezen a napon egyik felelős emberünk ezt és ezt mondta 
a kormány törvényeinek végrehajtása ellen. Sokan meglepődnek majd, hogy 
mennyi mindent őrizgettek és tartottak számon, ami ellenségeik állításait 
támasztják alá. Sokan megdöbbenve hallják viszont szavaikat, olyan jelentés-
sel felruházva, amely nem volt szándékukban. Munkásaink szóljanak tehát 
meggondoltan, mindig és minden körülmények között. Mindenki legyen elő-
vigyázatos, nehogy vakmerő kijelentéseikkel kiváltsák a nyomorúság idejét 
még ama nagy válság előtt, mely megpróbálja az emberek lelkét.

Minél kevesebb vádat ejtünk ki a hatóságok és hatalmasságok ellen, an-
nál komolyabb munkát végezhetünk el Amerikában és más országokban. 
Más nemzetek az Egyesült Államok példáját fogják követni. Bár Amerika jár 
majd elől, mégis ugyanaz a válság jön el népünkre a világ valamennyi részén.

Feladatunk, hogy naggyá és dicsőségessé tegyük Isten törvényét. Be kell 
bizonyítanunk Isten szent szavának igazságát. Fel kell magasztalnunk a Szent-
írást az élet szabályaként. Tökéletes szelídséggel, a kegyesség lelkületével és 
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Isten szeretetével kell felhívnunk a figyelmet, hogy az Úr Isten a mennyek és 
a föld teremtője, s hogy a hetedik nap az Úrnak szombatja.

Az Úr nevében kell előrehaladnunk, zászlóját kibontanunk, Igéjét javasol-
nunk. Mikor a hatóságok megparancsolják, hogy hagyjuk abba ezt a tevé-
kenységet, mikor megtiltják, hogy hirdessük Isten parancsait és a Jézus hitét, 
akkor leszünk kénytelenek azt mondani, amit az apostolok mondtak: „Vajon 
igaz dolog-e Isten előtt, rátok hallgatunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek 
meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szól-
juk.” (Csel 4:1920)

A Szentlélek hatalmával kell feltárnunk az igazságot. Egyedül az teheti ha-
tásossá szavainkat. Csakis a Lélek hatalmával vívhatjuk ki, s tarthatjuk meg 
a győzelmet. Az emberi eszközt Isten Lelkének kell indítania. A munkásokat 
Isten Lelke erejének kell megtartani hit által az üdvösségre. Isteni bölcses-
séggel kell rendelkezniük, hogy semmit se szóljanak, ami felizgathatná az 
embereket, hogy elzárják utunkat. A hívőket a lelki igazságoknak az elméjük-
be vésésével készítsük elő, hogy szelíden és félelemmel tudják megindokolni 
hitüket a világ legmagasabb hatóságai előtt.

Az igazságot annak egyszerűségében kell feltárnunk, s gyakorlati istenfé-
lelmet hirdetnünk. Végezzük ezt Krisztus lelkületével. Ezen lelkület kinyilvá-
nítása a legjobb hatással lesz a lelkünkre, s másokra is meggyőző erővel hat. 
Adjunk az Úrnak lehetőséget, hogy eszközeivel dolgozzék. Ne képzeljétek, 
hogy terveket lehet majd lefektetni a jövőre. Ismerjük el Istent, mint aki min-
denkor, s minden körülmények között a kormánynál áll. Alkalmas eszközöket 
használ majd, megtartja, megnöveli és megerősíti népét.

Az Úr eszközeinek megszentelt lelkesedéssel kell rendelkezniük, olyan 
lelkesedéssel, amely teljesen az Úr hatása alatt áll. A viharos idők úgyis se-
besen közelednek felénk, azért ne tegyünk semmit, ami siettetné azokat. A 
nehéz idők úgy jönnek majd ránk, hogy Istenhez hajtanak mindenkit, aki az 
övé, csakis az övé kíván lenni. Míg a megpróbáltatás tüze meg nem próbál, 
és be nem bizonyítja, addig mi magunk sem ismerjük magunkat. Ezért hely-
telen mérlegre tennünk mások jellemét, és elítélnünk azokat, akik még nem 
nyerték el a harmadik angyal üzenetének világosságát.

Ha azt akarjuk, hogy az emberek meggyőződjenek, hogy az igazság, mely-
ben hiszünk, megszenteli a lelket, s átalakítja a jellemet, akkor ne támadjuk 
őket szüntelenül szenvedélyes vádakkal. Ez arra a következtetésre készteti 
őket, hogy az általunk vallott tanítás nem lehet keresztény, mert nem tesz 
minket szeretetteljessé, előzékennyé és tisztelettudóvá. A kereszténység 
nem harcias vádakban és kárhoztatásban nyilvánul meg.

Sokan közülünk abban a veszélyben forognak, hogy ellenőrző hatalmat 
igyekeznek gyakorolni másokon, s ezzel elnyomást hoznak embertársaik-
ra. Fennáll a veszély, hogy a felelős állásokat betöltők, egyetlen hatalmat 
ismernek el, a meg nem szentelt akarat hatalmát. Néhányan gátlás nélkül 
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gyakorolják a hatalmat, súlyos kellemetlenségeket zúdítva azokra, akiket az 
Úr felhasznál. Világunk egyik átka az elsőbbség szeretete. Szemmel látható 
ez az egyházakban és társadalomban mindenfelé. Az emberek azzal kötik 
le magukat, hogy hatalmat és népszerűséget biztosítsanak maguknak. Nagy 
bánatunkra és szégyenünkre a szombattartók körében is ez a lelkület üti fel 
a fejét. De a lelki eredményesség csak azokat látogatja meg, akik Krisztus 
iskolájában szelídséget és alázatot tanulnak.

Ne feledjük, hogy a világ aszerint ítél meg minket, aminek látszunk. Akik 
Krisztust igyekeznek képviselni, vonakodjanak közszemlére állítani jellemük 
következetlen vonásait. Mielőtt teljesen az előtérbe nyomulnánk, törekedje-
nek arra, hogy az Úr a magasságból kitöltse ránk Szentlelkét. Mikor ez meg-
lesz, akkor majd határozott üzenetet hirdetünk, de az sokkal kevésbé elítélő 
lesz, mint amilyet némelyek most hirdetnek. Hagyjuk teljesen Istenre a ha-
tóságok és kormányok kárhoztatásának ügyét. Mi csak védelmezzük szelíden 
és szeretettel, hű őrökként az igazság elveit, ahogyan az Jézusban él.

TESTVÉRI SZERETET
A türelem, az engedékenység, a béke és a szeretet azok a jellemvonások, 

melyeket Isten parancsolattartó népének legjobban ápolnia kell. Amikor hi-
ányzik belőlünk a szeretet, helyrehozhatatlan kár ér minket, mivel elűzzük 
az embereket az igazságtól, még ha előbb bele is kapcsolódtak Isten ügyé-
be. Felelős testvéreink, akik tekintélye sokat nyom a latban, ne feledjék Pál 
apostol Szentlélek ihletésére mondott szavait: „Tartozunk pedig mi az erő-
sek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedves-
kedjünk. Mindenikünk ugyanis az ő felebarátjának kedveskedjék annak javá-
ra, épülésére. Mert Krisztus sem magának kedveskedett, hanem amint meg 
van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.” „Atyámfiai, még ha 
előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant sze-
lídségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. 
Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Rm 
15:13; Gal 6:12)

Tartsátok szemetek előtt, hogy a tévelygők visszaszerzésének a mi fele-
lősségünkké kell válnia. Nem szabad ezt büszkén, fontoskodón, vállverege-
tőn tenni. Ne hirdesse modorod: Hatalom van a markomban, és használni is 
fogom. Ne olvass vádakat a tévelygő fejére. Végezzétek az intést „a szelídség 
szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértés be ne essél”. A ránk bízott, test-
véreinkért elvégzésre váró munka nem abból áll, hogy kivessük, csüggedés-
be és kétségbeesésbe taszítsuk őket az ilyen szavakkal: „Csalódtam benned, 
és nem is próbálok segíteni rajtad.” Aki bölccsé s erőssé fújja fel magát, aki 
lecsap az elnyomott, kétségbeesett emberre, arra, aki segítség után eped, a 
farizeusok szelleméről tesz tanúságot, s tekintélyének maga szabta palástját 
ölti fel. Azzal a lelkülettel ad hálákat az Istennek, hogy nem olyan, mint a töb-
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bi emberek, és még azt képzeli, hogy eljárása dicséretre méltó, és hogy ő túl 
erős ahhoz, hogy kísértésbe essék. Pedig „ha valaki azt véli, hogy ő valami, 
holott semmi, önmagát csalja meg.” (Gal 6:3) Maga forog szüntelen vesze-
delemben. Aki semmibe veszi testvére halálosan komoly szükségleteit, azt 
Isten gondviselése ott vezeti át, ahol testvére jár, próba és bánat közt hány-
kolódva. S a keserű élménnyel bebizonyítja neki, hogy ő is olyan tehetetlen 
és ínséges, mint az a szenvedő, akit elutasított. „Ne áltassátok magatokat: 
Isten nem hagy magából gúnyt űzni! Amit az ember vet, azt le is aratja.”

„Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a sze-
retet vigasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye 
van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, 
hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy 
érzésben, egyugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén ver-
sengésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan egymást különb-
nek tartván ti magatoknál. Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki 
a másokét is. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisz-
tus Jézusban is.” (Fil 2:15)

Minél közelebb élünk Krisztushoz, annál szelídebbek, alázatos szívűbbek 
és magunkban kételkedőbbek leszünk, annál szilárdabban ragaszkodunk 
Krisztushoz, s annál nagyobb lesz Krisztus által a képességünk a bűnösök 
megtérítésére, mert nem az emberi eszköz érinti meg a lelket. Mennyei esz-
közök működnek együtt vele, s vésik az igazságot a szívbe. Ha Krisztusban 
lakozunk, hatni tudunk másokra, mivel az van jelen, aki így szól: „Íme én 
ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:20) Akkor van 
hatalmunk az ellenfél legyőzésére, hogyha Krisztus műveli bennünk jókedve 
szerint a szándékot meg a végrehajtást is.

HIRDESSÜK GYENGÉDEN AZ IGAZSÁGOT
Hirdessük az igazságot Istentől származó tapintattal, gyengéden és nyája-

san. Jöjjön az már meglágyult és szeretettel teljes szívből. Éljünk szoros kö-
zösségben Istennel, nehogy felágaskodjék önzésünk, akár Jéhuban ágasko-
dott, s olyan szóáradatot zúdítsunk az emberekre, ami nem helyénvaló, ami 
nem olyan, mint a harmat vagy a gyengéd zápor, mely felüdíti a tikkadt nö-
vényeket. Mikor igyekszünk meggyőzni embereket, legyen a szavunk gyen-
géd. Isten lesz annak bölcsessége, aki isteni forrásban keresi a bölcsességet. 
Kutassunk a lehetőség után mindenfelé, virrasszunk és imádkozzunk. Álljunk 
készen megfelelni mindenkinek, aki reménységünkről kérdőre von minket, 
de ezt szerényen és tisztességtudón tegyük, nehogy rossz benyomást te-
gyünk egy emberre is, akiért Krisztus meghalt. Tartsuk szívünket Istenhez 
emelve, hogy mikor alkalom kínálkozik, készen álljunk a jókor mondott, meg-
felelő szavakkal. Ha így vállalunk Istenért munkát, Isten Lelke lesz segítőnk. 
A Szentlélek a szívekbe vési a szeretetből szólt szavakat. Így mikor Krisztus 
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kegyelmének hatására szólunk, az igazságnak éltető ereje lesz.
Isten terve először az emberek szívéhez férkőzni. Mi csak szóljuk az igaz-

ságot, ő majd növeli a megújító erőt és elvet. Ne arra válaszolgass, amit az 
ellenfelek mondanak, hanem hagyd, hogy az igazság maga törjön előre. Az 
igazság az elevenig tud vágni. Fejtsük ki az Igét érthetően, teljes lenyűgöző 
voltában.

Amint a próbák sűrűsödnek körülöttünk, mind az elkülönülés, mind az 
egység láthatóvá válik majd sorainkban. Némelyek, akik ma készen állnak 
magukra ölteni a harc fegyverzetét, az igazi veszedelem idején kimutatják, 
hogy nem sziklára építettek, engedni fognak a kísértéseknek. Akiknek nagy 
világosság és értékes kiváltságok álltak rendelkezésére, de nem hatott rá-
juk, azok valamilyen ürüggyel elpártolnak tőlünk. Mivel nem fogadták be 
az igazság szeretetét, hallgatni fognak az ellenség félrevezetésére. Elpár-
tolnak a hittől, s megtévesztő szellemekre és ördögi tanításra hallgatnak. 
Másrészt, mikor az üldözés vihara ránk tör, az igazi juhok hallani fogják az 
igaz Pásztor hangját. Önmegtagadó igyekezetet fejtenek majd ki az elve-
szett megmentéséért. Sok eltévelyedett visszatér a nyájhoz, hogy kövesse 
a nagy Pásztort. Isten népe közeledni fog egymáshoz, s egységesen száll 
szembe az ellenséggel. Tekintettel a közös veszedelemre, megszűnik az el-
sőbbségre törekvés, nem lesz vita, hogy ki számít a legnagyobbnak. Az igazi 
hívők közül egyik sem mondja majd: Pálé, Apollósé vagy Kéfásé vagyok! 
Mindenki bizonyságtétele ez lesz: „Krisztushoz ragaszkodom, benne örven-
dek, személyes Üdvözítőmben.”

Így ültetik majd át az igazságot a gyakorlati életbe, s így talál meghallgatásra 
Krisztus imája, melyet közvetlen megaláztatása és halála előtt mondott. 
„Mindnyájan egyek legyenek, amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, 
hogy ők is egyek legyenek, mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél 
engem.” (Jn 17:21) Krisztus szeretete, testvéreink szeretete bizonyítja majd 
a világ előtt, hogy Jézussal voltunk, és tőle tanultunk. A harmadik angyal 
üzenete akkor duzzad majd hangos kiáltássá, s az egész világot be fogja 
ragyogni az Úr dicsősége.

*****
Naponta alázatos, őszinte imával és az Igeolvasásával kell erősítenünk a 

meggyőződésünket. Bár mindenikünknek megvan a magunk egyénisége, bár 
mindenikünknek szilárdan ragaszkodnunk kell meggyőződéseinkhez, úgy kell 
ragaszkodnunk hozzájuk, mint Isten igazságához, az által az erő által, amit 
Isten ad. Ha nem ezt tesszük, ki fogják tépni majd kezünkből azokat.

>>> vissza az 5. tanulmányhoz
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6. Tanulmány javasolt olvasmány

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 110-116. (Akik megrabolják Istent)

BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 110-116. (AKIK MEGRABOLJÁK ISTENT)
Az Úr azok önkéntes erőfeszítéseire és áldozataira építette a világosság és 

igazság terjesztését, akik mennyei ajándékaiban részesültek. Viszonylag ke-
vesen hívattak el igehirdetőnek, de sokan tudják felajánlott javaikkal segíteni 
az evangélium hirdetését.

Ananiás és Zafira esete szolgál tanulságul, hogy elménkbe véssük: bűnt 
követ el az, aki ajándék vagy áldozat adására tett fogadásait nem teljesíti. 
Önkéntesen ajánlották fel Krisztus ügyére tulajdonuk egy részét, de amikor a 
javak már a kezükben voltak, nem tettek eleget ígéretüknek. Sőt azt a látsza-
tot akarták kelteni, hogy mindenüket odaadták. Büntetésük nyilvános volt, 
hogy figyelmeztetésül álljon minden idők keresztényei előtt. E bűn ma is fé-
lelmetesen elharapózott, mégsem hallunk ilyen büntetésekről. Az Úr egyszer 
már megmutatta, miként tekint az ilyen vétekre, azután hagyja, hogy az em-
berek döntsenek: követik vagy elvetik az isteni kormányzat elveit.

Az önkéntes adományok és a tized képezik az örömhír terjesztésének 
alapját. Isten az emberekre bízott javakból magának igényel bizonyos részt 
– a tizedet –, de mindenkire rábízza, hogy mennyi is a tized, s hogy adnak-e 
annál többet, vagy sem. Szívük szándéka szerint kell adniuk. De ha valaki 
Isten Lelkének serkentésére megígér bizonyos összeget, akkor már semmi 
jogot nem formálhat többé az odaszánt részre. Emberek előtt kötelezte el 
magát, s ezáltal tanúnak hívta őket. Ugyanakkor szent kötelességet vállalt, 
hogy közreműködik az Úr országának építésében. Ha valaki embereknek tesz 
ilyen ígéretet, azt kötelezőnek tekintik. Nem szentebb és kötelezőbb-e, ha 
Istennek teszünk ígéretet? Kevésbé kötelezők lennének talán a lelkiismeret 
bírósága előtt tett ígéretek, mint az emberekkel kötött írott egyezség?

Amikor az isteni világosság tisztán és erősen beragyog az ember szívébe, 
enged az önzés állandósult szorítása, s az Isten ügyének támogatására való 
hajlandóság kerekedik felül. Senki ne képzelje, hogy Sátán tiltakozás nélkül 
hagyja majd az ígéret teljesítését. Nincs kedvére, ha az Üdvözítő földi orszá-
gát építik. Azt sugallja nektek, hogy túl sokat ígértetek, s hogy ez hátráltatja 
majd az ingatlanok megszerzését, vagy családotok ellátását. Hihetetlen mér-
tékű Sátánnak az emberek gondolkodására gyakorolt hatalma! Teljes erejé-
vel azon mesterkedik, hogy szívünket továbbra is az önzés tartsa fogolyként.

Az egyetlen eszköz, amelyet Isten a munkánk segítésére elrendelt, az, 
hogy javakkal áldotta meg az embereket. Esőt és napot rendelt, gondosko-
dik a termésről, erőt és képességet ad az anyagiak megszerzésére. Minden 
áldás az Ő bőkezűségéből fakad. Viszonzásul az emberek azzal fejezhetik ki 
hálájukat, hogy a javak egy részét visszajuttatják hozzá tized, hálaáldozat, 
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önkéntes adományok, bűnért való áldozatok formájában.
Az emberek szívét megkeményítette az önzés, és – mint Ananiás és Zafi-

ra – kísértésbe esnek, hogy az összeg egy részét maguknak tartsák meg, de 
azért úgy tegyenek, mintha eleget tennének a tizedfizetés szabályainak. Sza-
bad-e az embereknek megcsalniuk Istent? Ha a javak – minden jövedelem 
tizede – Isten terve szerint folynának be a pénztárba, bőven elég lenne a 
munka előrehaladására.

Vannak, akik azt mondják, hogy „újra meg újra pénzt kérnek Isten ügye 
miatt, s én belefáradtam az adakozásba”. Belefáradtál? Belefáradtál-e elfo-
gadni a javakat Isten áldó kezéből? Csak ha nem ad többé, akkor szűnik meg 
a kötelességed, hogy visszatérítsd azt a részt, amelyre igényt tart. Azért ál-
dott meg, hogy módodban álljon mások áldására lenned. Csak ha belefárad-
tál az áldások elfogadásába, akkor mondhatod, hogy belefáradtál az adako-
zásra való sok felhívásba. Isten igényt tart javaink bizonyos részére. Amikor 
azt visszaadtuk, a maradékot megáldja. De ha megtartjuk magunknak, előbb 
vagy utóbb az egész átok alá kerül. Isten akarata az első, minden más má-
sodlagos.

Minden gyülekezetben lennie kellene szegények kincstárának. Így min-
denki hálaáldozatot ajánlhat fel hetente vagy havonta, ahogyan megfele-
lőbb. Ez az áldozat hálánkat fejezné ki az egészség, az élelmünk és kényelmes 
ruházatunk ajándékáért. Ki-ki Istentől kapott javaival arányban félretehetne 
a szegények, az ínséget szenvedők részére. Külön felhívom erre a figyelme-
teket. Ne feledkezzünk el a szegényekről! Mondjatok le kényelmetek, sőt 
fényűzésetek egy részéről, hogy segíteni tudjátok azokat, akiknek csak a leg-
szűkösebb ruházat és élelem jutott! Amit értük teszel, Jézusért teszed. Jézus 
azonosítja magát a szenvedő emberiséggel. Ne azon igyekezzetek, hogy sor-
ra kielégítsétek minden vágyatokat! Ne csak akkor adjatok, amikor jólesik! 
Adakozzatok rendszeresen, minden héten annyit, amennyit az Úr napján a 
mennyei jegyzőkönyvben szeretnétek látni!

A jókívánságokból a szegények nem tudnak megélni. A jószívűség kéz-
zelfogható bizonyítékaira van szükség, ruházatra és élelemre. Isten nem 
akarja, hogy követői közül egyetlenegy is kéregessen. Bőséggel áldott meg, 
hogy segíthessünk hiányt szenvedő embertársainkon, akik sem szorgalom-
mal, sem takarékossággal nem tudják ellátni önmagukat. Ne várd meg, 
hogy külön felhívják a figyelmedet ínségükre! Tegyetek úgy, mint Jób: akik 
nem voltak a szeme előtt, azokat felkutatta. Menjetek, nézzetek körül, lás-
sátok meg, mire van szükség, s hogyan segíthetnétek a legmegfelelőbben 
a hiányt szenvedőkön.

Láttam, hogy népünk tagjai közül sokan meglopják az Urat: nem adnak 
tizedet és nem adakoznak, s ezzel erősen hátráltatják a munka haladását. 
Isten átka száll azokra, akik, bár az Ő áldásaiból élnek, mégis megkeményí-
tik szívüket, és semmit, vagy csak alig valamit tesznek ügye fellendítéséért. 
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Testvéreim, bőkezű mennyei Atyátok hogyan tegyen továbbra is intézőivé, 
hogyan bízza rátok a szolgálatára szánt javakat, ha ezeket önzőn magatoknak 
tartjátok meg, azt állítva, hogy a tiétek?

Sokan földet vesznek, ahelyett, hogy megadnák Istennek, ami az Övé. Ez 
a gonoszság egyre terjed testvéreink között. Pedig megvan már mindenük, 
elegendő földjük van, amit jól meg tudnak művelni, mégis a pénz szerelme, 
vagy az arra irányuló törekvés, hogy ugyanolyan jómódúaknak tartsák őket, 
mint szomszédaikat, javaik világi célokra fordítására sarkallja őket. Ezért ma-
guknak tartják meg az Istennek járó összeget. Csodálkozhatunk-e hát, ha 
nem gyarapodnak? Ha Isten nem áldja meg vetésüket, és csalódnak? Ha ész-
ben tartanák, hogy Isten ugyanúgy meg tud áldani tíz holdat is, mint ötvenet, 
akkor nem a földbe temetnék javaikat, hanem Isten kincstárába hagynák be-
folyni. „Vigyázzatok magatokra – mondta Krisztus –, hogy el ne nehezedjék 
szívetek tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között.” (Lk. 21:34) 
Sátán örül, ha a gazdagságotokat növelitek, ha világi vállalkozásba fektetitek 
vagyonotokat, mert ezzel nemcsak Isten ügyét hátráltatjátok, hanem az ag-
godalmak és a túlmunka miatt csökkentitek kilátásotokat az örök életre.

Most kellene megfogadnunk Üdvözítőnk rendelkezését: „Adjátok el, ami-
tek van, és osszátok ki alamizsnaként. Készítsetek magatoknak ki nem fo-
gyó erszényeket!” (Lk. 12:33) Most jött el annak az ideje, hogy testvéreink 
csökkentsék ingatlanaik számát, ahelyett, hogy terjeszkednének. Rövidesen 
jobb, mennyei országba költözünk, ne legyünk hát e Föld lakói, hanem szab-
juk poggyászunkat olyan kicsinyre, amilyenre csak lehet.

Közeledik az idő, amikor semmilyen áron sem tudunk majd adni-venni. 
Rövidesen rendelet jelenik meg, hogy akin nem éktelenkedik a fenevad jele, 
az sem el nem adhat, sem meg nem vehet semmit. Nemrégiben csaknem így 
is történt Kaliforniában, ez az eset azonban csak fenyegető előszele volt an-
nak a viharnak, amelyet a négy angyal most még visszatart. Még nem állunk 
készen. Előbb kötelesség vár ránk, s majd akkor szólítják fel az angyalokat, 
hogy eresszék el a szeleket, hadd zúduljanak a Földre. Ez lesz a döntő nap 
Isten gyermekei számára – a szorongatás ideje, amilyen még nem volt, mióta 
ember él e világon. Most még van lehetőségünk az Istenért végzett munká-
ra, dolgozzunk hát, amíg lehet.

Sokakban a nyugtalanság lelkülete él: némelyek más megyébe vagy ál-
lamba akarnak költözni, sok földet venni, nagy kereskedést folytatni, mások 
be akarnak költözni a nagyvárosokba. Így a kis gyülekezetek elgyengülnek és 
szétesnek. Pedig ha azok, akik elköltöztek, megelégedtek volna a hűségesen 
végzett kevesebb munkával, akkor kényelmesen eltarthatták volna családja-
ikat, és a lelküket is megtarthatták volna Isten szeretetében. Sok költözködő 
csalódik majd: elveszítik, ami kis birtokuk volt, elveszítik egészségüket, s vé-
gül feladják az igazságot.

Közel az Úr eljövetele. Tetteinkkel bizonyítsuk hitünket! A gyülekezetekből 
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kiveszőben van a Krisztus közeli eljövetelébe vetett hit. Önzésük ráveszi őket, 
hogy megrabolják Istent, s inkább a saját érdekeiket szolgálják. Ha Krisztus él 
bennünk, ugyanolyan szerényen akarunk majd élni, mint Ő.

Régebben népünk igen bőkezű volt. Nem vonakodtak eleget tenni a mun-
ka különböző területeiről jövő segélykéréseknek. Az utóbbi időben azonban 
változás állt be. Különösen keleti testvéreink tartották és tartják vissza java-
ikat. Ugyanakkor terjed közöttük a világiasság szelleme, a hírnév utáni vágy. 
Egyre kevésbé tesznek eleget a különböző intézményeink és vállalkozásaink 
támogatására tett ígéreteiknek. Úgy tekintenek a gyülekezet, a főiskola épí-
tésére vagy az evangélizáció elősegítésére tett ígéretekre, mint amelyeket 
nem kötelező megtartani. Pedig Isten Lelkének szent indítására tették ezeket 
az ígéreteket. Ne raboljátok hát el Tőle, ami jogosan az Övé! Testvéreim, te-
kintsetek végig a múltatokon, hogy lássátok, vajon becsületesen bántatok-e 
Istennel? Akadnak-e be nem váltott ígéreteitek? Ha igen, határozzátok el, 
hogy ha módotokban áll, megadjátok.

Hallgassatok az Úr tanácsára: „Szolgáltassátok be hiány nélkül a tizedet, 
hogy legyen étel a házamban. Akkor próbára tehettek… vajon megnyitom-e 
nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok-e rátok? Kedvetekért 
megtiltom a sáskának, hogy ne egye meg és ne pusztítsa el a föld gyümöl-
csét, és nem lesz terméketlen szőlőtök a mezőn… Boldognak mond majd 
benneteket minden nép, mert a boldogság országa lesztek.” (Mal. 3:10–12)

Fogadjátok el az Úr ígéreteit! Vessétek el magatoktól az önzést, és lás-
satok komolyan Isten ügyének fellendítéséhez! Ne kössétek még inkább a 
világhoz magatokat szegényebb felebarátaitok kihasználásával, mert Isten 
szeme rajtatok van, ismer minden indítékot, és a szenthely mérlegén mér le 
benneteket.

Láttam, hogy sokan visszatartják javaikat Isten ügyétől, azzal csitítva lelki-
ismeretüket, hogy majd a végrendeletükben adományoznak a nemes célra. 
Nem kívánják Istenbe vetett hitüket oly módon gyakorolni, hogy még életük-
ben adakozzanak. Pedig Krisztus nem a halálos ágyon várja el a bőkezűséget. 
Az ilyen adomány nem menti az önző életet. Akik az utolsó percig ragasz-
kodnak vagyonukhoz, azok inkább a halál kényszerítő ereje, mint Isten műve 
iránti odaadásuk következtében mondanak le róla. Emiatt állandó vesztesé-
gek érik az evangélium hirdetésének ügyét. Sokan szeretnének ugyan ten-
ni valamit, de halogatják, s az ördög nem alszik, igyekszik megakadályozni, 
hogy javaik valaha is az Úr kincstárába jussanak. Bankok mennek tönkre, s 
a vagyon sok más módon is elemésztődhet. Elvész, mielőtt visszatért volna 
Istenhez, és Sátán örül ennek.

Ha jót akarsz tenni javaiddal, tedd azonnal, nehogy Sátán kaparintsa 
meg vagyonodat, s ezzel hátráltassa Isten ügyét. Az Úr sokszor nyitott utat 
a testvérek előtt, hogy adakozzanak munkánk fejlesztésére, Sátán ügynökei 
azonban olyan vállalkozásokkal álltak elő, amelyek segítségével a testvé-
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rek „holtbiztosan” megkétszerezhetik vagyonukat. Testvéreink beruházzák 
a pénzüket, de Isten ügye és gyakran ők maguk sem látnak egyetlen fillér 
hasznot sem belőle.

Testvéreim, ne feledkezzetek meg Istenről! Akkor alapozzátok meg a jö-
vőt, amikor rendelkezésetekre állnak a javak, hogy elnyerhessétek az örök 
életet. Jézus szegénnyé lett értetek, hogy szegénysége által mennyei kincsek-
ben gazdagok lehessetek. Mit adsz Jézusnak, aki mindent odaadott érted?

Nem elég, ha végrendeletben akarsz bőkezű adakozó lenni. A legkevés-
bé sem lehetsz biztos abban, hogy a testvérek majd hasznát vehetik örökül 
hagyott vagyonodnak. Sátán mesteri módon használhatja fel rokonaidat, és 
összeszed minden elképzelhető hazugságot, hogy a világ számára kaparintsa 
meg azt, amit te ünnepélyesen Isten ügyének szenteltél. Mindig sokkal ke-
vesebb jut el a gyülekezet pénztárába, mint a végrendeletben meghagyott 
összeg. Sátán belopja az emberek szívébe, hogy tiltakozzanak, ha haldokló 
rokonaik végakaratukban a saját tetszésük szerint akarnak rendelkezni a va-
gyonukról. A rokonok megrablásának tartanak mindent, amit az elhalálozott 
az Úrnak szánt. Ha azt akarod, hogy javaid tényleg Isten gyülekezetéhez foly-
janak be, addig ruházd át azt, amit nélkülözni tudsz, amíg élsz. Ahhoz, hogy 
az Isten kölcsönözte javak ne heverjenek örökre haszontalanul kapzsiságod 
miatt, valóban véget kell érnie az életednek? Egyikőtök se vonja magára an-
nak a hűtlen szolgának a kárhoztatását, aki a földbe rejtette urának pénzét!

A halál bőkezűsége csak szegényesen helyettesítheti az élő jótékonysá-
got. Sokan rokonaiknak és barátaiknak hagyták tulajdonukat, jelentéktelen 
alamizsnát leszámítva. Csupán ennyit hagynak legfőbb Barátjukra, aki sze-
génnyé lett értük, sértegetést, gúnyt és halált szenvedett el, hogy ők Isten 
fiaivá és lányaivá válhassanak. És mégis elvárják, hogy amikor a meghalt iga-
zak halhatatlan életre támadnak fel, magával vigye majd őket az örök hajlé-
kokba.

Krisztus ügyét csaljátok meg. De nemcsak egy hirtelen jött gondolattal, 
hanem megfontoltan írtok végrendeletet, és helyezitek vagyonotokat hitet-
lenek kezébe. Miután életetekben megcsaltátok Istent, halálotok után még 
tovább csaljátok, s mindezt ítélőképességetek teljes birtokában. Mit gondol-
tok, mi lesz Mesteretek végrendelkezése felőletek, amiért így kisajátítottá-
tok javait? Mit feleltek majd, amikor kérdőre vonnak emiatt?

Testvéreim, riadjatok fel önző életetekből, s rendelkezzetek következe-
tes keresztények módjára! Az Úr elvárja, hogy takarékoskodjatok javaitokkal, 
gyűjtsetek be kincstárába minden pénzt, amire nincs feltétlenül szüksége-
tek a megélhetésetekhez. Nővéreim, fogjátok azt a pénzt, amit édességekre, 
szalagokra, csipkékre akartatok költeni, s adományozzátok Istennek! Sok nő-
vérünk jó fizetést kap, de csaknem az egészet hivalkodó ruházkodásra költi.

Isten ügyének szükségletei egyre csak növekedni fognak, amint közele-
dünk az idők végéhez. Anyagiakra van szükség, hogy iskoláinkban rövid tan-
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folyamokon képezzünk ki fiatalokat eredményes tevékenységre az igeszol-
gálatban és a munka különböző területein. Nem teszünk eleget ezért, nem 
élünk eléggé a kiváltságainkkal. Rövidesen bezárják valamennyi iskolánkat. 
Mennyivel többet tehettünk volna eddig, ha mindannyian engedelmeske-
dünk Krisztus követelményeinek a keresztény jótékonyság terén. Mekkora 
hatással lett volna a világra az a készségünk, hogy mindenünket odaadjuk 
Krisztusnak. Ez lett volna az egyik legmeggyőzőbb érv az igazság mellett, 
amelyről állítjuk, hogy hisszük. Olyan érv, amelyet a világ nem érthet félre, 
nem tagadhat le. Az Úr áldásával tüntetett volna ki bennünket a világ szeme 
láttára.

Az őskeresztény egyház nem rendelkezett azokkal a kiváltságokkal és le-
hetőségekkel, amelyek nekünk jutottak. Szegény emberek voltak, de érzé-
kelték az igazság hatalmát. Az előttük lebegő cél elég volt ahhoz, hogy min-
denük odaadására késztesse őket. Tudták, hogy egy világ üdvössége vagy 
elvesztése függ tőlük. Odaadtak mindent, és készen álltak, hogy oda menje-
nek, ahová az Úr küldi őket.

Valljuk, hogy minket is ugyanazok az elvek vezetnek, s mégis, ahelyett, 
hogy mindenünket odaadnánk Krisztusért, sokan eltulajdonítják a „szép si-
neári köntöst és az aranyrudat”, és elrejtik. Ha egyetlen Ákán elég volt ah-
hoz, hogy meggyengítse Izrael táborát, csodálkozhatunk-e az igyekezetünk-
kel járó gyenge eredményeken, amikor minden gyülekezetnek és csaknem 
minden családnak akad Ákánja? Önzetlen jó cselekedeteink példájával igye-
kezzünk buzdítani másokat is! Sokkal előrébb tartanánk, ha mindenki meg-
tette volna a tőle telhetőt, hogy gyarapítsa a kincstárt.

>>> vissza a 6. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 47-51. (Óvás képmutatástól) 

Midőn a tanítványok Jeruzsálemben hirdették az evangélium igazságait, 
Isten igazolta szavaikat; sokan hívőkké lettek. Az első hívők nagy többségét 
a zsidók vakbuzgósága és gyűlölete elszakította családjuktól és régi barátaik-
tól, miért is szükségessé vált, hogy elhelyezésükről és táplálékukról gondos-
kodás 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)
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A hívőknek ez az adakozókészsége a Szentlélek kitöltésének volt a követ-
kezménye. 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, amely-
nek hívei lettek, nagyobb volt, mint a pénz és a vagyon iránti szeretetük. Eljá-
rásuk bizonyította, hogy az emberi lelkeket többre becsülték a földi jólétnél.

Ez ismétlődik meg mindannyiszor, valahányszor Isten Lelke hatja át az 
ember életét. Akinek szívét Krisztus szeretete tölti be, híven követi Annak 
példáját, Aki érettünk szegénnyé lett, hogy mi az Ő szegénysége által gazda-
gok legyünk. Isten kezéből nyert minden adományt – pénzt, időt, befolyást 
– az evangélium művének fejlesztésére szolgáló eszköznek tekint. Így volt 
ez az első keresztény gyülekezetben, így van ma is. Mélységes benyomást 
gyakorol a hallgatóságra a gyülekezet által hirdetett igazság, ha észrevehető 
a tagokon, hogy a Lélek ereje által elfordultak a világ dolgaitól és áldozatot 
hoznak, hogy embertársaik is hallhassák az evangéliumot.

A hívők jótékonykodó és önfeláldozó példaadásával szemben azonban ki-
rívó ellentét volt Anániás és Safira eljárása. Az ihletett író előadása szerint 
ez az esemény sötét folt az első gyülekezet történetében. Ezek az állítólagos 
tanítványok a többiekkel együtt abban a kiváltságban részesültek, hogy az 
evangéliumot az apostolok ajkáról hallhatták. A többi hívővel együtt jelen 
voltak, amikor az apostolok imája után „megmozdult a hely, ahol egybegyűl-
tek” és „betelének mindnyájan Szentlélekkel” (Ap. csel. 4: 31). Meggyőződés 
hatotta át az összes jelenlevőket, és Anániás és Sahra megfogadták, hogy 
bizonyos birtok eladásának árát az Úrnak szentelik.

Később azonban Anániás és Safira megszomorították a Szentlelket, ameny-
nyiben 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 elhamarkod-
ták a dolgot, és elhatározásukat még meg kell gondolniuk. Az ügyet megbe-
szélték egymás között, és arra az elhatározásra jutottak, hogy fogadalmukat 
nem teljesítik. De miután látták, hogy a hívők nagy tiszteletben részesítik 
azokat, akik testvéreik nyomorának enyhítésére megváltak vagyonuktól, ők 
is elhatározták a birtok eladását. Szégyellték azonban kapzsiságukat a test-
vérek előtt felfedni; az ünnepélyesen Istennek tett fogadalmat sem akarták 
visszavonni. Elhatározták, hogy látszólag az egész összeget beadják a közös 
pénztárba, azonban annak nagy részét mégis megtartják maguknak. Így 
akarták biztosítani eltartásukat a közös vagyonból, és egyszersmind élvezni 
testvéreik nagy szeretetét.

Isten azonban gyűlöli a képmutatást és a hazugságot. Anániás és Safira 
Istent csalta meg eljárásával. Hazudtak a Szentléleknek, és bűnükre gyor-
san borzalmas ítélet zúdult. Amikor Anániás elhozta adományát, Péter így 
szólt hozzá: „Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald 
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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 mindenek-
ben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.”

„Nemde megmaradva néked maradt volna meg” – mondotta Péter. Aná-
niást senki sem kényszerítette, hogy áldozza fel tulajdonát a közös célra. Sza-
bad elhatározásából cselekedett. De amikor a tanítványokat akarta megcsal-
ni, a Mindenhatónak hazudott.

„Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége, nem 
tudva mit történt, beméne. Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, 
vajon ennyiért adtátok-é el a földet? Ő pedig monda: Igen ennyiért. Péter 
pedig monda néki: Miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak Lelkét meg-
kísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábai, akik eltemették férjedet, 
és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál és meghala; bemenvén 
pedig az ifjak, halva találók őt és kivivén, eltemeték férje mellé: És táma-
da 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 meg-
nyilatkozására 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 íté-
let bebizonyította, hogy emberek nem csalhatják meg az Istent, aki látja a 
szívben rejtőző bűnt, és gondja van rá, hogy meg ne csúfolják. Figyelmezte-
tés volt ez a gyülekezet számára, hogy kerüljön minden látszatot és képmu-
tatást. Óvakodjék attól, hogy meglopja Istent.

Nemcsak az első gyülekezetnek, hanem minden eljövendő nemzedéknek 
szolgáljon intelmül Isten haragjának ez a példája a kapzsiság, a csalás és a 
képmutatás ellen. Anániás és Safira lelkében először a kapzsiság ébredt fel; 
vágy arra, hogy visszatartsanak valamit abból, amit Istennek ígértek. Ez ve-
zette őket csalásra és képmutatásra.

Isten az evangélium hirdetését gyermekeinek munkájától és adományai-
tól tette függővé. A tized és az önkéntes adományok képezik Isten művének 
jövedelmét. Az emberekre bízott anyagiak és javak meghatározott részét 
igényli Isten: a tizedet. Azonban mindenkinek szabad elhatározására bízza: 
akar-e többet adni a tizednél vagy sem? De ha a Szentlélek késztetésére va-
laki fogadalmat tesz, hogy bizonyos összeget adjon, akkor a fogadalmat tevő 
nem tarthat többet igényt az odaszentelt részre. Még emberekkel szemben 
tett ilyen ígéretek is kötelezőnek tekintendők, mennyivel inkább kötelezőek 
akkor az Istennek tett ígéretek! Avagy a lelkiismeret ítélőszéke előtt tett ígé-
retek kevésbé kötelezőek, mint az emberek közötti írásbeli egyezmények?
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Ha az emberi szívet isteni fény rendkívüli világossága és ereje hatja át, 
akkor az öröklött önzés elveszti hatalmát, és helyét az a vágy tölti be, hogy 
az Úr ügyéért áldozatot hozzon. Ne higgye azonban senki sem, hogy ígéretét 
Sátán akadékoskodása nélkül válthatja valóra. Sátán nem szívesen látja, ha 
a földön a Megváltó birodalmát építik. Azt tárja a lelkek elé, hogy az ígéret 
túlzott volt és akadályozni fogja birtokszerzési vágyukat, avagy családjuk igé-
nyeinek kielégítését.

Isten az embereket javakkal áldja meg, hogy módjuk legyen művének 
előbbre viteléhez hozzájárulni. Küld napsugarat és esőt; fejleszti a növénye-
ket; ád egészséget és képességet anyagiak szerzésére. Minden áldásunkat 
jóságos keze osztogatja. Viszonzásul azt kívánja, hogy férfiak és nők úgy bizo-
nyítsák be hálájukat, hogy annak egy részét tized és adományok, azaz hála-, 
áldozati és bűnbánati adakozások alakjában térítsék vissza. Ha az Isten által 
meghatározott ezen terv szerint – minden jövedelem tizede, önkéntes vagy 
áldozati adományok – kincstárába befolynának, akkor fölöslegek mutatkoz-
nának az Úr művének előmozdítására.

Az emberek szívét azonban az önzés megkeményíti; hasonlóan Anániás 
és Safirához, kísértésbe jönnek, és a pénz egy részét visszatartják; de úgy ál-
lítják be a dolgot, mintha Isten követelményeinek eleget tettek volna. Sokan 
élvezeti célokra pazarolják pénzüket. Mialatt vágyaikat elégítgetik ki, és gyö-
nyöreiknek hódolnak, Istennek csak néha és nem szívesen hoznak szegényes 
áldozatot. Elfelejtik, hogy Isten egy napon pontos számadást kér majd tőlük 
javaik hovafordításáról, és azt az alamizsnát, amelyet kincstárába juttatnak, 
éppúgy nem fogadja el, mint annak idején Anániás és Safira adományát.

Isten azt óhajtja, hogy tanuljunk abból a súlyos büntetésből, amely eze-
ket a hitszegőket sújtotta. Lássuk meg, hogy mennyire megveti és gyűlöli a 
képmutatást vagy a csalást. Anániás és Safira a Szentléleknek hazudtak, ami-
kor azt mondták, hogy az egész összeget odaadták; ezáltal elveszítették mind 
a földi, mind az eljövendő életet. Az az Isten ítél ma is minden hazugság fe-
lett, aki őket megbüntette. A hazudozás szörnyűség előtte. Kijelentette, hogy 
a szent városba „nem megy be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és 
hazugságot cselekszik.” (Jel. 21:27) Vegyük nagyon komolyan az igazmon-
dást. Váljon az igazmondás második természetünkké! Az igazsággal játsza-
ni, és önző terveink kedvéért alakoskodni, a hit hajótörését jelenti. „Álljatok 
hát elő, körülövezvén derekaitokat... az igazságnak mellvasába.” (Ef. 6:14) 
Aki hazugságot szól, olcsó áron eladja a lelkét. Hazugságai szükség esetén 
látszólag jó szolgálatokat tesznek. Azt hiszi, hogy üzleti előnyökhöz juthat, 
melyeket becsületes úton nem tudna elérni, végül azonban oda jut, hogy 
többé senkiben sem bízhat meg. Mivel maga hazug, mások szavában sem 
hisz többé.

Anániás és Safira esetében a csalás bűnét gyorsan követte a megtorlás. 
A gyülekezet későbbi történelmében ugyanez a bűn gyakran megismétlő-
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dött, sőt még a mi időnkben is sokszor előfordul. Ha nem is követi azonnal 
Isten haragjának megnyilvánulása, azonban szemei előtt ez a bűn most sem 
kevésbé gyűlöletes, mint volt az apostolok idejében. Az intés nekünk szól. 
Isten nyilvánosan megmutatta gyűlöletét e bűnnel szemben. A képmutatás 
és kapzsiság valamennyi híve biztos lehet abban, hogy eljárásával saját lelkét 
károsítja meg.

>>> vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 52-58. (A Magas Tanács előtt)

A kínos és szégyenteljes keresztfa hozott üdvösséget és reménységet a 
világnak. A tanítványok, ezek az egyszerű férfiak, minden vagyon és vérte-
zet nélkül indultak az evangélium terjesztésére. Krisztus erejében hirdették 
a jászolról és a keresztről szóló csodálatos történetet, és győztek le minden 
ellenállást. Világi kitüntetés vagy elismerés nélkül is igazi hősök voltak. A hit-
nek hősei. Ajkaikról isteni beszéd áradt szerte, amely megrendítette a világot.

Jeruzsálem volt az a város, ahol legnagyobb volt az előítélet és a legzava-
rosabb fogalmak uralkodtak Jézus felől, akit ott bűnösként megfeszítettek. 
A tanítványok rettenthetetlen bátorsággal hirdették tovább az élet igéjét, 
amennyiben feltárták a zsidók előtt Krisztus misszióját, munkálkodását, ke-
resztre feszítését, feltámadását és mennybemenetelét. A papok és főembe-
rek ámulva hallgatták az apostolok világos és bátor tanúbizonyság-tételét. 
Valóban, az Üdvözítő ereje szállt a tanítványokra, és működésüket jelek és 
csodák kísérték, úgyhogy a hívők száma napról napra növekedett. Az utakra, 
amelyeken az apostolok végighaladtak, a nép „kihozá a betegeket, és lete-
vék ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is 
érje valamelyiket közülük.” (Ap. csel. 5:15) Idehozták a tisztátalan lelkek által 
meggyötörteket is. A tömeg köréjük sereglett és a meggyógyultak fennhan-
gon dicsérték Istent és magasztalták a Megváltó nevét.

A papok és főemberek látták, hogy Krisztust jobban dicsőítik, mint őket. 
A sadduceusok, akik tagadták a halottak feltámadását, amikor hallották az 
apostolok kijelentéseit, hogy Krisztus feltámadt, nagyon felháborodtak. 
Rájöttek, hogy így tanaikat elvetik majd és a sadduceusok egész felekezete 
megszűnik, ha megengedik az apostoloknak, hogy a feltámadt Krisztust hir-
dessék és nevében csodákat tegyenek. A farizeusokat viszont bosszantotta, 
amikor látták, hogy a tanítványok tanai azt célozzák, hogy a zsidó ceremóni-
ákat aláássák, és fölöslegessé tegyék az áldozati szertartásokat.

Minden eddigi fáradozásuk, amely az új tan hirdetésének elnyomására 
irányult, hiábavalónak bizonyult; most ellenben a farizeusok és sadduceusok 
arra a közös elhatározásra jutottak, hogy a tanítványok működését beszün-



118 7. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNY 

tetik. Ugyanis ezek világosan bebizonyítják, hogy nekik részük volt Krisztus 
keresztre feszítésében. A papok tehát gyűlölettől űzve, elfogatták Pétert és 
Jakabot, és közönséges tömlöcbe vettették őket.

A zsidó nép vezetői nyíltan ellenszegültek annak, hogy Isten, kiválasztott 
népe által valósítsa meg szándékát. Akiket Isten az igazság őrzőiül hívott el, 
hűtleneknek bizonyultak; ezért Isten másokra bízta akaratának véghezvite-
lét. Vakságukban ezek a vezetők – felháborodásukat jogosnak tartván teljes 
dühhel jártak el azok ellen, akik az általuk képviselt igazságokat elvetették. 
Még a lehetőségét is tagadták annak, hogy ők rosszul értenék az Igét, vagy 
rosszul magyaráznák és alkalmaznák az írásokat. Úgy viselkedtek, mint akik 
teljesen elvesztették józanságukat. Hangoztatták: „Milyen jogon vallanak 
ezek a halászokból lett egyszerű tanítók olyan nézeteket, melyek teljesen 
ellentmondanak a mi tanainknak?” Mivel pedig elhatározták, hogy az ilyen 
eszmék hirdetését megszüntetik, azok képviselőit elfogatták.

A tanítványokat ez az eljárás sem meg nem félemlítette, sem el nem ked-
vetlenítette. A Szentlélek emlékezetükbe juttatta Krisztus szavait: „Nem na-
gyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha 
az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd. De mindezt 
az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött 
engem...” „A gyülekezetből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy aki öldö-
köl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik” ... „Ezeket pedig 
azért beszéltem néktek, hogy amikor eljő az az idő, megemlékezzetek róluk: 
hogy én mondtam néktek.” (Jn. 15:20–21; 16:2, 4)

A menny Istene, a világegyetem hatalmas Uralkodója személyesen vette 
pártfogásába a fogságban lévő tanítványokat, mert ebben az esetben az em-
berek az Ő műve ellen hadakoztak. Éjjel az Úr angyala megnyitotta a börtön 
ajtaját, és így szólt a tanítványokhoz: „Menjetek el, és felállván, hirdessétek 
a templomban a népnek az életnek minden beszédit.” (Ap. csel. 5:20) Ez 
a parancs éppen ellenkezője volt a zsidó vezetők parancsának. Mondták-e 
vajon a tanítványok: Nem tehetjük ezt anélkül, hogy engedélyt kapnánk a 
felsőbbségtől?! Nem! Isten így szólt: „Menjetek el” és ők engedelmeskedtek. 
„Bemenének jó reggel a templomba és tanítának.” (Ap. csel. 5:21)

Midőn Péter és János megjelentek a hívők előtt és elbeszélték, miként ve-
zette ki őket az angyal az őrt álló katonák sorfala között, és megparancsolta 
nekik, hogy a félbeszakított munkát újból felvegyék, a testvérek elcsodálkoz-
tak, és nagyon megörültek.

Időközben a főpapok és akik velük voltak, „egybehívták a gyűlést és Izráel 
fiainak egész tanácsát.” A papok és főemberek elhatározták, hogy a tanít-
ványokat lázadással, Anániás és Safira megölésével és a papi tekintély elle-
ni összeesküvéssel vádolják meg. Abban reménykedtek, hogy a csőcseléket 
majd felbujtatják és ez magáévá tévén az ügyet, a tanítványokkal is hason-
lóképpen cselekszik, mint Jézussal tette. Jól tudták, hogy sokan vannak, akik 
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ugyan nem fogadták el Krisztus tanait, de a zsidó vezetők önkényeskedésétől 
is szabadulni szeretnének, és változás után vágyakoznak. Attól féltek tehát, 
hogyha ezek az elégedetlenek elfogadják az apostolok által hirdetett igazsá-
gokat, és Jézust elismerik Messiásnak, az egész nép haragja a vezetők ellen 
irányul, és Krisztus haláláért felelőssé teheti őket. Ezt megakadályozandó, 
szigorú rendszabályokat akartak életbe léptetni.

Elküldtek tehát a foglyokért. Milyen nagy volt azonban csodálkozásuk, 
amikor hírül hozták nekik, hogy a börtönajtók ugyan erősen le voltak zárva, 
és az őrök is az ajtók előtt helyükön állottak, de a foglyokat sehol sem találták.

Csakhamar hozták a meglepő hírt: „Ímé, ama férfiak, kiket a tömlöcbe 
vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet. Akkor elmenvén a fel-
ügyelő a poroszlókkal, előhozó őket erőszak nélkül; féltek ugyanis a néptől, 
hogy megkövezik őket.” (Ap. csel. 5:25–26)

Annak ellenére, hogy a tanítványok csodálatos módon szabadultak ki 
a börtönből, nem mentesültek a kihallgatástól és büntetéstől. Mikor még 
együtt voltak, Krisztus így szólt hozzájuk: „Ti pedig vigyázzatok magatokra; 
mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg 
titeket.” (Mk. 13:9) Azáltal, hogy Isten elküldte angyalát kiszabadításukra, 
szeretetének jelét és jelenlétének biztosítékát adta. Most rajtuk volt a sor, 
hogy szenvedjenek érette, akinek evangéliumát hirdették.

A próféták és apostolok történelme az Isten iránti hűség számos nemes 
példáját adja. Krisztus tanúi inkább börtönt és kínoztatást, sőt még a halált 
is elszenvedték, hogysem Isten törvényét áthágják. Azonban Péter és János 
itt vázolt magatartása olyan hősies, amelyhez hasonlót az egész újtestamen-
tomi korszak alig tud felmutatni. Amikor másodízben álltak bíráik előtt, akik 
életükre törtek, szavuk és egész magatartásuk semmi félelmet vagy határo-
zatlanságot nem árult el. Amikor a főpap így szólt: „Nem megparancsoltuk-é 
nektek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És ímé betöltöt-
tétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mi reánk akarjátok hárítani annak 
az embernek vérét” – Péter azt felelte: „Istennek kell inkább engedni, hogy-
nem embereknek”. (Ap. csel. 5:28–29) Miután mennyei angyal szabadította 
ki őket fogságukból, aki megparancsolta nekik, hogy tanítsanak a templom-
ban, engedelmeskedtek ezen isteni felszólításból eredő parancsnak: folytat-
ták a munkát bármi áron is.

Ekkor a jövendőmondás Lelke szállt a tanítványokra. A vádlottakból vád-
lók lettek, és a tanácsban ülőket megvádolták Krisztus megölésével. „A mi 
atyáinknak Istene” – jelentette ki Péter – „feltámasztotta Jézust, kit ti fára 
függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobb-
jával, hogy adjon az Izárelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi 
vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől; és a Szent Lélek is, kit Isten 
adott azoknak, akik neki engednek.” (Ap. csel. 5:30–32)

Ez a beszéd a zsidókat nagyon felháborította, és elhatározták, hogy az 
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igazságszolgáltatást saját kezükbe veszik. A foglyokat minden további kihall-
gatás és a római hatóság megkérdezése nélkül megölik. Krisztus halálában 
már úgyis bűnrészesek voltak, most pedig a tanítványok vérével akarták ke-
züket beszennyezni.

A tanácsban azonban volt egy ember, aki a tanítványok szavaiban felis-
merte Isten szavát. Ez a férfi Gamáliel volt, jó hírnevű, nagy tudású és ma-
gas állású farizeus. Világos értelmével felfogta, hogy az az erőszakos lépés, 
amelyre a papok ragadtatják magukat, végzetes következményekkel járna. 
Mielőtt az egybegyűltekhez szólt volna, kivezettette a foglyokat. Nagyon jól 
tudta, hogy kikkel áll szemközt. Tisztában volt vele, hogy Krisztus gyilkosait 
semmi sem tartóztathatja vissza szándékuk véghezvitelétől.

Azután nagyon megfontoltan és nyugodtan beszélni kezdett hozzájuk: 
„Izráel férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok 
cselekedni! Mert ez időnek előtte felkelt Theudás, azt mondván, hogy ő va-
laki, kihez mintegy négyszáz embernyi tömeg csatlakozott; ő megöletett, és 
mindnyájan, akik csak követték őt, eloszlottak és semmivé lettek. Ezután fel-
kelt ama Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított; 
ez is elveszett; és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. Mostanra nézve 
is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik; mert 
ha emberektől van e tanács, vagy e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől 
van, ti fel nem bonthatjátok azt; nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is 
találtassatok.” (Ap. csel. 5:35–39)

A papok felismerték e beszéd ésszerűségét, és kénytelenek voltak Ga-
máliel szavait elfogadni. Alig tudták azonban előítéletüket és gyűlöletüket 
visszafojtani. Csak nagy vonakodás és tiltakozás között bocsátották el a tanít-
ványokat, miután megverették és megfenyegették őket, és megparancsol-
ták nekik, hogy Jézus nevében ne prédikáljanak. „Ők annakokáért örömmel 
menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért 
gyalázattal illettessenek. És mindennap a templomban és házanként nem 
szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.” (Ap. csel. 5:41–42)

Jézus röviddel megfeszítése előtt a békesség ígéretét adta tanítványai-
nak: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek; nem 
úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és 
ne féljen!” (Jn. 14:27) Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredmé-
nye. Krisztus sohasem szerzett békét a gonosszal való kiegyezéssel. Krisztus 
tanítványaira hagyományozott béke inkább benső, mint külső béke; ez ma-
rad meg követőinek az eljövendő harcokban és küzdelmekben is.

Önmagáról mondotta Krisztus: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy 
békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, 
hanem hogy fegyvert.” (Mt. 10:34) Ámbár a Békesség Fejedelme, mégis 
szakadás okozója lett. Ő, aki azért jött, hogy üdvösséget és reménységet 
hirdessen, és örömet ébresszen az emberek szívében, olyan küzdelmet nyi-
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tott meg, amely mély sebeket ejt, és erős szenvedélyeket gyújt fel. Követ-
kező szavaival óvta követőit: „E világon nyomorúságtok lészen” ... „kezeiket 
reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezet elé, és tömlöcökbe és 
királyok és helytartók elé visznek az én nevemért.” „Elárulnak pedig titeket 
szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket ti kö-
zületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.” (Jn. 16:33; 
Lk. 21:12, 16–17)

Ez a prófécia különösen figyelemreméltó módon teljesedett be. Minden 
sérelem, minden gyalázat és kegyetlenkedés, amelyre Sátán az embereket 
felingerelhette, mindig Krisztus követőire zúdult. Ez megismétlődik mindig 
újból és újból, amíg a megtéretlen érzéki szív ellenségeskedik Isten törvé-
nyével, és nem akar engedelmeskedni parancsolatainak. A világ ma sem áll 
szorosabb összhangban Krisztus alapelveivel, mint állt az apostolok idejé-
ben. Ugyanaz a gyűlölet, amely a „Feszítsd meg! Feszítsd meg!”-et kiáltozta, 
és a tanítványok üldözését is felszította, megtalálható ma is; ez izzik az „en-
gedetlenség fiaiban”. Ugyanaz a lelkület működik ma is zord eltökéltséggel, 
a meg nem újult szívben, amely a sötét középkorban férfiakat és nőket szám-
űzetésre és halálra ítélt; amely az inkvizíció válogatott kínzásait kieszelte; 
a Szent Bertalan-éj mészárlásait kitervezte és véghezvitte, és a smithfieldi 
tüzeket gyújtotta. Az igazság története elejétől végig nem egyéb, mint a jó 
és a gonosz küzdelme. Az evangélium hirdetése e világon mindig ellenállás, 
veszély, veszteség és szenvedés közepette haladt előre.

Mi adott erőt a múltban Krisztus követőinek a szenvedések között? Isten-
nel, a Szentlélekkel és Krisztussal való közösségük! A gyalázat és üldöztetés 
sokakat elválasztott ugyan földi barátaiktól, de sohasem Krisztus szerelmé-
től. A vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az Üdvözítő, amikor 
az igazságért szenvednek. Jézus mondotta: „Én is szeretem azt, és kijelentem 
magamat annak.” (Jn. 14:21) Ha a hívőt az igazságért földi törvényszék elé 
állítják, Krisztus ott áll mellette. Ha börtönfalak közé kerül, Krisztus megnyi-
latkozik neki, és szeretetével vidítja fel szívét. Ha Krisztusért halált szenved, 
az Üdvözítő így szól hozzá: „A testet ugyan megölhetik, de a léleknek nem 
árthatnak.” „Bízzatok, én meggyőztem a világot”. „Ne félj, mert én veled va-
gyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, 
és igazságom jobbjával támogatlak.” (Jn. 16:33; Ésa. 41:10; )

„A kik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, a mely meg nem inog, 
örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő 
népét mostantól fogva mindörökké.” Zsolt. 125:1-2 „Az elnyomástól és erő-
szaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.” Zsolt 72:14

„A Seregeknek Ura megoltalmazza őket; ...És megsegíti őket az Úr, az ő 
Istenök ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint korona-kövek ragyog-
nak az ő földén.” (Zak. 9:15–16)

>>> vissza a 7. tanulmányhoz
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8. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 59-68. (A hét diakónus, Az első keresztény 
vértanú-részlet)

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 
özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.” (Ap. csel. 6:1)

Az őskeresztény gyülekezet különböző nemzetiségű emberek különféle 
osztályából 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: ki-
engesztelődött és keresztényi szeretetben forrt egybe. Előbbi előítéleteik elle-
nére 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 előnyére kihasználni, hogy a gyülekezetben egyenetlenséget szítson.

A tanítványok száma növekedett. Az ellenség felkeltette azok gyanúját, 
akiknek azelőtt is szokásuk volt a hittestvérekre féltékenykedni, hogy a szel-
lemi vezetőket megvádolják. „Támada a görög zsidók közt panaszolkodás a 
héberek ellen.” Az elégedetlenség kitörésére az szolgáltatott okot, hogy állí-
tólag a körükből való özvegyasszonyokat mellőzték az adományok naponkén-
ti kiosztásánál. Az efféle kivételezés ellentmond az evangélium szellemének; 
azonban Sátánnak mégis sikerült a gyanút ily módon felébreszteni. Azonnal 
intézkedni kellett tehát, hogy az elégedetlenséget szító mindennemű okot 
megszüntessék, és lehetetlenné tegyék, hogy az ellenség mesterkedéseivel 
szakadást idézhessen elő a hívők között.

Jézus tanítványai elérkeztek tapasztalataik fordulópontjához. Az aposto-
lok vezetése alatt – akik viszont a Szentlélek vezetése alatt működtek – a 
rájuk bízott mű gyorsan fejlődött. A gyülekezet állandóan növekedett, és a 
tagok szaporodása folyton növekvő terheket rótt a vezetőkre. Ezeket a terhe-
ket egyedül egy ember, vagy egyedül egy csoport sem tudta volna hordozni 
anélkül, hogy ne veszélyeztesse a gyülekezet jövendő fejlődését. Szüksé-
gesnek látszott tehát a felelősség újabb megosztása, amelyet az egyház ala-
kulásakor 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.
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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 
szétosztásának munkája az egyéb gyülekezeti teendők és a felügyelet mel-
lett. Ezektől felszabadulva, több idejük marad az evangélium hirdetésére. Így 
szóltak: „Ezért atyámfiai, válasszatok ti közületek hét férfiút, kiknek jó bi-
zonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a fog-
lalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és 
az igehirdetés szolgálatában.” (Ap. csel. 6:3–4) A gyülekezet megfogadta ezt 
a tanácsot; imával és kézrátétellel 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 viszo-
nyait, és bölcs sáfárkodásukkal, úgyszintén istenfélő példaadásukkal igen 
nagy segítségére voltak munkatársaiknak a gyülekezet különböző érdekei-
nek egyesítésében.

Az azonnal mutatkozó jó eredmények bizonyították, hogy ez az eljárás 
megegyezett Isten akaratával. „És az Isten igéje növekedék; és sokasodék na-
gyon 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 szabad-
sága, 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 al-
kalmasak voltak mások oktatására, nagy odaadással és igen jó eredménnyel 
szentelték magukat ennek a munkának.

Isten az első gyülekezetre – kiterjedésében – folyton növekvő művet bí-
zott. Mindenfelé, ahol őszinte lelkek követték Krisztus hívó szavát, a világos-
ság 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 veze-
tőjük is erre kérte az Atyát: „Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem 
adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” Avagy nem jelentette-e ki a tanítvá-
nyokról: „A világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók”? Azután pe-
dig könyörgött az Atyához, hogy „tökéletesen eggyé legyenek”, „hogy elhigy-
gye a világ, hogy te küldtél engem”. (Jn. 17:11, 41, 21) Lelki életük és erejük 
a Vele való szoros kapcsolatuktól függött, 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 meny-
nyei hatalmak segítségével alkothattak egységes frontot a világgal szemben, 
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és győzedelmeskedhettek abban a harcban, amelyet kénytelenek voltak a 
sötétség hatalmasságai ellen folytatni. Ha kitartanak az egységes munkában, 
mennyei követek járnak előttük és egyengetik az utat számukra. Így lelkek 
előkészülnek az igazság befogadására, 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 gyüleke-
zetek szervezésére mindazokon a helyeken, ahol az evangélium hírnökei lel-
keket nyernek meg. Akik a gyülekezet fölötti felügyelet felelősségét viselik, 
ne uralkodjanak Isten országának örökösein, hanem bölcs pásztorokként le-
geltessék Krisztus nyáját és legyenek annak példaképei. (I. Pt. 5:2–3) A dia-
kónusok is olyan férfiak legyenek, „kiknek jó bizonyságuk van, kik Lélekkel 
és bölcsességgel teljesek.” Mindannyian együttesen szálljanak síkra az igaz-
ságért és a jogosságért. Befolyásukkal 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 hűsége-
sen a rábízott munkarészt, és használja fel bölcsen a rábízott adományokat. 
A Szentlélek egyeseket különleges adományokkal ruházott fel és hívott el: 
„először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután 
csodatevő erőket, azután gyógyításnak ajándékait, gyárrolókat, kormányo-
kat, nyelvek nemeit” adta. (I. Kor. 12:28) Ezek a különböző munkások azon-
ban egymással egyetértésben munkálkodjanak.

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szol-
gálatban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetek-
ben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek 
azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis böl-
csességnek beszéde adatik a Lélek által; másnak pedig tudománynak beszéde 
ugyanazon Lélek szerint: Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyó-
gyítás ajándékai azon egy Lélek által. Némelyiknek csodatevő erőknek munkái; 
némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; más-
nak 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 
viselnek. A theokrácia (istenkormányzat) alatt Mózes egyedül igyekezett hor-
dozni a terhet, amelynek súlya alatt előbb-utóbb összeroppant volna. Ekkor 
Jethró tanácsolta neki, hogy a felelősségeket ossza el. Így szólt: „Te légy a 
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népnek szószólója 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, századosok-
ká, ötvenedesekké és tizedesekké.” Olyanokat válasszon, akik „derék (tehet-
séges, ügyes) emberek, istenfélők, igazságosak és gyűlölik a haszonlesést”; 
ezek tegyenek „ítéletet a népnek minden időben” és így mentsék fel Mózest 
kimerítő felelőssége alól, hogy személyesen ne kelljen őrködnie sok olyan 
másodrangú ügy felett, melyeket odaszentelt segítők is bölcsen elintézhet-
nek. (II. Móz. 18:19–21)

Akiket Isten gondviselése felelősségteljes állásokba helyezett, szenteljék 
idejüket és erejüket azon fontos ügyeknek, amelyek különösebb bölcsessé-
get és lelki nagyságot igényelnek. Istennek nem az a terve, hogy ilyen férfi-
aktól kívánja a csekélyebb jelentőségű ügyek intézését, amelyeket mások is 
tökéletesen rendezhetnek. Jethró további ajánlatot tett Mózesnek: „…min-
den nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban pedig 
ők ítéljenek; így könnyítve 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 
felelősségét megosszák, ebben nagyon gondosan járt el. Méltó férfiakat 
választott, akik tiszta életűek voltak, egészséges ítélettel és tapasztalattal 
bírtak. Midőn felavatta ezeket a véneket, felsorolta előttük azokat a tulaj-
donságokat, melyek őket a gyülekezet bölcs vezetésére képesítik. „Hallgas-
sátok 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 szol-
gálatában levő csapatok elöljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király 
minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is, udvari szol-
gáival, a harcosokat 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 betölté-
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sére hívott el, Dávid külön is figyelmeztette e szavakkal: „Te azért fiam, Sa-
lamon, 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 Újszö-
vetség hívő gyülekezeteiben is, amelyek irányították Isten népének vezetőit 
Mózes és Dávid napjaiban. Az ügyek rendezésénél az gyülekezetekben, va-
lamint a megfelelő tisztviselők kinevezésénél mértékegységül az apostolok 
az Ószövetségben megkövetelt magas erkölcsi színvonalat alkalmazták. Az 
volt a mérvadó, hogy akit a gyülekezet felelősségteljes, vezető állással meg-
bíz, „feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, 
nem verekedő, nem rút nyerészkedő; hanem vendégszerető, jónak kedvelő-
je, mértékletes, igaz, tiszta, magatürtőztető; 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 
fegyelmezetten és szilárdan, Isten fegyverzetével felövezve haladjanak előre. 
A hívők 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 leg-
főbb tanácstestület, amely a különböző helyi gyülekezetek kiküldötteiből 
alakult, volt hivatva a viszályt elsimítani. E testület felelősségteljes irányítása 
pedig az apostolok és vének feladata volt. Ily módon sikerült szembeszállni-
uk Sátán mesterkedéseivel; a messze fekvő gyülekezeteket megóvni, és egy-
séges eljárásukkal az ellenség terveit meghiúsítani.

„Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; mi-
ként 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. Művét alaposan és pontosan kell vezetni, hogy tetszésének pe-
csétjét rányomhassa. Keresztény kereszténnyel és gyülekezet gyülekezettel 
kapcsolódjék. Az emberi eszköznek együtt kell működni az istenivel. Minden 
erőt alá kell rendelni a Szentléleknek, de valamennyi együttesen hirdesse a 
világnak Isten kegyelmi üzenetét.

AZ ELSŐ KERESZTÉNY VÉRTANÚ-RÉSZLET
A hét diakónus között első volt István. Szentéletű és erős hitű férfiú. Noha 

zsidó születésű volt, mégis beszélte a görög nyelvet; jól ismerte a görögök 
szokásait és szertartásait. Fel is használta az alkalmat, hogy a zsinagógák-
ban prédikálja az evangéliumot a görög zsidóknak. Krisztus ügyéért sokat 
fáradozott, és hitét nagy bátorsággal hirdette. Tudós rabbik és törvénytudók 
nyilvános vitákba bocsátkoztak vele, abban a reményben, hogy könnyen le-
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győzhetik, „de nem állhattak ellene a bölcsességnek és a Léleknek, mely által 
szól vala.” Nemcsak beszélt a Szent Lélek erejével, hanem látszott beszédén, 
hogy kutatta a jövendöléseket, és járatos volt a törvény összes pontjaiban. 
Helyes módszerrel védelmezte azokat az igazságokat, amelyeket képviselt, 
és ellenfeleit legyőzte. Beteljesült rajta az ígéret: „Tökéljétek el azért a ti szí-
vetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre. 
Mert én adok nektek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem állhatnak 
mindazok, akik magokat ellenetekbe vetik.” (Lk. 21:14–15)

Midőn a papok és főemberek érzékelték azt az erőt, amely István prédi-
kációiból áradt, keserű gyűlölet ébredt fel bennük. Ahelyett, hogy előadott 
bizonyítékait elfogadták volna, elhatározták, hogy örökre elnémítják. Már 
több esetben megvesztegették a római hatóságot, és azok szemet hunytak 
olyan esetek fölött, amikor saját kezükbe vették az igazságszolgáltatást, és a 
foglyokat saját szokásaik szerint hallgatták ki, ítélték el és végezték ki. István 
ellenségei most is biztosra vették, hogy veszélytelenül járhatják ezt az utat. 
Eltökélték tervük keresztülvitelét, és Istvánt megragadva, a Magas Tanács 
elé vitték.

Tudós zsidókat hívtak meg a közelfekvő helységekből, hogy a fogoly bi-
zonyítékait megcáfolják. A tárzusi Saul is jelen volt. Vezető szerepet vitt az 
István elleni tárgyalásokon. Hatásos ékesszólással és a rabbik logikája szerinti 
beszéddel világította meg az esetet, hogy meggyőzze a népet István megté-
vesztő és veszedelmes tanai felől. Istvánban azonban emberére akadt. István 
teljesen megértette Istennek ama akaratát, hogy az evangéliumot a többi 
nép között is hirdetni kell.

Midőn a papok és főemberek látták, hogy nem tudnak István éleslátása, 
bölcsessége és megfontoltsága fölé kerekedni, elhatározták, hogy elrettentő 
példát szolgáltatnak. Így egyrészt kielégítik gyűlöletüket és bosszúvágyukat, 
másrészt pedig sikerül másokat is megfélemlíteni, nehogy István tanait kö-
vessék. Hamis tanúkat béreltek fel, akik állították, hogy hallották, amint Ist-
ván káromolta a templomot és a törvényt. Így szóltak tehát: „Mert hallottuk, 
amint azt mondá: hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja és megváltoz-
tatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes.” (Ap. csel. 6:14)

Mialatt István szemben állott bíráival, hogy magát a káromlás vádja alól 
tisztázza, szent fény sugárzott arcáról és „a tanácsban ülők mindnyájan 
olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját.” (Ap. csel. 6:15) 
Sokan remegtek, mikor ezt a fényt látták és elfödték arcukat; de a főemberek 
kemény hitetlensége és előítélete megingathatatlan maradt.

Mikor Istvánt az ellene felhozott vádak felől kihallgatták, védekezését tiszta, 
átható hangon kezdte, amely az egész teremben hallható volt. Szavai lenyű-
gözték az egész tömeget, mikor Isten kiválasztott népének történetét vázol-
ta. Meglátszott alapos tudása a zsidó szertartások és azok lelki jelentőségéről, 
ahogy az Krisztusban megnyilvánult. Idézte Mózes szavait, amelyek a Messiást 
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megjövendölték: „Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istenetek a ti atyafiai-
tok közül, mint engem; azt hallgassátok.” (Ap. csel. 7:37) Hitet tett Isten iránti 
és a zsidó hit iránti hűségéről, de egyszersmind kimutatta, hogy az a törvény, 
amelyre üdvösségüket feltették, nem tudta megóvni Izráelt a bálványimádás-
tól. Jézus Krisztust az egész zsidó történelemmel összefonta, és utalt a Salamon 
által végzett templomépítésre és szavaira, valamint Ésaiás próféta szavaira: 
„Ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik.” „A menny nékem 
ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek 
nekem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Nem az 
én kezem csinálta-é mindezeket?” (Ap. csel. 7:48–50)

Midőn István ehhez a ponthoz ért, a nép felháborodott. Mikor Krisztust a 
próféciákkal összefüggésbe hozta, és ekképpen szólt a templomról, a főpap 
megszaggatta ruháját. István annak jelét látta ebben, hogy hangját csakha-
mar örökre elnémítják. Látta, hogy szavai milyen ellenállást váltottak ki és 
tudta, hogy utolsó bizonyságtételét mondotta el.

Noha prédikációjának csak közepén tartott, mégis azonnal befejezte. Hir-
telen megszakította a történelmi áttekintés fonalát, felháborodott bíráihoz 
fordult és felkiáltott: „Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű em-
berek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztetek, mint atyáitok, ti 
azonképpen. A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték 
azokat, akik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét; kinek ti most árulóivá 
és gyilkosaivá lettetek. Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek és nem 
tartottátok meg.” (Ap. csel. 7:51–53)

A papok és főemberek ezekre a szavakra feldühödtek. Szinte önkívületi 
állapotban – inkább vadállathoz, mint emberi lényhez hasonlóan – fogcsi-
korgatva vetették magukat Istvánra. A körülötte tolongó kegyetlen arcokról 
a fogoly leolvasta sorsát, mindazáltal nem reszketett. A halálfélelem teljesen 
eltűnt lelkéből. A dühöngő papok és a lázongó csőcselék nem félemlítették 
meg. Az előtte zajgó jelenet eltűnt szemei elől. A mennyei kapuk tárultak fel 
előtte; tekintete áthatolt rajtuk. Megpillantotta Isten dicsőséges trónját; lát-
ta Krisztust, mintha éppen trónjáról állott volna fel, hogy segítségére jöjjön 
szolgájának. István ujjongva kiáltott fel: „Ímé látom az egeket megnyílni és az 
embernek Fiát az Isten jobbja felől állam.” (Ap. csel. 7:56)

Annak a dicsőségnek szemléltetése, amelyet látott, sokkal több volt, mint 
amennyit üldözői elviselhettek. Hogy szavait ne hallhassák, fülüket bedug-
ták, hangos kiáltással rárohantak „és kiűzték a városon kívül”. „Megkövezék 
azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz 
az én lelkemet! Térdre esvén pedig nagy fennszóval kiálta: Uram, ne tulajdo-
nítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék!” (Ap. csel. 7:59–60)

>>> vissza a 8. tanulmányhoz
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9. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 68-75. (Az első keresztény vértanú-részlet, 
Az Evangélium Samáriában)

AZ ELSŐ KERESZTÉNY VÉRTANÚ-részlet
István fölött nem hoztak törvényes ítéletet, mert a zsidók sok pénzzel 

megvesztegették a római hatóságokat, hogy az ügyet ne bolygassa, és ne 
vizsgálja ki.

István vértanúhalála az összes szemtanúra nagy hatást tett. Sokan vissza-
emlékeztek az arcáról sugárzó mennyei fényre, szavaira, Amelyek szívüket 
érintették, és bizonyságot tettek az általa hirdetett igazságról. Halála nagy 
vesztesége volt a gyülekezetnek, de Saul megtérését eredményezte, aki nem 
tudta többé kitörölni emlékezetéből a vértanú hitét, kitartását és azt a dicső-
séget, Amelyet arca visszatükrözött.

István kihallgatásánál és kivégzésénél Sault őrületszerű buzgalom fogta 
el. Később bosszankodott saját titkos meggyőződésén, hogy Isten éppen ak-
kor dicsőítette meg Istvánt, amikor az emberek meggyalázták. Folytatta Ist-
ván gyülekezetének üldözését, kinyomozta tagjait mindenfelé, elfogta őket 
házaikban, és kiszolgáltatta a papoknak és főembereknek, hogy börtönbe 
vessék, és halálra ítéljék. Az a szenvedélyes buzgalom, amelyet az üldözések 
alatt kifejtett, megrémítette a jeruzsálemi keresztényeket. A római hatóság 
nem mutatott különösebb erélyt, hogy ezen kegyetlenkedéseket megaka-
dályozza; titokban segített a zsidóknak, hogy ezáltal kiengesztelje őket és 
kegyeiket biztosítsa.

István halálakor vállalt szerepe miatt Sault a Magas Tanács tagjává válasz-
tották. Ideig-óráig hatalmas eszköz volt Sátán kezeiben, hogy általa lázadó 
terveit véghezvigye Isten Fia ellen. Ezt az irgalmatlan üldözőt azonban Is-
ten csakhamar felhasználta annak a gyülekezetnek építésére, amelyet most 
pusztítani igyekezett. Az választotta ki Sault, aki még Sátánnál is hatalma-
sabb, hogy betöltse a vértanúhalált szenvedett István helyét; hogy prédikálja 
Krisztust, szenvedjen az Ő nevéért, és terjessze mindenfelé az Ő vére által 
szerzett üdvösség üzenetét.

AZ EVANGÉLIUM SAMÁRIÁBAN
István halála után olyan irgalmatlan üldözés kezdődött Jeruzsálemben a 

hívők ellen, hogy „mindnyájan eloszlának Júdeának és Samáriának tájaira.” 
Saulus „pedig pusztítá az anyaszentegyházat, házról-házra járva és férfiakat 
és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala.” (Ap. csel. 8:1, 3) Ebben a ke-
gyetlen munkában kifejtett nagy buzgóságáról ő maga későbben így nyilatko-
zott: „Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve 
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ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeru-
zsálemben és a szentek közül én sokat börtönbe vetettem... És minden zsina-
gógában gyakorta büntetvén őket, káromlásra kényszeríttettem; és felettébb 
dühösködvén ellenük, kergettem mind az idegen városokig is.” Hogy István 
nem volt az egyetlen, kinek meg kellett halnia, az kitűnik Saulus szavaiból: „Sőt 
mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam.” (Ap. csel. 26:9–11)

A veszély ez idejében lépett elő Nikodémus, mint bátor hitvallója a meg-
feszített Üdvözítőnek. Nikodémust, a Magas Tanács tagját, másokkal együtt, 
megragadta Krisztus tanítása. Tanúja volt Krisztus csodálatos műveinek, ame-
lyek meggyőzték őt, hogy valóban „Istennek ama küldötte”. Ahhoz büszke 
volt, hogy nyíltan beismerje a galileai Tanító iránt érzett rokonszenvét, ezért 
titkon érintkezést keresett vele. Egy alkalommal Jézus világosan kifejtette 
előtte az üdvtervet és földi misszióját; de Nikodémus csak tovább habozott. 
Az igazságot szívébe rejtette; három évig alig mutatkozott gyümölcse. Bár 
Nikodémus nem is vallotta meg Krisztust nyíltan, mégis többször keresztezte 
a papok tervét a Magas Tanácsban, amikor Őt elveszíteni igyekeztek. Mikor 
azután Jézus a „keresztre felemeltetett”, Nikodémus visszaemlékezett szava-
ira, amelyeket neki azon az éjjeli beszélgetésen az Olajfák hegyén mondott: 
„És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az em-
ber Fiának felemeltetni” (Jn. 3:14) – és felismerte Jézusban a világmegváltót.

Nikodémus, arimáthiai Józseffel közösen viselte Jézus eltemettetésének 
költségeit. A tanítványok féltek ugyan, hogy Krisztust nyíltan kövessék, de 
Nikodémus és József bátran segítségükre siettek; e gazdag és köztiszteletben 
álló férfiak pártfogása nagyon értékes volt számukra. Így a tanítványok meg-
tehették szeretett Mesterükért mindazt, amit szegénységük miatt egyébként 
nem tehettek volna. Sőt e gazdag és befolyásos férfiak pártfogása a papok és 
főemberek gonoszsága ellen is megvédelmezte őket.

Mikor tehát a zsidók megkísérelték, hogy a gyenge és fiatal gyülekeze-
tet elpusztítsák, Nikodémus állt védelmükre. Már nem óvatosan, habozva és 
kétségeskedve erősítette a tanítványok hitét, hanem minden vagyonát a je-
ruzsálemi gyülekezet támogatására és az evangéliumi munka előmozdításá-
ra szentelte. Akik azelőtt tisztelték, most gúnyolták és üldözték; bár elszegé-
nyedett, de mégsem ingathatták meg, hogy hitéért nyíltan síkra ne szálljon.

Az az üldözés, amely a jeruzsálemi gyülekezetre szakadt, serkentőleg ha-
tott az evangélizálás munkájára. Az ige hirdetése nagy eredménnyel járt, 
és már az a veszély fenyegetett, hogy a tanítványok túl sok időt töltenek 
el ott. Nem teljesítik az Üdvözítő parancsát, hogy az egész világon széjjel-
járva hirdessék az evangéliumot. Megfeledkeztek arról, hogy a gonosz ellen 
a legjobb védekezés: a támadás. Így jutottak arra a gondolatra, hogy leg-
fontosabb feladatuk: a jeruzsálemi gyülekezet megvédelmezése az ellenség 
támadásaival szemben. Ahelyett, hogy arra buzdították volna az újonnan 
megtérteket, hogy vigyék az evangéliumot azokhoz, akik még nem hallottak 
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róla, beleestek abba a hibába, amelybe mindenki beleesik, ha megelégszik 
a már elért eredménnyel, és többre nem vágyik. Isten azért engedte meg az 
üldözést, hogy képviselői szétszóródjanak mindenfelé, ahol másokért mun-
kálkodhatnak. Amikor tehát elűzték a hívőket Jeruzsálemből, széjjeljártak és 
„hirdették az igét.”.

Azok között, akik ezt a megbízatást kapták az Üdvözítőtől: „Elmenvén 
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt. 28:19) – igen sokan vol-
tak, akik nagyon szerény életkörülmények között éltek; férfiak és nők, akik 
szerették az Urat és elhatározták, hogy követik példáját önzetlen szolgálattal. 
Ezekre az egyszerű emberekre és a tanítványokra, akik földi életében Vele 
együtt jártak, az Úr igen fontos feladatot bízott. Elhívta őket, hogy elvigyék a 
világnak a Jézus Krisztusban való üdvösség örömhírét.

Midőn az üldözés folytán szétszóródtak, missziólelkülettől áthatva jártak 
szerteszét. Felismerték küldetésük nagy felelősségét. Tudták, hogy kezükben 
tartják az élet kenyerét az egész sóvárgó világ részére. Krisztus szerelme arra 
késztette őket, hogy ezt a kenyeret mindazok számára megtörjék, akik éhez-
ték. Az Úr munkálkodott általuk. Ahova mentek, betegek gyógyultak meg, 
miközben a szegényeknek az evangéliumot hirdették.

Fülöpöt, a hét diakónus egyikét, szintén elűzték Jeruzsálemből. Ő pedig 
„bemenvén Samária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság 
pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze vala azokra, amiket Fülöp mondott, 
hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisz-
tátalan lelkek voltak, kimenének, ...sok gutaütött és sánta pedig meggyógyu-
la. És lőn nagy öröm abban a városban.” (Ap. csel. 8:5–8)

Krisztusnak a samáriai asszonnyal a Jákob kútjánál folytatott beszélgeté-
se meghozta gyümölcsét. Miután az asszony Jézus szavait hallotta, azonnal 
befutott a városba az emberekhez, és így szólt hozzájuk: „Jertek, lássatok 
egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit cselekedtem. Nem ez-é a 
Krisztus”? Vele is mentek, hallották Jézus beszédét, és hittek Benne. És mivel 
többet akartak hallani tőle, kérlelték, hogy maradjon náluk. Jézus náluk is 
maradt még két napig. „És sokkal többen hivének a maga beszédéért.” (Jn. 
4:29, 41)

Mikor tehát Jézus tanítványait elűzték Jeruzsálemből, közülük néhányan 
Samáriában találtak biztos menedéket. A samáriaiak örömmel fogadták az 
evangélium hírnökeit, és a megtért zsidók bőségesen arathattak azok között, 
akik egykor legelkeseredettebb ellenségeik voltak.

Fülöp különösen nagy eredményt ért el Samáriában, úgy, hogy ezen felbá-
torodva, segítségért küldött Jeruzsálembe. Most értették csak meg teljesen 
az apostolok Krisztus szavainak jelentőségét: „...Lesztek nékem tanúim úgy 
Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Satuáriában és a földnek mind 
végső határáig.” (Ap. csel. 1:8)

Fülöpöt, samáriai tartózkodása alatt, mennyei küldött így utasította: 
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„Menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá.” „És 
felkelvén, elméne.” A felhívásban nem kételkedett, nem is habozott, mert 
megtanult Isten akaratának engedelmeskedni.

„És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyá-
nak hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője vala, ki 
feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt és az ő szekerén ül 
vala, és olvasá Ésaiás prófétát.” (Ap. csel. 8:26–28) Ez a szerecsenország-
beli férfiú magas állást töltött be, és befolyása széles körű volt. Isten látta, 
hogyha megtér, másokhoz is eljuttatja a világosságot, és nagymértékben 
hozzájárul az evangélium terjesztéséhez. Isten angyalai kísérték ezt a vilá-
gosság után szomjazó férfit és az Üdvözítő magához vonzotta őt. A Szent-
lélek szolgálata által az Úr összehozta őt azzal az emberrel, aki ehhez a 
világossághoz elvezette.

Fülöp azt az utasítást kapta, hogy menjen oda a komornyikhoz, és magya-
rázza meg neki a próféciát, amelyet éppen olvas. „Monda pedig a Lélek Fü-
löpnek: Járulj oda és csatlakozzál ehhez a szekérhez.” Miután Fülöp a komor-
nyikhoz ért, megkérdezte tőle: „Vajon érted-é, amit olvasol? Ő pedig monda: 
Mimódon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? És kéré 
Filepet, hogy felhágván üljön mellé.” A szöveg, melyet olvasott, Ésaiásnak 
Krisztusról szóló próféciája volt: „Mint juh vitetik mészárszékre, és mint a 
bárány az ő nyírója előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az 
ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda 
sorolja el? mert elvétetik a földről az ő élete.” (Ap. csel. 8:29–33)

„Kiről mondja ezt a próféta”? – kérdezte a komornyik. „Magáról-é, vagy 
másvalakiről?” Ekkor Fülöp feltárta előtte az üdvterv nagy igazságát és „hir-
deté neki” a felolvasott szöveg alapján a „Jézusról szóló örömüzenetet”.

A komornyik szíve mélyéig meghatva hallgatta az Írás magyarázatát, és mi-
után a tanítvány befejezte, készséggel elfogadta a hallottakat. Belátta, hogy 
a világban elfoglalt magas állását nem hozhatja fel mentségül, hogy elutasít-
sa az evangéliumot. „Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez, és 
monda a komornyik: Ímhol a víz; mi gátol, hogy megkeresztelkedjem? Filep 
pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: 
Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia. És megállító a szekeret; és leszállá-
nak mindketten a vízbe. Filep és a komornyik; és megkeresztelte őt.”

„Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és töb-
bé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. Filep 
pedig találtaték Azótusban és széjjeljárva, hirdeté az evangéliumot minden 
városnak, míglen Czézáreába juta.” (Ap. csel. 8:34–40)

Ez az etiópiai férfi képviseli az emberiség nagy csoportját. Embereket, ki-
ket olyan misszionáriusoknak kell tanítaniuk, mint amilyen Fülöp is volt, aki 
hallgat Isten szavára, és odamegy, ahová küldi. Sokan olvassák a Szentírást, 
de nem fogják fel igazi értelmét. Férfiak és nők mindenfelé vágyakozva te-
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kintenek az ég felé; imák, könnyek és kérdések fakadnak fel azon emberek 
lelkéből, kik világosság, kegyelem és Szentlélek után áhítoznak. Sokan állnak 
Isten országának küszöbén, és csak arra várnak, hogy oda begyűjtessenek.

Miként Fülöpöt angyal vezette a világosság után áhítozó lélekhez, aki 
kész volt azonnal elfogadni az evangéliumot, úgy ma is angyalok vezetik ama 
munkások lépteit, akiknek ajkát a Szentlélek megszenteli, szívét megtisztít-
ja és megnemesíti. A Fülöphöz küldött angyal maga is elvégezhette volna a 
felvilágosítás munkáját a komornyikkal. Isten azonban nem így munkálkodik. 
Azt akarja, hogy emberek tevékenykedjenek embertársaikért.

Az első tanítványokra bízott kötelesség teljesítésében a hívők mindenkor 
osztoztak. Aki elfogadta az evangéliumot, arra Isten szent igazságát bízta, 
amelyet közölnie kell a világgal. Isten hű gyermekei mindenkor tettre kész 
misszionáriusok voltak, akik feláldozták javaikat neve dicsőítésére, és kapott 
képességeiket bölcsen használták fel szolgálatában.

A keresztények önzetlen munkálkodása a múltban, legyen példakép és 
serkentés számunkra. Isten gyülekezetének tagjai legyenek szorgalmasak 
jó cselekedetekben, és mentesüljenek minden világi hiúságtól. Járjanak Jé-
zus lábnyomán, aki „széjjeljárt és jót cselekedett.” Részvétteljes és irgalmas 
szívvel szolgálják a segítségre szorulókat, és ismertessék meg a bűnösökkel 
az Üdvözítő nagy szeretetét. Az ilyen munka fáradságos, de gazdag jutalmat 
arat. Aki őszintén foglalkozik vele, tapasztalni fogja, hogy lelkeket nyerhet 
meg az Úr számára. Ugyanis az isteni parancs gyakorlati megvalósításának 
hatása: ellenállhatatlan.

Nemcsak a felszentelt prédikátor kötelessége e megbízatás teljesítése, 
hanem minden egyes léleké is, aki elfogadta Krisztust, mint Megváltóját. 
Hivatott tehát arra, hogy felebarátai érdekében munkálkodjék. „A Lélek és 
a menyasszony ezt mondják: Jövel. És aki hallja, ezt mondja: Jövel!” (Jel. 
22:17) Ez a felhívás szól az egész gyülekezetnek. Aki meghallotta az Úr üze-
netét, hangoztassa hegyen-völgyön át és mondja: Jövel!

Végzetes tévedés azt hinni, hogy a lélekmentés munkája egyedül csak 
a hivatásos prédikátorokra hárul. Az Istennek szentelt egyszerű hívőt – aki 
aggódva, lelkén viseli veszendő embertársai üdvösségét – bátorítsák azok, 
akikre az Úr nagyobb felelősség terhét rakta. Isten egyházának vezetői le-
gyenek azzal tisztában, hogy az Üdvözítő megbízása mindenkinek szól, aki 
Benne hisz. Isten mindenkit elküld szőlőjébe, noha mindenkit nem avattak 
fel a prédikátori tisztségre.

Azok közül, akik hallották az evangéliumot, százak, sőt ezrek állnak még 
mindig tétlenül a piacokon, holott bármely formában tevékeny részt vehet-
nének a szolgálatban. Ezekhez szól Krisztus: „Miért álltok itt egész napon át 
hivalkodván?” és felszólítja őket: „Menjetek el ti is a szőlőbe.” (Mt. 20:6–7) 
Miért nem követi több keresztény ezt a felhívást? Mert azzal mentegetőz-
nek, hogy nincsenek hithirdetői tisztségre felavatva. Vajha meg tudnák ér-
teni, hogy a prédikátori munkakörön kívül még mily nagy munkát kell elvé-
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gezni, amelyet csak a megszentelt életű önkéntes tagok ezrei vállalhatnak és 
végezhetnek el.

Isten már régóta várja, hogy minden egyes tag, tehetségéhez képest 
munkálkodjék, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha 
Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenvedő 
bel- és külföldi területeken, és így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat, 
akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést, és az Úr 
Jézus mielőbb visszajöhetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel. „És 
az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bi-
zonyságul minden népnek; és ekkor jő el a vég.” (Mt. 24:14)

>>> vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmány

BIZONYSÁGTÉTELEK, 3. KÖTET, 428-434. (A gyülekezet hatásköre)

A világ Megváltója messzemenő hatalmat ruházott gyülekezetére. Az Úr 
megállapította a szabályokat, melyeket akkor kell alkalmazni, ha fegyelmi 
eljárásra kerül sor tagjaival. Miután részletesen utasított, hogy milyen utat 
kövessünk, azt mondja: „Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, 
a mennyben is kötve les, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva 
lesz.” Így még a menny tekintélye is jóváhagyja a gyülekezet döntését, ami-
kor megfegyelmezi a tagjait, ha a gyülekezet követi a Biblia szabályát.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jézus mindezt közvetlenül megtehette volna Pálért, de nem ez volt a ter-
ve. Pálra kötelesség várt, hogy bevallja bűnét azoknak, akiknek a pusztulását 
tervezte, s Isten azokra is felelősségteljes feladatot bízott, akiket arra ren-
delt, hogy az ő helyében cselekedjenek. Pálnak sorra meg kellett tennie a 
megtéréshez szükséges lépéseket. Az Úr elvárta tőle, hogy csatlakozzék a 
néphez, melyet nemrég vallása miatt üldözött. Krisztus itt nyújt szemléltető 
példát, miként végzi az emberek megmentését. Isten Fia azonosította magát 
szervezett gyülekezetének rendeltetésével és tekintélyével. Áldásainak e cél-
ra rendelt eszközein át kellett áramlania, így kapcsolva össze az embereket az 
eszközökkel, melyeken át áldásai érkeznek. Noha Pál a lelkiismeretét követ-
te, mikor a szenteket üldözte, nem veszi el bűntudatát, amikor a Szentlélek 
meggyőzi őt, hogy milyen kegyetlenséget követett el. Pálnak a tanítványok 
tanítványává kell válnia.
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Ezek után megtanulja, hogy Jézus, akit elvakultságában csalónak tartott, 
Ádám napjaitól kezdve ő volt Isten népe vallásának szerzője és alapítója. Sőt 
ama hit bevégzője is, mely most tárul áttekinthetőn megvilágosodott lelki lá-
tása elé. Most már úgy ismerte Krisztust, mint az igazság igazolóját, az összes 
jövendölések beteljesedését. Azelőtt azt tartotta, hogy Krisztus hatástalanná 
teszi Isten törvényét, de mikor Isten ujja érintette lelki látását, megtanulta a 
tanítványoktól, hogy Krisztus volt az egész zsidó áldozati rendszer szerzője és 
alapítója, hogy Krisztus halálával beteljesedett a jelkép, s hogy Krisztus azzal 
a szándékkal jött a világba, hogy igazolja, megvédje Atyja törvényét, hogy 
érvényt szerezzen annak.

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

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

Saul híres tanító volt Izráelben, de amíg elvakult tévedés és előítélet ígé-
zete alatt állt, Krisztus megjelenik neki, gyülekezetéhez küldi öt, mely a világ 
világossága. Nekik kell oktatniuk e művelt, közismert szónokot a keresztény 
vallásra. Krisztus helyében Ananiás érinti meg szemét, hogy visszanyerje lá-
tását, Krisztus helyett ő teszi rá a kezét, Krisztus nevében imádkozik, s Pál 
elnyeri a Szentlelket. Minden Krisztus nevében és tekintélyével történik. 
Krisztus a forrás. A gyülekezet a közvetítő eszköz. Az egyéni függetlenséggel 
hivalkodóknak úgy kell közelebbi kapcsolatra lépniük Krisztussal, hogy csat-
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lakoznak földi gyülekezetéhez.
A. testvér, Isten szeret, meg akar menteni, és tettre kész állapotba akar 

hozni. Ha alázatos és tanítható leszel, ha engeded, hogy Lelke alakítson, ak-
kor ő lesz erőd, igaz életed, s szerfelett nagy jutalmad. Ha elrejtőzöl Isten-
ben, ha hagyod, hogy Lelke meglágyítson, akkor sokat tehetsz testvéreidért. 
Kemény emberekkel kell szembeszállnod. Ezek keserű előítélettel telítettek, 
de nem keserűbbel, mint Saul. Isten hatalmasan tud munkálkodni testvé-
reiért, ha nem hagyod magadnak, hogy elálld az utat, s a magad ösvényét 
is elzárd. Amikor fáradozol, éljen szívedben túláradó szeretet, szánalom, és 
gyöngédség. Ha Krisztusra figyelsz, ha hagyod, hogy tapasztaltabb testvéreid 
tanácsoljanak, akkor letörheted az előítélet vasfalait.

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

>>> vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmány 

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 88-95. 104-106. (Igazságot szomjazó 
lélek, Az Evangélium Antiókhiában-részlet)

IGAZSÁGOT SZOMJAZÓ LÉLEK
Tanítói működése közben Péter apostol meglátogatta a Liddában lakó hí-

vőket is. Itt meggyógyította Éneást, akit a köszvény nyolc év óta ágyhoz kö-
tött. „Jézus Krisztus meggyógyít téged” – mondá neki az apostol. – „Kelj föl, 
vesd meg magad az ágyadat”. „És azonnal felkele és láták őt mindnyájan, kik 
laknak vala Liddában és Sáronban, kik megtérének az Úrhoz.”

Joppéban, közel Liddához, lakott egy asszony, név szerint Tábitha („Dor-
kás, vagy Zerge”), akit jócselekedetei miatt igen szerettek. Méltó tanítványa 
volt Jézusnak, és idejét azzal töltötte, hogy jótékonykodott mindenfelé. Tud-
ta, kinek van szüksége meleg ruhára, ki szorult pártfogásra, őszintén szolgálta 
a szegényeket és elnyomottakat. Ügyes keze gyorsabban járt, mint a nyelve.

„Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala.” (Ap. 
csel. 9:37) A joppéi gyülekezet mélyen fájlalta elvesztését, és amikor hallot-
ták a hívők, hogy Péter Liddában tartózkodik, követeket küldtek érte, „kérve, 
hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter, elméne 
azokkal. Mihelyt odaére, felvezeték őt a felházba; és elébe állának néki az 
özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, 
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melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.” (Ap. csel. 9:39) Tekintettel 
arra a sok segítségre, amelyet nyújtott, nem csodálkozhatunk, hogy jajveszé-
keltek és forró könnyekkel illették kihűlt tetemét.

Az apostol szívét részvét hatotta át, amikor nagy bánatukat látta. Felszó-
lította a síró asszonyokat, hagyják el a szobát; őmaga letérdelve, buzgó imá-
ban fordult Istenhez, hogy adja vissza Tábitha életét és egészségét. Azután 
a holttesthez fordulva mondá: „Tábitha, kelj fel!” „Az pedig felnyitá szemeit; 
és meglátván Pétert, felüle.” (Ap. csel. 9:40) Tábitha nagy szolgálatokat tett a 
gyülekezetnek és Isten jónak látta, hogy őt visszahozza az ellenség országá-
ból, azért, hogy ügyességével és akaraterejével továbbra is mások áldására 
szolgáljon, és hogy Krisztus ügye megerősödjön, hatalmának ezen megnyi-
latkozása által is.

Mialatt Péter még Joppéban tartózkodott, Isten elhívta, hogy vigye el az 
evangéliumot Kornéliusnak, Czézáreába.

Kornélius római százados, jómódú és előkelő származású férfi volt, aki 
bizalmi és tiszteletbeli állást töltött be. Születésére, nevelésére és képzett-
ségére nézve pogány ember; a zsidókkal való összeköttetése által azonban 
ismeretet nyert Istenről, és őszinte szívvel szolgált neki; ugyanis hite őszin-
teségét a szegények iránti részvétével mutatta ki. Nagylelkűségét mindenütt 
ismerték, és igazságos élete folytán mind a zsidóknál, mind a pogányoknál jó 
hírnévnek örvendett. Befolyása mindenkire áldásos volt, akivel csak érintke-
zett. A Szentírás úgy ír róla, mint aki „jámbor és istenfélő egész házanépével 
egyben, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala 
Istennek.” (Ap. csel. 10:2)

Mivel Kornélius hitt Istenben, mint a menny és föld Teremtőjében, tisztel-
te Őt; elismerte felsőbbségét és kikérte tanácsát életének minden ügyében. 
Családi életében éppúgy, mint hivatalos kötelességeiben, hű volt Hozzá. Ott-
hona Isten oltára volt; terveit nem merte Isten segítsége nélkül megvalósíta-
ni, sem felelősséget nem vállalt az Ő tudta nélkül.

Noha Kornélius hitt a próféciákban, és várta a Messiás jövetelét, mégsem 
tudott semmit az evangéliumról, ahogyan az Krisztus életében és halálában 
megnyilatkozott. Nem volt tagja a zsidó hitközségnek, a rabbik bizonyára po-
gánynak és tisztátalannak tartották volna. De ugyanaz a szent Vigyázó, aki 
Ábrahámról mondta: „Ismerem őt” (I. Móz. 18:19) – ismerte Kornéliust is és 
közvetlenül a mennyből üzenetet küldött neki.

Mialatt imádkozott, megjelent neki az Úr angyala. Amikor a százados hal-
lotta, hogy nevén szólítják, ámbár megrémült, de felismerte, hogy a hírnök 
Istentől jött, és megkérdezte: „Mi az Uram?” Az angyal felelte: „A te könyör-
géseid és alamizsnáid felmentek Isten elé emlékezetnek okáért. Most azért 
küldj Joppéba embereket és hívasd magadhoz Simont, ki neveztetik Péter-
nek; ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett 
van.” (Ap. csel. 10:4–6)
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Az utasítás pontossága bizonyítja, hogy a menny ismeri az emberek fog-
lalkozását és minden cselekedetét; hiszen annak a férfinak még a mestersé-
gét is közölte, akinél Péter tartózkodott. Isten épp olyan jól ismeri az egysze-
rű munkás élményeit és munkálkodását, mint a trónon ülő királyokét.

„Most azért küldj Joppéba embereket és hívasd magadhoz Simont”. Is-
ten ekképpen bizonyította be tiszteletét az evangélium szolgálata és a meg-
szervezett gyülekezet iránt. Az angyal nem kapott felhatalmazást arra, hogy 
közölje Kornéliussal a kereszt történetét. Olyan gyarlóságoknak és kísérté-
seknek alávetett embernek kellett beszélnie a megfeszített és feltámadt Üd-
vözítőről, mint amilyen maga a százados.

Isten nem választ az emberek közé képviselőjéül el nem bukott angya-
lokat, hanem olyan lényekre bízta igazságának hirdetését, mint azok, aki-
ket megmenteni igyekeznek. Krisztus is emberré lett, hogy az emberekhez 
férkőzhessék. Isten-emberi Üdvözítőre volt szükség, hogy elhozza a világnak 
az üdvöt. Most pedig férfiakra és nőkre bízta azt a szent kötelességet, hogy 
hirdessék „Krisztus végére mehetetlen gazdagságát” (Ef. 3:8).

Az Úr, nagy bölcsességében, érintkezést létesít az igazság keresői és az 
igazság ismerői között. Isten terve az, hogy akik világosságot nyertek, közöl-
jék azokkal, akik még a sötétségben élnek. Aki a bölcsesség nagy Forrásából 
meríti erejét, Isten eszközévé válik, hogy általa az evangélium kifejthesse szí-
vet és értelmet átalakító hatalmát.

Kornélius örömmel engedelmeskedett a mennyei küldöttnek. Amikor az 
angyal eltávozott, „szólíta kettőt az ő szolgái közül és egy kegyes vitézt azok 
közül, kik rendelkezésére állnak vala. És elmondván nekik mindent, elküldé 
őket toppéba.” (Ap. csel. 10:7)

Az angyal pedig Kornéliussal való találkozása után Joppéba ment Péter-
hez. Ő pedig akkor éppen imába merülve, szállásának felházában tartózko-
dott, és azt olvassuk róla: „Megéhezék azonban és akara enni; míg azonban 
azok ételt készítének, szálla ő reá elragadtatás.” (Ap. csel. 10:10) Péter nem 
csupán testi eledelre éhezett, hanem amikor a tetőről letekintett Joppé vá-
rosára és annak környékére, éhséget érzett honfitársai lelki üdvéért is. Égő 
vágy emésztette, hogy megismertesse velük is az írás próféciáit, amelyek 
Krisztus szenvedéseire és halálára utaltak.

Elragadtatásában Péter látta: „hogy az ég megnyílt és leszálla ő hozzá va-
lami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve és leeresztve 
a földre; melyben valának mindenféle földi, négylábú állatok, vadak, csú-
szó-mászó állatok és égi madarak. És szózat lőn őhozzá: Kelj fel Péter, öljed és 
egyél! Péter pedig monda: Semmiképpen sem Uram; mert sohasem ettem 
semmi közönségest, vagy tisztátalant. És ismét szózat lőn őhozzá másodszor 
is: Amiket az Isten megtisztított, te ne mondd tisztátalanoknak. Ez pedig há-
rom ízben történt; és ismét felviteték az edény az égbe.” (Ap. csel. 10:11–16)

Ez a látomás Péter számára megrovást, egyben pedig utasítást is tartal-
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mazott. Isten szándékát nyilatkoztatta ki előtte, hogy Krisztus halála által a 
pogányok is, a zsidókkal együtt, az üdvösség örökösei legyenek. Eddig egyet-
len tanítvány sem prédikálta az evangéliumot a pogányoknak. Részükre még 
mindig ott állt a válaszfal, amelyet pedig Krisztus halála lerombolt; mun-
kálkodásuk tehát egyedül csak a zsidókra szorítkozott, míg a pogányokat az 
evangélium áldásaiból kizártnak tekintették. Ez alkalommal az Úr megkísé-
relte, hogy Pétert az isteni terv világszéles terjedelméről kioktassa.

Számos pogány hallgatta már mohón Péter és a többi apostol prédiká-
cióit, sőt a görög zsidók közül is sokan hittek már Krisztusban. Azonban a 
pogányok közül Kornélius megtérése volt az első, amely jelentőséggel bírt.

Krisztus egyháza számára most a munkának teljesen új korszaka kezdő-
dött. Az ajtónak, amelyet a megtért zsidó hívők a pogányok előtt bezártak, 
fel kellett tárulni. Az evangéliumot elfogadó pogányokat egyenrangúnak kel-
lett elismerniük, anélkül, hogy a körülmetélkedés rítusát rájuk kényszerítet-
ték volna.

Milyen óvatosan munkálkodott az Úr, hogy eltávolítsa a pogányok iránti 
előítéletet, amely Péter lelkében a zsidó hitben való nevelés folytán oly mé-
lyen gyökerezett! Az egész látomás: a kendő és annak tartalma azt célozta, 
hogy az apostol gondolkozását felszabadítsa az előítélettől, és arra a fontos 
igazságra vezesse, hogy a mennyben nincs személyválogatás, hanem Isten 
előtt zsidó és görög egyenlő értékű; hogy Krisztus által a pogányok is része-
sülhetnek az evangélium áldásaiban és kiváltságában.

Mialatt Péter még a látomás értelmén elmélkedett, megérkeztek Joppé-
ba a Kornélius által küldött férfiak, és megjelentek szállásának ajtaja előtt. 
A Lélek ekkor így szólt hozzá: „Ímé három férfiú keres téged; nosza kelj fel, 
eredj alá és minden kételkedés nélkül menj el velük, mert én küldöttem 
őket.” (Ap. csel. 10:19–20)

Súlyos parancs volt ez Péternek, de miután nem akart engedetlenkedni, 
vállalta a reá rótt kötelességet, bár minden lépésnél habozva megállt: „Alá-
menvén ezért Péter a férfiakhoz, kiket Kornélius küldött ő hozzá, monda: 
Ímé én vagyok, akit kerestek; mi dolog az, miért jöttetek?” Elbeszélték tehát 
különleges megbízatásukat és így szóltak: „Kornélius százados, igaz és isten-
félő férfiú, ki mellett a zsidók egész népe bizonyságot tesz, szent angyal által 
megintetett, hogy hívasson téged házához és halljon tőled valami dolgokról.” 
(Ap. csel. 10:21–22)

Az apostol az Úrtól éppen előzőleg kapott utasításnak engedelmeskedve, 
megígérte, hogy velük megy. Következő reggel, hat testvér kíséretében út-
nak indult Czézáreába. Ez utóbbiak legyenek tanúi mindannak, amit Péter a 
pogányoknál teendő látogatása alkalmával szól vagy tesz; mert igen jól tud-
ta, hogy a zsidó tanok ily nyílt megszegéséért kérdőre fogják vonni.

Midőn Péter belépett a pogány házba, Kornélius nem közönséges látoga-
tóként üdvözölte őt, hanem úgy, amiként tisztelte azt, aki ideküldte Pétert. 
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Keleti szokás szerint a fejedelmek és főméltóságok előtt üdvözlésül mélyen 
meghajolnak; ugyanígy hajolnak meg gyermekek a szülők előtt. Kornélius 
azonban az Isten által tanítására küldött férfi iránti hódolatból, az apostol 
lábaihoz borult és imádta őt. Péter elrémülve emelte fel, mondván: „Kelj fel; 
én is ember vagyok.” (Ap. csel. 10:26)

Míg a küldöttek még útban voltak, hogy megbízatásuknak eleget tegye-
nek, a százados „egybegyűjtötte rokonait és jó barátait”, hogy azok is vele 
együtt hallgathassák az evangéliumot. Midőn Péter megérkezett, nagy tö-
meget talált ott, amely sóvárogva várta, hogy szavait hallhassa.

Péter először arról beszélt az egybegyűltekhez, hogy zsidó szokás szerint 
társadalmilag tilos zsidónak pogányokkal érintkezni – és hogy az ilyen eljárás 
a ceremoniális törvény szerint tisztátalanságot jelent. „Ti tudjátok, hogy ti-
lalmas zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni, vagy hozzámenni, de 
nékem az Isten megmutató, hogy senkit se mondjak közönséges, vagy tisztá-
talan embernek. Annakokáért ellentmondás nélkül el is jöttem... Azt kérdem 
azért, mi okból hívattatok engem?”

Kornélius erre elbeszélte élményét. Elmondta az angyal szavait és végül 
hozzátette: „Azonnal azért küldöttem hozzád; és te jól tetted, hogy eljöttél. 
Most azért, mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk minda-
zokat, amit neked parancsolt.” (Ap. csel. 10:28–33)

Péter így szólt: „Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten; ha-
nem minden nemzetből kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik.” 
(Ap. csel. 10:34–35)

Ezután az apostol a figyelmesen hallgató csoport előtt Krisztusról prédi-
kált – életéről, csodatételeiről, elárultatásáról és megfeszítéséről; feltáma-
dásáról és mennybemeneteléről, valamint a mennyben folyó munkájáról; 
mert Ő az emberek képviselője és közbenjárója. Miközben az egybegyűlte-
ket Jézushoz, a bűnösök egyedüli reménységéhez vezette, őmaga is jobban 
megértette látomásának jelentőségét; szíve lángolt azoknak az igazságoknak 
erejétől, amelyeket elébük tárt.

A prédikációt hirtelen félbeszakította a Szentlélek kiáradása: „Mikor még 
szólá Péter ez igéket, leszálla a Szentlélek mindazokra, akik hallgatják vala a 
beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péter-
rel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka; 
mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent.

Akkor felele Péter: Vajon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne 
keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket, miképpen mi is? És parancsolá, 
hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében.” (Ap. csel. 10:44–48)

Az evangélium így jutott el azokhoz, akik vendégek és jövevények voltak; 
polgártársaivá lettek a szenteknek és tagjai Isten családjának. Kornélius és 
rokonságának megtérése csak zsengéje volt az érett aratás betakarításának. 
Ebből a házból nagy kegyelmi munka áradt szét ebben a pogány városban.
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Isten még ma is keres lelkeket nagyok és kicsinyek között. Sok olyan férfi-
út, mint Kornélius, óhajt összekötni művével e világon. Ezek rokonszenvez-
nek Isten népével, de a világban betöltött állásuk akadályozza őket, hogy 
nyíltan Krisztus mellé álljanak. Az ilyen lelkek megnyeréséért különösen fá-
radoznunk kellene, kiknek világi összeköttetéseik és felelősségeik miatt nincs 
elég erejük Krisztus nyílt megvallására.

Isten komoly és alázatos munkásokat keres, hogy elvigyék az evangéli-
umot a magasabb osztályokhoz. Még várhatjuk az igazi megtérés csodáit, 
amilyen csodákat még nem láttunk! A föld legkiválóbb emberei sem esnek a 
csodatevő Isten hatalmán kívül. Ha munkatársai kihasználnák a lehetősége-
ket, és kötelességeiket bátran és híven teljesítenék, akkor Isten megtérítene 
művelt és befolyásos embereket, akik felelős állásokat töltenek be. A Szent-
lélek ereje által sokan fogadnák el az isteni alapelveket; és az igazságot elfo-
gadva, Isten kezében jó eszközökké válnának a világosság terjesztésére. Még 
külön is szívükön hordanák ennek az elhanyagolt osztálynak tagjait. Időt és 
pénzt szentelnének az Úr művére, és a gyülekezet új erőt és indítást nyerne.

Mivel Kornélius engedelmeskedett Isten utasításának, Lelke az esemé-
nyeket úgy irányította, hogy még több világosságban részesüljön. A menny 
hírnöke ment el e római katonához éppúgy, mint Péterhez, hogy Kornélius 
érintkezésbe jusson vele, és őt nagyobb világossághoz vezesse.

Napjainkban is sokan vannak, akik közelebb állnak Isten országához, mint 
ahogyan mi azt feltételezzük. Ebben a sötét, bűnös világban Istennek sok 
olyan becses drágaköve van, akikhez szeretné hírnökeit elküldeni. Minde-
nütt vannak lelkek, akik hajlandók Krisztus mellé állni. Sokan többre fogják 
értékelni Isten bölcsességét minden földi előnynél, és Isten hűséges gyerme-
kei lesznek. Krisztus szeretetétől késztetve, másokat is rábírnak, hogy Hozzá 
siessenek.

Amikor meghallották a Júdeában lakó testvérek, hogy Péter betért egy 
pogány házába, és ott az egybegyűlteknek az evangéliumot prédikálta – igen 
meglepődtek és megbotránkoztak. Féltek, hogy ez a szerintük vakmerőnek 
tekintett eljárás, tanaiknak akadályául válhat. Amikor újból találkoztak Péter-
rel, szigorú szemrehányással illették: „Körülmetéletlen emberekhez mentél 
be és együtt ettél velük.” (Ap. csel. 11:3)

Péter feltárta előttük az egész ügyet. Elbeszélte nekik látomásával kap-
csolatos tapasztalatait. Hivatkozott arra, hogy ezt Isten felszólításának tartja, 
hogy ne tegyen különbséget körülmetélkedés és körülmetéletlenség között, 
és ne tekintse a pogányokat tisztátalanoknak. Azután közölte velük a kapott 
parancsot, hogy menjen el a pogányokhoz. Az angyal megjelenését, majd 
utazását Czézáreába és Kornéliussal való találkozását. A századossal folyta-
tott beszélgetése tartalmát is elbeszélte nekik, és hogy ő is elmondotta láto-
mását, amelyben utasítást kapott, hogy küldjön el Péterért.

„Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszálla a Szent Lélek ő reájuk, mikép-
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pen mi reánk is kezdetben. Megemlékezém pedig az Úrnak ama mondásáról, 
amint mondá: János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Lélekkel fogtok 
megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nékik, mint ne-
künk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent 
eltilthattam volna?” (Ap. csel. 11:15–17)

Amikor ezt az atyafiak meghallották, elhallgattak. Meggyőződtek arról, 
hogy Péter eljárása csak Isten tervét valósította meg, és hogy előítéletük, 
valamint elzárkózásuk az evangélium szellemének ellene mond. Dicsőítették 
Istent és így szóltak: „Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést 
az életre.” (Ap. csel. 11:18)

Így tehát minden további vita nélkül szakítottak a régi előítéletekkel, 
és véget vetettek az évszázadok óta fennálló elzárkózásnak, amivel 
egyszersmind utat nyitottak az evangélium hirdetésének a pogányok között.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE 104-106. 
AZ EVANGÉLIUM ANTIÓKHIÁBAN-részlet
Miután az üldözés következtében a tanítványok elmenekültek Jeruzsá-

lemből, az evangélium nagyon gyorsan terjedt szét a Palesztina határain túl 
fekvő vidékeken. Sok kis hívő csoport alakult a fontos központokban. A ta-
nítványok közül egyesek „eljutának Főnicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, pré-
dikálván az igét.” (Ap. csel. 11:19) Rendszerint csak a héberekkel és görög 
zsidókkal foglalkoztak, akik akkor a világ majdnem minden városában egész 
településeket alkottak.

Azon városok közé, amelyek – az írás szerint – szívesen fogadták az evan-
géliumot, tartozott Antiókhia is, Szíria akkori fővárosa. Kiterjedt kereskedel-
me folytán e sűrűn lakott központot igen sok, különböző nemzetiségű ember 
kereste fel. Ezenkívül Antiókhiát egészséges fekvése, gyönyörű vidéke, gaz-
dagsága, műveltsége és előkelő életmódja miatt is igen szerették a gondta-
lan kényelmet és szórakozást keresők. Az apostoli korszakban Antiókhia a 
tobzódás és bűn városa volt.

Ciprusból és Cirénéből való néhány tanítvány nyilvánosan prédikált Anti-
ókhiában, és „hirdették az Úr Jézus evangéliumát”. „Az Úrnak keze vala ve-
lük” – és komoly fáradozásuk jó gyümölcsöt eredményezett: „Nagy sokaság 
tére meg az Úrhoz, hívővé lévén”.

„Elhatott pedig a hit ő felőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldék 
Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig”. Midőn új munkaterületére 
érkezett és látta, mi minden történt már itt Isten kegyelméből, „örvendeze; 
és inté mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban.” 
(Ap. csel. 11:22–23)

Barnabás antiókhiai tevékenységét gazdag eredmény koronázta, és a hí-
vők száma igen megnövekedett. A mű kifejlődött. Barnabás megfelelő se-
gítség szükségét érezte, hogy kellően kihasználhassa az isteni gondviselés 
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által nyújtott alkalmakat. Ezért elment Tárzusba, hogy felkeresse Pált, aki Je-
ruzsálemből történt távozása óta „Szíriában és Ciliciában” munkálkodott és 
hirdette „azt a hitet, amelyet egykor pusztított” (Gal. 1:21, 23). Barnabásnak 
sikerült találkoznia Pállal, és rábeszélte őt, hogy térjen vissza vele és legyen 
munkatársa az igehirdetésben.

Itt, a népes Antiókhiában, Pál kitűnő munkaterületet talált. Tanultsága, 
bölcsessége és nagy buzgalma hatalmas befolyást gyakorolt e kultúrhely la-
kóira és látogatóira; valóban olyan segítségnek bizonyult, mint amelyre Bar-
nabásnak szüksége volt. A két tanítvány egy teljes esztendeig munkálkodott 
együtt egyetértésben, hűségesen az Úr szolgálatában. Sok lélek ismerte meg 
általuk a názáreti Jézust, a világ Megváltóját.

Antiókhiában nevezték a tanítványokat először keresztényeknek (= krisz-
tusiaknak). Azért kapták ezt a nevet, mert prédikációiknak, tanításuknak és 
társalgásuknak központja és lényege Krisztus volt. Mindig és újból elbeszél-
ték azokat az eseményeket, amelyek földi tanítói működése alatt történtek, 
amikor a tanítványok még személyes jelenlétének örvendezhettek. Sohasem 
unták meg, hogy tanairól és csodatevő gyógyításairól beszéljenek. Remegő 
ajakkal, könnyes szemmel szóltak a Getsemáne-kertben vívott lelki gyötrel-
meiről, elárultatásáról, kihallgatásáról és keresztre feszítéséről; valamint tü-
relméről, és alázatosságáról, amellyel ellenségei által okozott gyalázatot és 
kínszenvedést elviselte; isteni irgalmasságáról, amellyel üldözőiért imádko-
zott. Viszont boldog örömmel beszéltek feltámadásáról és mennybemene-
teléről, valamint mennyei közbenjárói tisztségéről, mint a bukott emberiség 
egyetlen Szószólójáról. A pogányok jogosan nevezték őket keresztyéneknek, 
hiszen Krisztust prédikálták, és Általa küldték fel imáikat Istenhez.

Isten volt az, aki nekik a keresztény nevet adta. Királyi név! Megadja mind-
azoknak, akik Krisztussal egyesülnek. Erről a névről írta később Jakab: „Avagy 
nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurcolnak-é titeket a 
törvény elé? Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, amelyről neveztettek?” 
(Jak. 2:6–7) És Péter kijelentette: „Ha pedig mint keresztény szenved, ne szé-
gyellje, sőt dicsőítse azért az Istent.” „Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért 
gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek 
Lelke.” (I. Pt. 4:16, 14)

Az antiókhiai hívők felismerték, hogy Isten végzi bennük „mind az akarást, 
mind a munkálást jó kedvéből” (Fil. 2:13). Miután olyan nép között éltek, 
amely vajmi keveset törődött az örökkévaló dolgokkal, igyekeztek az őszin-
ték figyelmét felhívni és határozott bizonyságot tenni Róla, akit szerettek és 
szolgáltak. Szolgálatukban alázatosak voltak, mert megtanultak bízni a Szent-
lélek erejében, amely hatásossá teszi az élet Igéit. Így naponta bizonyságot 
tettek Krisztusba vetett hitükről, az élet legkülönbözőbb megnyilvánulásai 
közepette.

Krisztus antiókhiai követőinek példaadása szolgáljon bátorításul vala-
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mennyi hívőnek ma is, a világ nagyvárosaiban. Isten rendelte úgy, hogy kivá-
lasztott, megszentelt és tehetséges munkások menjenek el a fontos, népes 
városokba, hogy ott nyilvános munkát végezzenek; ugyancsak Isten szándé-
ka az is, hogy a gyülekezeti tagok, akik ezekben a városokban laknak, Isten-
től nyert adományaikat szintén használják fel lelkek megnyerésére. Gazdag 
áldások várnak rájuk, ha feltétlenül engedelmeskednek a felhívásnak. Mia-
latt azon fáradoznak, hogy Krisztusnak lelkeket nyerjenek meg, tapasztalni 
fogják, hogy sokan, akiket másként nem lehetett volna megközelíteni, nem 
zárkóznak el ügyes, személyes fáradozásaik elől.

Isten országának ügye itt e földön most is a bibliai igazságok élő képvise-
lőit igényli. A felszentelt prédikátorok egyedül nem bírják elvégezni feladatu-
kat: a nagyvárosok tömegeinek figyelmeztetését. Isten nemcsak a hithirde-
tőket hívja el, hanem az orvosokat, a betegápolókat, a könyvevangélistákat, 
a biblia-munkásokat és a megszentelt életű gyülekezeti tagokat is. Mindenkit 
elhív, aki ismeri Isten igéjét és kegyelmének hatalmát, hogy figyelmüket a 
még sötétségben élő városok lelki ínségére irányítsa. Az idő rohan, és még 
sok a tennivaló. Minden erőt be kell vonni a munkába, hogy a jelenleg kínál-
kozó alkalmak bölcsen kihasználhatók legyenek.

Pált együttműködése Barnabással Antiókhiában, megerősítette abban a 
meggyőződésében, hogy Isten különleges munkára hívta el a pogány világ 
érdekében. Az Úr megmondta neki megtérésekor, hogy szolgájává lesz a 
pogányok között, „hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségből világos-
ságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bo-
csánatát és megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem 
való hit által” (Ap. csel. 26:18). Az angyal pedig, aki megjelent Anániásnak, 
ezeket mondotta Pálról: „Ő nekem választott edényem, hogy hordozza az 
én nevemet a pogányok és királyok és Izráel fiai előtt”. (Ap. csel. 9:15) Vé-
gül Pálnak is, amikor a jeruzsálemi templomban imádkozott, angyal jelent 
meg, ezzel a paranccsal: „Eredj el, mert én téged messze küldelek a pogá-
nyok közé.” (Ap. csel. 22:21)

>>> vissza a 11. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmány 

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 76-84. (A tábori összejövetel után-részlet)

AZ ORSZÁGUTAKON ÉS A SÖVÉNYEK MENTÉN
Jézus azt parancsolja népének, hogy menjenek ki az országútra és a sövények 

mentére, kényszerítsenek be mindenkit, hogy megteljék a háza. (Lk 14:23)
Először az országutakon kell hangoztatnunk az örömhír lakomájára hívást. 

Azoknak kell átadnunk, akik azt állítják, hogy a keresztény élet országútját 



147Bizonyságtételek, 6. kötet, 76-84. (A tábori összejövetel után-részlet)

róják – különböző egyházak tagjainak. „Akinek van füle, hallja mit mond a 
Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 2:7) Az egyházakban vannak igaz és hamis is-
tentisztelők. Fáradozzunk azokért, kik elveszítették első szeretetüket, lelki 
dolgok iránti, első lelkesedésüket. Azok elé a hitvalló keresztények elé kell 
tárnunk a figyelmeztetést, akik vétkeznek Isten törvénye ellen. Feltétlen ad-
juk át nekik az üzenetet.

Az Úr mondja: „A sárdisbeli gyülekezet angyalának is Írd meg: Ezt mondja 
az, akinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy 
az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, 
akik haló félben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt 
teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, 
és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és 
nem tudod, mely órában megyek hozzád.” (Jel 3:13)

Mindannak hirdetnünk kell az utolsó egyháznak szóló üzenetet, aki ke-
reszténynek tartja magát. A laodíczeai üzenetnek kétélű kardként el kell jut-
nia valamennyi egyházhoz: „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem 
vagy, sem hév. Vajha hideg volnál vagy hév! Így mivel lágymeleg vagy, sem 
hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: gazdag 
vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, 
hogy te vagy a nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezítelen. Azt taná-
csolom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá 
légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttasson ki a te mezí-
telenségednek rútsága, s szemgyógyító írral kend meg a te szemedet, hogy 
láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, 
és térj meg.” (Jel 3:1519) Kötelességünk hirdetni az üzenetet. Feszítsük meg 
minden erőnket, hogy figyelmeztessük az egyházakat.

Fáradozzunk más egyházak lelkészeiért, Isten meg akarja menteni őket. 
Akár mi magunk, ők is csak hit és engedelmesség által nyerhetik el a hallha-
tatlanságot. Buzgón munkálkodjunk hát értük, hogy ők is részesülhessenek 
benne. Isten különleges szerepet szánt nekik a jelen munkában. Azok között 
szeretné látni őket, akik megfelelő időben eledelt adnak háza népének. Mi-
ért is ne vehetnék ki részüket e munkából?

Lelkészeink közelítsék meg a többi felekezetek papjait. Imádkozzatok ér-
tük és velük, mert Krisztus értük is közbenjár. Komoly felelősség ez. Krisztus 
hírnökeiként viseljük őszintén szívünkön a nyáj e pásztorainak ügyét.

A keresztutakon elhangzó felhívást mindannak hirdetnünk kell, aki szerepet 
játszik a világ dolgaiban. A tanítóknak és a nép vezetőinek is. Világos, érthető 
üzenetet kell átadnunk azoknak, akik súlyos felelősséget viselnek a közéletben 
– orvosok és tanítók, ügyvédek és bírók, köztisztviselők és üzletemberek. „Mit 
használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 
Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért?” (Mk 8:3637)

Sokat beszélünk, sokat írunk az elhanyagolt szegényekről. Nem kellene 
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tán kissé figyelmet szentelnünk az elhanyagolt gazdagokra is? Sokan re-
ménytelennek tartják ezt az osztályt, s édeskeveset tesznek azok szemé-
nek megnyitásáért, akiket az ellenfél hatalma megvakít és elkápráztat, s 
akik kihagyják számításaikból az örökkévalóságot. Jómódú emberek ezrei 
szállnak sírjukba figyelmeztetés nélkül, mert külső látszatból ítélik meg, s 
reménytelen esetként kerülik őket. Tudtomra adták, hogy ha mégannyira is 
közömböseknek látszanak, mégis legtöbbnyire megterhelt lelkű emberek 
ezek. Gazdagok ezrei éheznek a lelki táplálék hiánya miatt. A közélet em-
berei közül sokan tudják, hogy valami hiányzik életükből. Kevesen járnak 
templomba, mert azt tartják, hogy nem válik javukra. Az ott hallott tanítás 
nem érinti meg lelküket. Ne törekedjünk hát a személyes munkára érde-
kükben?

Lesz, aki azt mondja: Nem érhetnénk el őket csak a kiadványainkkal? 
Sok embert azonban lehetetlen így elérnünk. Itt személyes érintkezésre van 
szükség. Figyelmeztetés nélkül kelle pusztulniuk? Nem így volt az régen. Is-
ten elküldte szolgáit a magas tisztségek viselőihez, azzal az üzenettel, hogy 
csak az Úr Jézus Krisztusban találhatnak békét és nyugalmat.

A mennyek Felségese eljött a világra megmenteni az elveszett, elbukott 
emberiséget. Igyekezete nemcsak a társadalom kitaszítottjaira terjedt ki, ha-
nem a magas állású emberekre is. Tapintatosan hozzáférkőzött a magasabb 
osztályokhoz, akik nem ismerték Istent, és nem tartották meg parancsait.

Ugyanígy folyt tovább a munka Krisztus mennybemenetele után. Gyen-
gédség tölt el, ha az Úr Kornéliusz iránti érdeklődéséről olvasok. Magas ál-
lású ember volt, a római hadsereg tisztje, de lelkiismeretesen ragaszkodott 
az összes előtte ismert világossághoz. Az Úr külön üzenetet küldött hozzá a 
mennyből, s Péternek is üzent, hogy látogassa meg és világosítsa fel. Szolgál-
jon komoly bátorításul számunkra ilyen igyekezetünkben, ha Istennek azok 
iránti szánalmára és gyengéd szeretetére gondolunk, akik imával keresik a 
világosságot.

Sok olyan embert mutattak meg nekem, akiket, mint Kornéliuszt, Isten 
gyülekezetéhez kíván kapcsolni. Szívük Isten parancsolattartó népéhez húz, 
a világhoz fűződő szálak azonban szorosan tartják őket. Nincs bennük erköl-
csi bátorság egyszerűbb emberekkel foglalni azonos állást. Tegyünk különös 
erőfeszítéseket értük, akik különleges figyelemre szorulnak felelősségük és 
kísértéseik miatt.

A nekem adott világosságból tudom, hogy a félreérthetetlen így szól az 
Úrt kell hirdetnünk most a világ hatalmas és tekintélyes embereinek. Fel-
ügyelők ők, akiknek Isten fontos megbízást adott. Ha elfogadják Isten hívá-
sát, ügyében használja majd fel őket.

Vannak olyan világfiak, akik istenadta szervezőtehetséggel rendelkeznek, 
melyre szükségünk van az utolsó napok munkájának fejlesztéséhez. Olyan 
emberekre is szükségünk van, akik átvehetik az intézmények igazgatását, 
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akik egyházterületeinken vezetők és nevelők lehetnek. Isten olyanokat hív, 
akik előretekintenek s észreveszik az elvégzésre váró feladatot, akik megbíz-
hatón kezelnék pénzügyeinket. Oly férfiakra, akik minden elképzelhető ve-
szedelemben és válságban sziklaszilárdan állnak az elvek mellett.

Isten ügyének szüksége van most, amint az elmúlt időkben is szüksége 
volt, olyan tehetségekre, melyeket Isten rendelkezésünkre szándékszik 
bocsátani. De oly sok önzést szőttek intézményeinkbe, hogy az Úr nem 
hatott oda, hogy a műhöz kapcsolja azokat, akiknek már most itt kellene 
lenniük köztünk. Látja, hogy nem ismernénk fel, s nem becsülnénk meg 
eléggé őket.

Isten komoly, alázatos munkásokat hív, akik eljuttatják az igazságot a mű-
veltebb osztályokhoz. Nem lehet félvállról vett, alkalomadtán végzett munká-
val Krisztushoz vonni a gazdag, világot szerető, világot imádó lelkeket. Olyan 
férfiaknak és nőknek kell határozott, személyes erőfeszítést kifejteniük, aki-
ket átitat a lélekmentő lelkület, akik nem lankadnak, és nem csüggednek el.

Tartsunk imaórákat, kérjük az Urat, nyisson utat az igazság előtt, hogy 
behatolhasson az erődített állásokba, ahol Sátán állította fel trónját, s hogy 
oszlassa el az árnyékot, melyet az ellenfél azok útjára vetett, akiket igyekszik 
megcsalni és elpusztítani. Miénk a biztosíték: „Igen hasznos az igaznak buz-
góságos könyörgése” (Jak 5:16)

Kérjük meg testvéreinket, hogy imádkozzanak azokért, akikért fárado-
zunk, hozzuk a gyülekezet elé őket, mint könyörgésünk tárgyait. A gyülekezet 
tagjainak pontosan arra van szükségük, hogy eltereljék figyelmüket kicsinyes 
nehézségeikről, és átérezzék a személyes felelősséget, a halálra készek sze-
mélyes szívükön hordozását. Válasszatok magatoknak más, majd megint más 
valakit. Kérjétek naponta Isten irányítását, tárjatok mindent az Úr elé, és fá-
radozzatok az isteni bölcsesség szerint. Ha ezt teszitek, Isten nektek adja a 
Szentlelkét, hogy meggyőzze és megtérítse őket.

Egyesek különösen alkalmasak a műveltebb osztályok közti fáradozásra. 
Keressék az Urat naponta, gondolkozzanak, miként közelíthetnék meg eze-
ket az embereket. Nemcsak felületes ismertség kell ide, hanem személyes 
igyekezettel és élő hittel megragadni őket, mély szeretetet, valódi aggodal-
mat mutatva lelkük iránt, hogy tudomásukra hozzák az igazságot, amint az 
Isten szavában áll.

Ezeknek az osztályoknak eléréséhez a hívők maguk váljanak élő levelek-
ké, akiket ismer és olvas minden ember. Nem képviseljük az igazság feleme-
lő, nemesítő voltát olyan tökéletesen, mint képviselhetnénk. Veszély fenye-
get, hogy szűklátókörűek és önzők leszünk. Félveremegve, hátha elbukunk, 
mindig emlékezzünk erre.

A műveltebb osztályokért fáradozók mindig viselkedjenek igaz méltó-
sággal. Ne feledjék, hogy angyalok kísérik őket. Tartsák értelmük es szívük 
kincsesházát színültig töltve a Szentírás érveivel. Függesszétek emlékezete-
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tek csarnokába Krisztus értékes szavait. Becsüljük többre őket, mint ezüstöt 
vagy aranyat.

Ne titkoljuk, hogy hetediknapi adventisták vagyunk. Az igazságnak van 
miért szégyellni minket, mert tetteink nem állnak összhangban tiszta elvei-
vel; de nekünk sohasem kell szégyellnünk az igazságot. Amikor csak alkalom 
nyílik, valld meg hitedet. Feleljetek meg mindenkinek, aki reménységetekről 
kérdőre von titeket. De ezt szerényen és tisztességtudóan tegyétek.

Ha szüntelenül Krisztus értünk hozott elfedező áldozatának tudatában 
élünk, akkor készen állunk másokat is odavezetni Isten Bárányához, aki el-
veszi a világ bűnét. Hirdessük Krisztus vérének hathatós voltát – mi is ezen 
át nyertünk bűnbocsánatot. Csakis így érhetjük el a magasabb osztályokat.

E munkában sok rosszallással kerülünk szembe, számos leverő felfede-
zést teszünk. Krisztus mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, 
mint a gazdagoknak Isten országába jutni. Istennek mégis minden lehetsé-
ges. Tud és akar emberi eszközökön át hatni a gazdagok gondolkodására, 
akik a pénzszerzésre szentelik életüket.

A mennyei mindenség régóta vár, hogy együttműködhessék az embe-
rekkel ebben, amit mindeddig mellőztek, elhanyagoltak. Sokan, akik ebbe 
fogtak, csüggedten abbahagyták, holott ha kitartottak volna, sok esetben si-
keresek lettek volna. Akik hűen folytatják ezt a tevékenységet, azok elnyerik 
Isten áldását. Krisztus igazságossága halad előttük, és Isten dicsősége lesz 
utóvédjük.

Csodákat kell előidéznünk az igazi megtérés terén, csodákat, melyeket 
most nem látunk előre. A föld legnagyobb emberei nem esnek kívül Isten 
csodatevő hatalmán. Ha Isten munkatársai kihasználják a lehetőséget, hogy 
bátran és megbízható emberek módjára végezzék kötelességüket, akkor Is-
ten meg fog téríteni vezetőket, szellemóriásokat és tekintélyes embereket. A 
Szentlélek hatalma által sokan elfogadják majd az isteni elveket. Ha a gazdag 
Jézus szépségére, igénytelenségére és önfeláldozására függeszti tekintetét, 
akkor – ellentétben az öntelt gazdagokkal – nyomorultnak és szánalomra 
méltónak, szegénynek, vaknak és mezítelennek látja majd magát. Annyira 
összezsugorodik az önbecslése, hogy többre tartja magánál Jézust, és meg-
ragadja az örök életet.

Az igazsághoz térve, Isten kezében az igazság hirdetésének eszközévé vá-
lik. Súlyos felelősséget fog érezni elhanyagolt osztályának tagjai iránt. Meg-
érti, hogy rábízták az örömhír terjesztését azok között, akik a világot tették 
mindenükké. Istennek szentelik idejüket, pénzüket. Javakat hoznak kincstá-
rába, tehetséget és tekintélyt térítenek az igazsághoz. A gyülekezethez új 
hatékonyság és erő csatlakozik.

*****
Krisztus utasítja hírnökeit, hogy menjenek el a mellékösvényekre és a sö-

vények mellé, a föld szegényeihez és alázatosaihoz is. Sokan közülük nem 
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tudják, mit kell tenniük, hogy megmeneküljenek. Sokan bűnbe süllyedtek. 
Sokan nyomorultak. Mindenféle betegség gyötri testüket, lelküket. Sóvárog-
nak enyhülés után, de Sátán azzal kísérti őket, hogy keressék a testi kíván-
ságok kielégítésében, és romlásba, halálba vezető élvezetekben. Arra költik 
a pénzüket, ami nem kenyér, s a keresetet arra, ami jól nem laktat. Nem 
szabad elmellőznünk őket.

Isten parancsainak megvédéséhez, s a törvényen ütött rés kijavításához 
elegyítsük a szenvedők iránti szánakozást. Azt tanítsuk, hogy mindenekfölött 
szeretnünk kell Istent. Szerezzünk tisztességet a teremtés emlékművének, me-
lyet szentségtelenül a földre tipornak, s ezzel karöltve tanúsítsunk könyörüle-
tet, jótékonyságot s a leggyengédebb szánalmat a szenvedők és bűnösök iránt.

Amely helységben terjesztjük az igazságot, a kezdetkezdetétől tegyünk 
határozott lépéseket, hogy hirdessük az örömhírt a szegényeknek, és gyó-
gyítsuk a betegeket. Ha hűségesen végezzük, ez sok olyan embert hoz a gyü-
lekezetbe, akik üdvözölni fognak.

A házrólházra munkálkodó előtt lehetőség nyílik a sokrétű szolgálatra. 
Imádkozzanak a betegekért, s tegyenek meg minden tőlük telhetőt szenve-
désük enyhítésére. Fáradozzanak az egyszerű emberek, a szegények, az el-
nyomottak között. Imádkozzunk a tehetetlenekért és a tehetetlenekkel, akik-
ben nincs elég akaraterő, hogy megfékezzék szenvedélyeik által megrontott 
étvágyaikat. Végezzünk lelkiismeretes, kitartó munkát azok megmentéséért, 
akikben felébredt az érdeklődés. Sokakat csakis az önzetlen szívélyesség tet-
teivel érhetünk el. Először testi ínségükön kell enyhítenünk. Amikor látják 
önzetlen szeretetünket, könnyebben hisznek Krisztus szeretetében is.

A lélekmentő betegápolók a legalkalmasabbak erre, de mások is segítse-
nek nekik. Ezek, bár nem képzett és tapasztalt ápolók, megtanulhatják mun-
katársaiktól az ápolás legjobb módszerét.

Bővében vagyunk a beszédnek, az álszenteskedésnek és az öndicséret-
nek, holott ezek sosem fognak lelkeket nyerni Krisztus számára. A tiszta, a 
megszentelt, az olyan szeretet, mint amilyen Krisztus életében látszott, ha-
sonló a szent illatszerhez. Akár Mária kenete, jó illattal tölti be az egész há-
zat. A szónoki képesség, az igazság ismerete, a ritka tehetségek, szeretettel 
elegyítve, mindmegannyi becses adottság. De rátermettség, vagy a legkivá-
lóbb tehetség magában nem töltheti be a szeretet helyét.

Isten munkásaiban ez a szeretet nyilvánuljon meg. Isten, és azok szere-
tete, akikért Krisztus meghalt, olyan eredményeket ér el, amilyet elképzelni 
is alig tudunk. Akik nem ápolják magukban ezt a szeretetet, nem lehetnek 
eredményes lélekmentők.

*****
A Krisztus mellett döntőket állítsuk munkába, hogy fáradozzanak a bűneik 

miatt halálukon levő emberekért. Ahol az igazság hirdetésére az emberek 
felriadtak s megtértek, az új hívők azonnal csatlakozzanak a jótettek gya-
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korlásához. A Biblia igazságának hirdetésével együtt, kezdjük el a gyakorlati 
istenfélelem cselekedeteit is. Ahol gyülekezetet alapítunk, kezdjük a lélek-
mentést az elhagyatottakért és a szenvedőkért.

>>> vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 96-103. 111-113. (Szabadulás a börtön-
ből, Az Evangélium hírnökei)

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 96-103. (SZABADULÁS A BÖRTÖNBŐL) 
„Abban az időben pedig Heródes király elkezde kegyetlenkedni néme-

lyekkel, a gyülekezetből valók közül.” (Ap. csel. 12:1) Júdeában ez idő tájt 
Heródes Agrippa uralkodott, mint Klaudius római császár alárendeltje. Heró-
des egyszersmind Galilea negyedes fejedelme is volt. Állítólag a zsidó val-
lásra áttért, tehát prozelita volt, és látszólag a zsidó vallás ceremóniáinak 
betartásában nagyon buzgólkodott. Hogy a zsidók kegyeit megnyerje, és re-
mélve, hogy ezáltal tisztségét és méltóságát megtarthatja, igyekezett óhaju-
kat teljesíteni, amennyiben üldözte Krisztus gyülekezetét; pusztította a hívők 
házait és birtokait, sőt a gyülekezet vezető tagjait bebörtönöztette. János 
fivérét, Jakabot, elfogatta, és hóhérbárddal kivégeztette, éppúgy, miként a 
másik Heródes lefejeztette Keresztelő Jánost. Amikor látta, hogy eljárása a 
zsidóknak tetszik, Pétert is fogságba vetette.

Ezek a kegyetlenkedések a húsvéti ünnepek alatt történtek. Mialatt a 
zsidók az egyiptomi szabadulást ünnepelték, nagy odaadást és buzgóságot 
mutattak Isten törvénye iránt, ugyanakkor ennek a törvénynek minden sza-
bályát áthágták, amennyiben Krisztus követőit üldözték és megölték.

Jakab halála nagy szomorúságot és megdöbbenést keltett a hívők köré-
ben; amikor pedig Pétert is elfogták, az egész gyülekezet böjtölt és imádko-
zott érette.

Heródes ama cselekedete, hogy Jakabot megölette, nagy tetszést aratott 
a zsidók között. Bár többeket bántott a kivégzés titkos módja, mert – véle-
ményük szerint – a nyilvános kivégzés a hívőket és mindazokat, akik rokon-
szenveztek velük, jobban megfélemlítette volna. Tehát, hogy egy nyilvános, 
mindenki által látható kivégzéssel még jobban megnyerje őket, Pétert a bör-
tönben őriztette. Kétségek merültek azonban fel, hogy a jelenleg Jeruzsá-
lemben időző sokaság előtt végezzék–e ki az öreg, tiszteletreméltó apostolt, 
mivel féltek, hogy a tömegben, mialatt elővezetik, részvét ébred iránta.

A papok és vének még attól is féltek, hogy Péter esetleg újból hatalmas 
beszédet intéz a néphez, amelyet már oly gyakran arra késztetett, hogy Jé-
zus életével és jellemével foglalkozzék. Olyan beszédet, amelyet minden el-
lenérvükkel sem voltak képesek megcáfolni. Az a buzgalom, amellyel Péter 
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védelmezte Jézus ügyét, már sokakat késztetett arra, hogy az evangéliumot 
elfogadják. A főemberek féltek, hogyha Péternek ismét alkalma lenne hitét 
megvallani a Jeruzsálemben ünnepet ülő nagy tömeg előtt, akkor a királytól 
szabadon bocsátását követelné.

Amíg különböző ürügyekkel a halálos ítélet végrehajtását húsvét után-
ra halasztották, a gyülekezeti tagoknak idejük volt alapos önvizsgálatra és 
komoly imaéletre. Szüntelenül könyörögtek Péterért, mivel érezték, hogy a 
mű nem nélkülözheti munkálkodását. Felismerték, hogy olyan időponthoz 
érkeztek el, amikor Isten segítsége nélkül Krisztus gyülekezete elpusztulna.

Időközben minden nép közül sok ájtatoskodó kereste fel az Isten imádá-
sára szentelt épületet. Gyönyörű látványosság volt; pazar pompája feleme-
lő hatást váltott ki. Azonban Jehovának nem volt többé lakhelye ebben a 
gyönyörű palotában. Izráel népe elszakadt Istenétől. Röviddel földi tanítói 
működésének befejezése előtt Krisztus ily szavakra fakadt a templom épüle-
tének szemlélése közben: „Ímé, pusztán hagyatik néktek a ti házatok.” (Mt. 
23:38) Eddig Atyja házának nevezte a templomot; mikor azonban Isten Fia 
utoljára lépett ki kapuin, Isten színe örökre elhagyta az egykor tiszteletére 
emelt épületet.

Végül megállapították Péter kivégzésének napját, de a hívők imái még 
mindig ostromolták az eget. Mialatt teljes szívvel-lélekkel kértek segítséget 
buzgóságos könyörgésben, Isten angyalai őrizték a fogoly apostolt.

Heródes visszaemlékezett az apostolnak egy korábbi fogságából való el-
tűnésére; ez alkalommal tehát kétszeres őrizetet és óvatosságot rendelt 
el. Hogy teljesen lehetetlenné tegye a szökést, tizenhat katona felügyelete 
alá helyezte, akiknek különböző őrségekbe osztva, a foglyot éjjel-nappal 
őrizniük kellett. Két katona közé láncolva – kiknek csuklójához egy-egy lánc 
kötötte oda – feküdt cellájában Péter, és meg sem mozdulhatott anélkül, 
hogy a katonák észre ne vették volna. Miután a börtönajtókat biztonsá-
gi zárral látták el, és erős őrség állt előtte, a szabadítás vagy menekülés 
lehetősége teljesen kizárt volt. Azonban: Ahol legnagyobb a veszély, ott 
legközelebb a segély.

Péter egy sziklába vájt cellába volt bebörtönözve, amelynek ajtóit erősen 
bezárták és eltorlaszolták. Az őrálló katonák felelősek voltak őrizetéért. De a 
biztos zárak, a torlaszok és a római őrség, amelyek kizártak minden emberi 
lehetőséget, csak annál inkább magasztalják Isten győzelmét Péter kiszaba-
dításánál. Heródes a Mindenható ellen emelte fel kezét, és ezért teljesen 
meg kellett szégyenülnie. Isten saját hatalmas kezével akarta megmenteni 
ezt az értékes életet, amelynek elpusztítását a zsidók tervbe vették.

Elérkezett tehát a kivégzést megelőző nap sötét éjjele... Hatalmas angyal 
indult útnak a mennyből, Péter megmentésére. Az erős ajtók – amelyek Is-
ten szentjét zárva tartották – feltárultak, emberi kezek segítsége nélkül is. A 
Mindenható angyala keresztülhalad, és az ajtók zajtalanul záródnak be utá-
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na. Belép a cellába: Péter ott fekszik, és békésen alussza az Istenbe vetett hit 
nyugodt álmát.

Az angyalt körülvevő fényár megvilágítja a cellát, de nem ébreszti fel az 
apostolt. Csak amikor az angyal érintését érzi, és e hangot hallja: „Kelj fel ha-
mar!” – tér magához annyira, hogy látja a cellát mennyei fényben ragyogni 
és a dicsőséges angyalt maga előtt. Gépiesen engedelmeskedik, és amikor a 
felkelésnél kezeit használja, alig ébred tudatára, hogy béklyói lehulltak csuk-
lóiról.

Ismét felhangzik a mennyei küldött parancsa: „Övezd fel magadat és kösd 
fel saruidat!” Péter ismét önkéntelenül engedelmeskedik, csodálkozva bá-
mul látogatójára, és azt hiszi, hogy álmodik, vagy látomást lát. Az angyal új-
ból ráparancsol: „Vedd rád felsőruhádat és kövess engem!” (Ap. csel. 12:7–8) 
Az angyal az ajtóhoz megy; a máskor oly bőbeszédű Péter ámulattól elné-
mulva követi. Keresztülhaladnak az őrségen és elérik az erősen elreteszelt 
ajtót, mely magától nyílik ki előttük, de utánuk rögtön be is zárul; miközben 
az őrök úgy belül, mint kívül, mozdulatlanul maradnak helyükön.

Elérik a második, szintén kívül-belül őrzött ajtót. Ez is úgy nyílik ki, mint az 
első, anélkül, hogy a sarokvasak nyikorognának, vagy a reteszek bármilyen 
zajt okoznának. Keresztülhaladnak rajta, és ez is éppoly zajtalanul csukódik 
be ismét. Hasonló módon jutnak át a bejárati kapun, és már kint is vannak a 
nyílt utcán. Egyetlen szót sem váltanak; egyetlen lépés sem hallatszik. Az an-
gyal kápráztató fényártól övezve halad elöl; Péter pedig zavartan, és magát 
még mindig álomban képzelve, követi szabadítóját. Így haladnak végig egy 
utcán, és azután az angyal eltűnik. Megbízatását elvégezte.

Lassanként eloszlott a mennyei fény, és Péter ott áll a mélységes sötét-
ben, amely csak akkor enyhül, amikor szeme már megszokta. Egyedül van a 
csendes utcán, és az éjjeli hűs levegő simogatja homlokát. Tudja már, hogy 
kiszabadult. Ismerős a városrész is. Felismerte a helyet, hiszen már sokszor 
járt arra, de amelyről azt hitte, hogy a következő reggel látja utoljára.

Megkísérelte, hogy visszaidézze emlékezetébe az előző órák eseményeit. 
Tudta, hogy miután saruit és felsőruháját levetette, két katona között, hoz-
zájuk láncolva aludt. Azonban most, ahogy végignézett magán, látta, hogy 
teljesen felöltözve és felövezve áll. A kegyetlen béklyóktól megdagadt csuk-
lói is szabadok. Ráeszmélt arra, hogy szabadsága nem káprázat, nem álom, 
nem látomás, hanem boldog valóság. Reggel akarták utolsó útjára kísérni; és 
íme, angyal szabadította ki a börtönből meg a halálból. „És Péter magához 
térve, mondá: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát és 
megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várako-
zásától.” (Ap. csel. 12:11)

Az apostol azonnal ahhoz a házhoz ment, ahol hittestvérei összegyűltek, 
és ebben a pillanatban is buzgóságosan könyörögtek érte. „És mikor Péter 
zörgetett a tornác ajtaján egy Rhodé nevű szolgálóleány méne oda, hogy 
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hallgatózzék; és megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitotta meg 
a kaput, hanem befutván hírül adó, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig 
mondának neki: Elment az eszed. Ő azonban erősíté, hogy úgy van. Azok 
pedig mondának: Az ő angyala az.

Péter pedig szüntelen zörget vala; mikor azért felnyitották, megláták őt 
és elálmélkodónak. Miután pedig kezével hallgatást intett nékik, elbeszélé 
nékik, mimódon hozta ki őt az Úr a tömlöcből.” (Ap. csel. 12:13–17) És Péter 
„kimenvén, elméne más helyre”. A hívők szíve pedig dicsérettel és örömmel 
telt meg, mert Isten meghallgatta imáikat, és Pétert kiszabadította Heródes 
kezéből.

Reggelre nagy embertömeg gyűlt össze, hogy szemtanúja legyen az apos-
tol kivégzésének. Heródes elküldött a börtönbe Péterért, akit fegyveres őrök 
serege és kísérete közepette kellett volna előhozni. Ezt nemcsak azért ren-
delte el így, hogy megakadályozza az esetleges szökést, hanem főként azért 
is, hogy mindazokat, akik rokonszenveznek vele, megfélemlítse, és királyi ha-
talmát kimutassa.

Amikor a börtönőrök látták, hogy Péter kiszabadult, megrémültek. Szigo-
rú parancsot kaptak, hogy életükkel tartoznak a rájuk bízott fogoly életéért; 
tehát különösen éberek voltak. Midőn a hivatalnokok megjelentek, hogy Pé-
tert átvegyék, a katonák még a börtön ajtói előtt állottak, a zárak és reteszek 
helyükön voltak. A láncok is ott voltak még a két katona csuklóján – de a 
fogoly eltűnt.

Amikor Heródes értesült Péter szökéséről, dühroham fogta el. Hűtlenség-
gel vádolta meg a katonákat, és kivégzésüket rendelte el. Noha nagyon jól 
tudta, hogy nem emberi hatalom szabadította ki Pétert, azonban nem akarta 
beismerni, hogy isteni erő akadályozta meg tervének kivitelét, és dacosan 
fellázadt Isten ellen.

Nemsokára Péter kiszabadulása után, Heródes lement Czézáreába. Ott 
nagy ünnepélyt rendezett, hogy a nép csodálatát felkeltse, és tetszését 
megnyerje. Jelen volt ezen az ünnepélyen az egész környékbeli mulatni vá-
gyó lakosság. Nagy ünnepi lakomát rendeztek, és fogyott a sok bor. Heró-
des nagy pompával és hosszas szertartások között jelent meg a vendégek 
előtt, és fényes szónoklatot tartott. Arany- és ezüsttől ragyogó öltözékében, 
melynek redőzete a nap sugarait csillogva tükrözte vissza, valóban pompás 
látványt nyújtott. Egyéniségének méltósága és választékos beszéde nagy ha-
tást gyakorolt az ünneplőkre, akik mámorosan és a borivástól már kábult 
fejjel, elkáprázva Heródes pompájától, elragadtatva fellépésétől és szónoki 
tehetségétől, vad lelkesedésükben elhalmozták hízelgéseikkel. Hangoskodva 
kijelentették végül, hogy ha eddig fejedelemként tisztelték, mától fogva Is-
tenként fogják dicsőíteni.

Hangok hangzottak fel ekkor egy nyomorult bűnös dicsőítésére; ezek a 
hangok néhány évvel ezelőtt így kiáltoztak: Vidd el ezt! Feszítsd meg! Fe-
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szítsd meg! A zsidók nem fogadták el Krisztust, kinek az út porában beszeny-
nyeződött egyszerű ruhája alatt, érettük is isteni szeretettel telt szív dobo-
gott. Szemük nem ismerte fel a szerény külső mögött az élet és dicsőség 
Urát, noha Krisztus hatalma tárult fel előttük műveiben, amelyeket közön-
séges halandó nem végezhetett. Ehelyett azonban készek voltak inkább e 
gőgös királyt Istenként tisztelni, akinek ezüstből és aranyból készült pompás 
ruhái kegyetlen szívét takarták.

Heródes tudta, hogy a nép dicséretét és hódolatát nem érdemelte ki; 
mégis elfogadta a bálványozást, mintha megilletné. Szívét legeltette diada-
lán; arcán a kielégült büszkeség pírja lángolt, amikor felharsant a kiáltás: „Is-
ten szava ez és nem emberé.” (Ap. csel. 12:22)

Egyszerre azonban borzalmas változás ment végbe; arca halotthalvány 
lett és eltorzult a fájdalomtól. Verejtékezett. Egy pillanatig a fájdalomtól és 
rémülettől szinte megkövülten állt, majd elszíntelenedett arccal fordult meg-
döbbent barátaihoz. Kétségbeeséstől tompa, rekedt hangon kiáltott fel: Akit 
ti Istenné emeltetek, a halál fia lett!

A legborzasztóbb kínok között vergődve vitték el a dőzsölés, öntetszelgés 
színhelyéről. Még néhány pillanattal előbb hivalkodva fogadta a nagy tömeg 
imádatát; azonban fel kellett ismernie, hogy annak az Uralkodónak kezébe 
esett, aki hatalmasabb mindennél. Felébredt lelkiismerete vádolta. Eszébe 
jutott, hogy Jézus követőit mily kegyetlenül üldöztette; Jakabot kivégeztette. 
Visszagondolt szándékára, hogy Péter apostolt lefejezteti, valamint esztelen 
bosszújára, amellyel csalódása fölötti haragjában a börtön őreit kivégeztet-
te. Érezte, hogy Isten keze nehezedik rá. Sem testi szenvedései, sem lelki 
gyötrelmei nem enyhültek, de nem is várta.

Heródes ismerte Isten törvényét: „Ne legyenek néked idegen isteneid” 
(II. Móz. 20:3). Tudta, hogy mivel elfogadta a nép imádatát, betetőzte bűne-
inek mértékét, és Jehova igazságos haragját hívta ki.

Péter kiszabadítására a mennyből leszállt angyal Heródesen is elvégezte 
a harag és az ítélet munkáját. Az angyal meglegyintette Pétert, hogy álmá-
ból felébressze; de egészen más ütést mért az istentelen királyra. Megalázta 
büszkeségét, és végrehajtotta a Mindenható büntetését. Isten megtorló íté-
lete következtében Heródes testi és lelki gyötrelmek között halt meg.

Ez az isteni igazságszolgáltatás megdöbbentette a népet. Az a hír, hogy 
Krisztus apostola csodálatos módon szabadult ki a börtönből és halálból, vi-
szont az üldözőt utolérte Isten méltó büntetése, elterjedt az ország minden 
részébe, és sokakat arra késztetett, hogy higgyenek Jézus Krisztusban.

Fülöp tapasztalata, akit a mennyből jött angyal utasított arra a helyre, 
ahol az igazság után vágyódó lelket megtalálja; Kornélius élménye, akit az 
angyal keresett fel Isten üzenetével; Péter esete, akit bebörtönöztek és ha-
lálra ítéltek, de angyal megszabadította – mind-mind igazolják, hogy milyen 
szoros az összeköttetés a menny és a föld között.
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Angyalok ilyen látogatásairól szóló feljegyzések nyújtsanak erőt és bátor-
ságot Isten munkásainak. Miként az apostolok idejében, úgy napjainkban 
is angyalok vonulnak végig a földön, bejárnak minden hegyet-völgyet, hogy 
vigasztalják a csüggedőket, védelmezzék a megtérőket, és emberi lelkeket 
nyerjenek meg Krisztusnak. Igaz, hogy személy szerint nem láthatjuk őket, 
mindazáltal mellettünk vannak, hogy vezessenek, tanítsanak és védelmez-
zenek.

A mennyet a földdel titokzatos, láthatatlan létra köti össze; ennek alsó 
vége a földben gyökerezik, legfelsőbb foka azonban az Örökkévaló trónját 
érinti. Ezen a fényesen ragyogó létrán állandóan fel-alá járnak az angyalok, és 
fölviszik az Atyához a szegények és nyomorgók sóhaját, és hoznak le áldást, 
reményt és bátorítást az embereknek. A világosság ezen angyalai mennyei 
légkörrel veszik körül a lelkeket, és fennkölt magaslatokra juttatják őket. Testi 
szemeinkkel nem láthatjuk lényüket. Mennyei dolgok csak lelki szemekkel 
ismerhetők fel. Mennyei hangok harmóniáit csak lelki fülünk foghatja fel.

„Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket.” (Zsolt. 
34:8) Isten megbízza angyalait, hogy védelmezzék választottait a veszede-
lemtől, „a dögvésztől, amely a homályban jár” és „a döghaláltól, amely dél-
ben pusztít” (Zsolt. 91:6). Számtalanszor beszéltek angyalok emberekkel, 
miként barát beszél barátjával, és biztonságba helyeztek sokakat. Angyalok 
bátorító szava gyakran felemelte a hűségeseket a csüggedésből, és irányítot-
ta gondolataikat a magasabb rendű dolgokra. Így vált lehetővé, hogy a hívők 
hitben láthatták a győzelmi koronát, a pálmaágakat, a fehér ruhákat és a 
győzők jutalmát: Istennek ajándékát.

Angyalok feladata: közeledni a szenvedőkhöz, megpróbáltakhoz és meg-
kísértettekhez. Fáradhatatlanul munkálkodnak minden lélekért, akiért Krisz-
tus meghalt. Amikor egy bűnös Krisztushoz tér, átadja magát Neki, angyalok 
viszik az örömhírt fel a mennybe. Ez a mennyei seregek nagy öröme. „Na-
gyobb öröm lesz a mennyben egy megtért bűnösön, hogynem kilencven-
kilenc igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre.” (Lk. 15:7) Minden 
eredményes fáradozásunkról – amely a sötétséget oszlatja és Krisztus isme-
retét terjeszti – értesül a menny. Ha tehát ilyen cselekedetet jelentenek az 
Atyának, öröm tölti be az egész mennyet.

A mennyei fejedelmek és hatalmasságok figyelemmel kísérik Isten szol-
gáinak minden küzdelmét, amelyet látszólag csüggesztő körülmények között 
vívnak meg. De valahányszor Megváltójuk zászlaja köré sereglenek a keresz-
tények, és felvonulnak megvívni a hit nemes harcát, mindig újabb eredmé-
nyeket érnek el, és újabb dicsőséget aratnak. A mennynek minden angyala 
készséggel áll szolgálatára Isten alázatos, hívő gyermekeinek. Ahányszor az 
Úr munkásai dicséneket énekelnek idelent, az angyalok kara is átveszi oda-
fent, hogy dicsőíttessék az Atya és a Fiú.

Az angyalok szolgálatát és küldetésük jelentőségét jobban meg kell ér-
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tenünk, mint eddig. Gondoljunk arra, hogy Isten minden őszinte gyermeke 
mennyei lények segítségét élvezi. A világosság és erő láthatatlan seregei 
szolgálatkészen veszik körül a Föld szelídeit és alázatosait, akik hisznek ígé-
reteiben, és azokra igényt is tartanak. Kérubok és szeráfok, valamint erős 
angyalfejedelmek állnak Isten jobbján. „Avagy nem szolgáló lelkek-é mind-
azok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az idvességet?” 
(Zsid. 1:14)

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 111-113. (AZ EVANGÉLIUM HÍRNÖKEI-részlet)
Miután Pált és Barnabást az antiókhiai hittestvérek felavatták, „kibocsát-

tattak a Szent Lélektől, lemenének Szeleucziába; és onnét elevezének Czip-
rusba.” (Ap. csel. 13:4) Az apostolok ezzel megkezdték első misszióútjukat.

Cziprus is azon helyek közé tartozott, ahová a hívők elmenekültek az Ist-
ván halála után Jeruzsálemben bekövetkezett üldözés elől. Innen jött néhány 
férfi Antiókhiába, és ott „szólának a görögöknek, hirdetve az Úr Jézust” (Ap. 
csel. 11:20). Barnabás „cziprusi” lévén (Ap. csel. 4:36), Márk János nevű ro-
konának kíséretében, Pállal együtt meglátogatta ezt a szigetet.

Márk anyja megtért a keresztény hitre. Jeruzsálemi háza azóta is mene-
déket nyújtott a tanítványok számára. Tudták, hogy ott mindig kedvesen 
fogadják őket, és nyugodtan meg is pihenhetnek. Az apostolok egyik ilyen 
látogatása alkalmával ajánlkozott fel Márk, hogy elkíséri misszióútjukra Pált 
és Barnabást. Isten kegyelmi munkája érintette szívét és feltámadt benne a 
vágy, hogy életét teljesen az evangélium szolgálatának szentelje.

Amikor Salamis városába érkeztek, az apostolok hirdették „Isten beszédét 
a zsidóknak zsinagógáiban... és eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának 
egy ördöngös hamis próféta zsidóra, kinek neve vala Barjézus; ki Sergius Pau-
lus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hívatván Barnabást és 
Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngös azonban, (mert 
így magyaráztatik az ő neve), ellenkezik vala velők, igyekezvén a tiszttartót 
elfordítani a hittől.” (Ap. csel. 13:5–8)

Sátán harc nélkül nem engedi meg Isten országa építését itt e földön. A 
gonosz hatalmak szakadatlanul harcolnak az Isten által az evangélium ter-
jesztésére választott eszközök ellen. De rendkívül buzgók a sötétség hatal-
mai, ha az igazságot előkelő és valóban becsületes emberek előtt hirdetik. 
Így történt akkor is, amikor Sergius Paulus, a cziprusi tiszttartó hallgatta az 
evangéliumot. A tiszttartó magához hívatta az apostolokat, hogy meghall-
gassa az általuk hirdetett üzenetet. A gonosz hatalmak azonban, amelyek 
Elimás által munkálkodtak, megkísérelték, hogy kártékony befolyásukkal el-
térítsék a hittől, és keresztezzék Isten szándékát.

Így igyekszik a bukott ellenség mindenkor, befolyásos férfiakat a 
megtéréstől visszatartani, nehogy jó szolgálatokat tegyenek Isten művének. 
A hűséges evangéliumi munkás azonban ne féljen, hogy az ellenség legyőzi, 
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mert hiszen az a kiváltsága, hogy a magasságból erőt nyerjen, melynek segít-
ségével ellenállhat minden sátáni befolyásnak.

Noha Sátán erősen szorongatta Pált, mégis volt elég bátorsága, hogy 
rendreutasítsa azt, aki által az ellenség tevékenykedett. Az apostol, „Szentlé-
lekkel telve” ránézett Elimásra és „monda: Óh, minden álnoksággal és min-
den gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é 
meg az Úrnak igaz útait elfordítani? Most azért íme az Úrnak keze van elle-
ned, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sö-
tétség szálla reá; és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tiszttartó, mikor 
látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán.” (Ap. csel. 
13:10–12)

Az ördöngös szándékosan zárta be szemeit az evangélium bizonyítékai 
előtt. Az Úr pedig, jogos haragjában, elvette tőle természetes látását, és vak-
sággal sújtotta. Ez ugyan nem volt állandó vakság, csupán időleges, és arra 
szolgált, hogy bűnbánatra vezesse; arra is, hogy Istentől bocsánatot kérjen, 
akit annyira megsértett. Nagy zavara teljesen hatástalanná tette sok ravasz 
fogását, amelyeket Krisztus tanai ellen alkalmazott. Az a tény, hogy vakságá-
ban keringenie kellett, bizonyítékul szolgált mindenkinek, hogy az apostolok 
által művelt csodák – amelyeket Elimás szemfényvesztésnek nevezett – Isten 
ereje által történtek. A tiszttartó ily módon meggyőződött az apostolok által 
képviselt tan igazságáról, és elfogadta az evangéliumot.

Elimás ugyan nem volt művelt ember, de Sátán munkájára különösen al-
kalmas. Aki Isten igazságát hirdeti, különböző alakban találkozik majd a fur-
fangos ellenséggel: néha tudós ember személyében, gyakrabban azonban 
műveletlen emberek alakjában, akiket Sátán képezett ki alkalmas eszközökké 
emberi lelkek megtévesztésére. Krisztus szolgájának azonban Isten félelmé-
ben és erejének hatalmában hűségesen őrhelyén kell állania; így Sátán csa-
pataiban zavart idézhet elő, és az Úr nevében győzelmet arathat.

Pál és kísérői folytatták útjukat és eljutottak Pergába, Pámfiliának váro-
sába. Útjuk fáradságos volt, telve viszontagságokkal, nélkülözésekkel. Min-
den oldalról veszély környékezte őket. Láthatóan és láthatatlanul leselked-
tek rájuk úgy a falvakban, mint a városokban, amelyeken keresztülhaladtak; 
sőt még az elhagyott országutakon is. Azonban Pál és Barnabás megtanulta, 
hogy bízzék Isten szabadító erejében. Szívük az elveszendő lelkek iránti sze-
retettől izzott. Hű pásztorokként keresték az elveszett juhokat, nem gondolva 
saját jólétükre és kényelmükre. Megfeledkezve önmagukról, nem tántorod-
tak meg, ha fáradtak és éhesek voltak, vagy a hidegtől reszkettek. Tekintetük 
csak egy célra irányult: azok üdvösségére, akik messze eltávolodtak a nyájtól.

>>> vissza a 12. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmány

 TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 83-91. (Gyülekezeti rend)
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 83-91. (GYÜLEKEZETI REND)
Az Úr megmutatta nekem, hogy a testvérek rendkívül féltek a gyülekezeti 

rendtől és hogy nagyon elhanyagolták azt. Igaz, a külsőségeket kerüljük, de 
azért a rendet tartsuk fenn. A mennyben a legteljesebb rend uralkodik. Ak-
kor is rend volt a gyülekezetben, midőn Krisztus a földön járt s távozása után 
is a legnagyobb szigorral ügyeltek tanítványai a rendre. És most, az utolsó 
napokban, midőn Isten, gyermekeit a hit egységére hozza, sokkal nagyobb 
szükség van a rendre, mint valaha; hisz miközben Isten egyesíti gyermekeit, 
Sátán és angyalai szorgosan munkálkodnak, hogy ezt az egységet meghiusít-
sák és megsemmisítsék. Így történt, hogy többen a munkába siettek, akik-
nek nem volt akkor elég bölcsességük és ítélőképességük, akik talán saját 
házukat sem tudták rendben tartani, akiknek ahhoz sem volt elég befolyá-
suk és tekintélyük, hogy azt a kis nyájat őrizzék, amit otthon bízott rájuk az 
Isten; mégis alkalmasnak tartották magukat a nyáj vezetésére. Ezek nagyon 
sok helytelenséget követnek el s azok, akik nem ismerik hitünket, minden 
követünket az ilyen önnön küldte pásztorok után fogják majd megítélni. Ily 
módon gyalázzák az Úr munkáját, sok hitetlen ember kerüli az igazságot, 
akik különben őszintén és komolyan kutatták volna, hogy hitünk alapelvei 
tényleg megfelelnek e az igazságnak.

Gyakran olyan emberek mennek ki a munkaterületre, anélkül, hogy a test-
vérek vagy a gyülekezetek felhatalmazták volna őket, akik nem élnek meg-
szentelt életet s akik alkalmatlanok a jelenvaló igazság hirdetésére. Az ilyen 
eljárásnak zavar és egyenetlenség a következménye. Vannak, akik elmélet-
ben ismerik az igazságot, akik érvelni is tudnak, de nincs elég tapasztalatuk, 
nincs elég ítélőképességük és lelki erejük. Még nagyon, nagyon sokat kelle-
ne tanulniuk és megérteniük, míg alkalmasak lennének arra, hogy másokat 
tanítsanak. Mások nem tudnak érvelni, bizonyítani, de mivel egyes testvé-
rek hallották őket szépen imádkozni, vagy néha-néha sikerült nekik bátorító 
felhívásokkal szolgálni, kiküldték őket a munkaterületekre, hogy oly munkát 
végezzenek, amelyre Isten nem képesítette őket s amelyhez nincs elég ta-
pasztalatuk és ítélőképességük. Lelki gőgbe esnek, tiszteletben tartják őket, 
és abban a csalódásban vannak, hogy ők munkások. Nem ismerik önmagu-
kat. Nincs egészséges ítélőképességük, fennhéjázva beszélnek önmagukról, 
sok olyan dolgot állítanak, miket a Bibliából bebizonyítani nem tudnak. Isten 
jól tudja mindezt; azért nem hív el ilyen lelkeket ebben a veszélyes időben 
munkába s a testvérek is legyenek óvatosak, hogy ne küldjenek olyanokat, 
akiket az Úr nem hívott el.

Általában azok vannak leginkább meggyőződve elhivatottságukról, akiket 
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az Úr nem hívott el. Kimennek a munkaterületekre, és rendszerint nem a 
legjobb befolyást gyakorolják; egyes helyeken mindazonáltal elérhetnek 
bizonyos eredményt, ami úgy velük, mint másokkal elhiteti, hogy biztosan 
Isten hívta el őket. Ha vannak is ez embereknek eredményeik, ez még 
egyáltalán nem bizonyítja, hogy Isten küldte őket. Ne feledjük, hogy az Isten 
angyalai késztetik őszinte gyermekeinek a szívét, megvilágítják értelmüket, 
és fogékonnyá teszik a jelenkori igazság elfogadására, hogy éljenek általa. 
És ha önküldött emberek olyan hivatalokat töltenek is be, ahova Isten nem 
állította őket, és ha azt vallják is, hogy ők tanítók és tanításuk által lelkek 
elfogadják az igazságot, ez még nem bizonyítja, hogy Istentől elhívottak. Azok 
a lelkek, akik általuk fogadták el az igazságot, próbákba és nehézségekbe 
jutnak, midőn rájönnek, hogy ezek a férfiak távol állottak Isten tanácsától. 
Még ha istentelen emberek hirdetik is, lesznek, akik az igazságot elfogadják; 
ámde azokat, akik az igazságot hirdették, ez nem tette érdemesebbé Isten 
kegyére. Bűnös emberek csak bűnösök, és a csalás mértéke szerint, mellyel 
Isten szeretteit megtévesztették, és amily zavart okoztak a gyülekezetben, 
olyan lesz a büntetésük. Bűneik nem fedeztetnek be, hanem felfedetnek 
Isten haragjának sötét napján.

Az önküldött követek valóságban átkai a műnek. Őszinte lelkek a legtel-
jesebb bizalommal viseltetnek irántuk, mert azt hiszik, hogy Isten tanácsa 
szerint járnak el, és a legteljesebb összhangban vannak a gyülekezettel; ezért 
eltűrik, hogy Úrvacsorát osszanak és hogy – miután kötelességeiket felismer-
ték – alámerítsék őket. Azonban később, midőn több világosságot nyernek, 
ami előbb utóbb bekövetkezik, tapasztalják majd, hogy ezek az emberek 
nem Isten elhívott és kiválasztott követei, mint akiknek ők tartották. Nagy 
zavarba jutnak, az igazságot is kétségbe vonják, melyet elfogadtak. Úgy érzik, 
mintha mindent ismét meg kellene tanulniuk. Az ellenség kétséget támaszt 
szívükben aziránt, hogy tényleg Isten oktatta és vezérelte e őket idáig s nem 
nyughatnak mindaddig, amíg újból alá nem merítkeznek és újból nem kez-
denek mindent. Isten hírnökeinek sokkal nehezebb olyan helyekre menni, 
ahol már mások voltak s helytelen befolyást gyakoroltak, mint új területekre. 
Isten szolgái legyenek egyszerűek, viselkedjenek őszintén, s ne leplezzék a 
rosszat. Ne feledkezzenek meg arról, hogy élők és holtak között állanak, s 
hogy majd számolniuk kell hűségükről, munkájukról s befolyásukról, melyet 
a nyájra gyakoroltak, amely fölé Isten őket vigyázókká tette.

Lelkek, akik elfogadták az igazságot és ily nehézségek közé jutottak, akkor 
is megismerték volna az igazságot, ha ezek az emberek soha sem keresték 
volna fel őket, hanem elfogadták volna a kirendelt egyszerűbb helyet, amit 
Isten számukra kiutalt. Isten szeme állandóan őrködik kiválasztottai felett, 
hivatott és válogatott követeket küldött volna hozzájuk, oly férfiakat, akik 
belátással haladtak volna előre. Az igazság világossága felfedte volna a lelkek 
előtt valódi állapotukat, az igazságot értelmes módon elfogadták s szépségé-



162 12. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNY 

vel és egyszerűségével megelégedtek volna. Így érezték volna annak hatal-
mas befolyását, megerősödtek, s maguk is szentséges befolyást árasztottak 
volna környezetükre.

Ezután azoknak veszedelmes helyzetét mutatta meg nekem az Úr, akik 
utazgatnak, anélkül, hogy az Úr elhívta volna őket. Mihelyt egy kis ered-
ményt érnek el, hiányzó képességeik észrevehetővé válnak. Meggondolatlan 
intézkedéseket tesznek, bölcs meggondolás hiányában úgy elriasztják a lel-
keket, hogy soha többé el nem érhetők. Láttam annak végtelen fontosságát, 
hogy a gyülekezet lelkiismeretes és beható vizsgálatnak vesse alá azoknak 
életét, képességeit és tulajdonságait, akik tanítóknak vallják magukat. Ha a 
gyülekezet nem látja világos bizonyítékát, hogy Isten hívta el az illetőket s 
„jaj nekik”, ha ezen hívásnak vonakodnak eleget tenni, akkor a gyülekezet 
kötelessége cselekedni s a tagokkal tudatni, hogy a gyülekezet az illetőket 
tanítókul nem ismeri el. Ez az egyedüli eljárás, amelyet a gyülekezet az ily 
esetekben követhet, mert a felelősség a gyülekezetet terheli.

Láttam, hogy igenis lehetséges bezárni azt az ajtót, amelyen keresztül az 
ellenség behatolni szeretne, hogy a nyájat zavarja és nyugtalanítsa. Megkér-
deztem az angyalt, hogy ez miképpen lehetséges? Így felelt: „A gyülekezet-
nek Isten igéjéhez kell menekülnie, s a gyülekezeti rend tekintetében – amit 
idáig elhanyagolt – megalapozódni. Ez feltétlenül szükséges, hogy a gyüle-
kezet hitben egységessé legyen.” Láttam, hogy a gyülekezet az apostolok 
napjaiban is annak a veszélynek volt kitéve, hogy hamis tanítók félrevezetik. 
Ezért választottak a testvérek olyan férfiakat, akikről mindenki a legjobb vé-
leményről volt, akik jól kormányozták saját házukat, s akik családjuk kebe-
lében a legszebb rendet tartották fenn, s alkalmasak voltak a sötétségben 
veszteglők felvilágosítására. Istent kérdezték meg felőlük, majd összhangban 
a gyülekezettel és a Szentlélekkel kezeik rátevésével avatták fel őket a szent 
szolgálatra. Miután ily módon Istentől vették megbízatásukat és a gyülekezet 
beleegyezését, széjjeljártak, és alámerítették a megtért lelkeket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentléleknek nevében; kiszolgáltatták az Úr házának rendelé-
seit – szolgáltak a szenteknek azzal, hogy gyakran nyújtották nekik a Megvál-
tó megtört testének és kiontott vérének jelképeit, hogy Isten gyermekeinek 
élénk emlékezetében tartsák meg az Üdvözítő szenvedését és halálát.

Láttam, hogy a hamis tanítók ellen mi sem vagyunk nagyobb biztonság-
ban, mint voltak a gyülekezetek az apostolok napjaiban; és ha már többet 
nem, de legalább óvintézkedéseket kell tenniük, hogy a gyülekezet békéjét, 
összhangját és egységét megőrizhessük. Példájuk előttünk van, kövessük 
azt. Tapasztalt és józan testvérek gyülekezzenek össze, hogy Isten szavának 
értelmében és összhangban a Szentlélekkel, buzgó ima közben helyezzék ke-
zeiket azokra, akiket minden bizonyság szerint Isten bízott meg és különítsék 
el őket kizárólag Isten szolgálatára. Ezzel az eljárással a gyülekezet szentesíti 
küldetésüket, hogy elmenjenek szerte a világba és hirdessék az üzenetet, 
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amelynél fenségesebb, emberekre még nem bízatott.
Isten nem akarja drága nyáját olyan emberekre bízni, akiknek értelmét 

és ítélőképességét régebben ápolt tévtanok elhomályosították, mint példá-
ul a spiritizmus s egyebek, s akik eljárásukkal még akkor, midőn e tévely-
gésekben éltek, önmagukra és az igazság ügyére gyalázatot hoztak. Lehet, 
hogy úgy érzik, hogy már szabadok tévedéseiktől és alkalmasak az utolsó 
üzenet hirdetésére, de Isten mégsem fogadja el őket. Isten nem bíz drága 
lelkeket ilyen emberek gondozására, mert ítélőképességük már akkor 
megromlott, mikor még tévedéseknek a rabjai voltak, és azóta meggyengült. 
A Nagy és Szent, féltékeny és buzgó Isten, aki szentéletű férfiakra akarja 
igazsága terjesztését bízni. Az a szent törvény, melyet Isten a Sinai hegyen 
nyilatkoztatott ki, lényének egy része, és csak szent emberek dicsőíthetik 
meg Istent azáltal, hogy másokat arra tanítanak, amit maguk szigorúan 
megtartanak.

Kívánatos, hogy akik Isten igazságát hirdetik, azoknak jó ítélőképességük 
legyen. Olyan férfiak legyenek, akik elviselik az ellenállást anélkül, hogy in-
gerülten indulatoskodnának; mert akik az igazságnak ellenállnak, támadják 
azokat az embereket is, kik azt tanítják és minden felhozható kifogást a legki-
rívóbb színben tüntetnek fel, hogy az igazság ellen felsorakoztathassák. Isten 
üzenetét hordozó szolgák legyenek elkészülve arra, hogy ezeket a kifogáso-
kat nyugodtan és szelíden elhárítsák, az igazság világosságának segítségével. 
Az ellenzék gyakran a legkihívóbb módon támadja Isten szolgáit, csak azért, 
hogy bennük is hasonló indulatot ébresszen, hogy azt azután kellőképpen 
kiteregethessék, másoknak elbeszélhessék, hogy Isten parancsolatainak 
hirdetői mérges, indulatos emberek. Láttam, hogy fel kell készülnünk az el-
lenvetésekre s türelemmel, nyájasan és értelmesen kell azokkal szembenéz-
nünk. Ellenfeleink támadását ne viszonozzuk elkeseredett hangon. Mérlegel-
jük méltányosan az ellenvetéseket, ne akarjuk azokat bizonyos állításokkal 
visszaverni; nyilatkoztassuk ki előttük az igazság erejét és világosságát, és 
ezeknek segítségével igazítsuk helyre a tévedéseket. Ez az eljárásunk nagyon 
jó benyomást gyakorol majd; ellenfeleink rájönnek arra, hogy csalódtak és 
hogy a törvény megtartói, az igazság hírnökei mégsem olyanok, mint amilye-
neknek beállítják őket.

Azok a férfiak, akik azt állítják, hogy az élő Istennek szolgái, legyenek min-
denki szolgái, ne akarjanak a testvérek fölé emelkedni, hanem legyen lelkü-
letük jóságos és barátságos. Ha tévednének, legyenek hajlandók tévedései-
ket haladéktalanul és nyíltan beismerni. A becsületes szándék nem mentség 
arra, hogy tévedésünket ne ismerjük be. A beismerés nem rendíti meg a 
gyülekezet bizalmát a hírnökök iránt és ezzel csak jó példát nyújtanak; ha a 
beismerés lelkülete uralná a gyülekezetet, ennek eredménye édes egyetér-
tés lenne. Akik tanítóknak tartják magukat, legyenek a jámborság, szelídség, 
alázatosság példaképei, legyenek barátságosak mindenki irányában, hogy 
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lelkeket vezethessenek Jézushoz és a Biblia igazságaihoz. Krisztus szolgája 
legyen szavaiban, cselekedeteiben tiszta. Mindegyik arra gondoljon, hogy a 
szentséges Isten által sugallt igéket hirdeti. Továbbá arra is kell gondolnia, 
hogy Jézus reá bízta nyájának gondozását, és hogy hivatásához tartozik, hogy 
az egyes lelkek ügyét Isten elé tárja, hogy érettük imádkozzék, miként Jézus 
is imádkozik érettünk az Atya előtt. Figyelmemet felhívták a hajdani Izraelre, 
hogy a szentély szolgáinak mily tisztáknak és szenteknek kellett lenniük, mert 
szolgálatuk által szoros összeköttetésbe jutottak Istennel. A prédikátoroknak 
szenteknek, tisztáknak és fedhetetleneknek kell lenniük, mert különben 
megsemmisíti őket Isten. Isten nem változott, Isten ma is éppen olyan tiszta, 
szent és pontos, mint mindig volt. Akik Jézus prédikátorainak vallják magu-
kat, legyenek tapasztalt és mélyen megszentelt életű emberek, mert csak így 
áraszthatnak mindenütt, mindenkor szentséges befolyást.

Láttam, hogy itt az ideje annak, hogy a hírnökök kimenjenek mindenfelé, 
amerre csak utak előttük megnyílnak, mert hisz Isten előttük halad és az 
emberek szívét megnyitja Szavának befogadására. Újabb helyeken is meg 
kellene kezdeni a tevékenységet és ilyen esetekben nagyon jól tennék, ha 
kettesével mennének a munkások, hogy egymást kölcsönösen támogassák. 
A következő tervet mutatták nekem: Nagyon helyes volna, ha a nehezebb 
területekre, ahol igen nagy az ellenállás, s ahol a legnagyobb a sötétség, és 
ahol fokozott tevékenységre van szükség, kettesével mennének a munkások, 
hogy egyesült erővel és erős hittel tárják fel az igazságot a sötétségben le-
vőknek. Ha később több helység látogatása által többet tehetnek, menjenek 
külön-külön, de ekkor is igyekezzenek gyakrabban találkozni, hogy egymás 
segítségére lehessenek, és hogy egymás kezét erősíthessék a munkában. Így 
azután gyakran tanácskozhatnak egymással munkaterületeik felett, megbe-
szélhetik egymással azoknak szükségleteit és azt is, hogy mily módon érhe-
tik el a legszebb eredményeket, és hogyan nyerhetik meg az igazságnak az 
emberek szívét. Ha azután újból szétválnak, újult bátorsággal és tetterővel 
látnak munkához, hogy az ellenállást és sötétséget elviselhessék, és örvendő 
szívvel buzgólkodhatnak, hogy elveszett lelkeket megmentsenek.

Láttam, hogy Isten szolgái ne állandóan ugyanazon a helyen dolgozza-
nak, hanem újabb és újabb területeket kutassanak fel, hogy a lelkeket meg-
keressék. Azok, akik már szilárdan meg vannak alapozva az igazságban, ne 
igényeljék annyira munkájukat; hisz már képeseknek kell lenniük egyedül is 
megállni, és másokat erősíteni, mialatt Isten követei a sötét és magányos 
helyeket kereshetik fel, hogy azoknak is hirdethessék az igazságot, akik még 
nem gyönyörködhettek a jelenkor igazságának dicsőséges fénysugaraiban.

>>> vissza a12. tanulmányhoz
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13. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 113-119. (Az Evangélium hírnökei-részlet, 
Munka a pogányok között-részlet)

AZ EVANGÉLIUM HÍRNÖKEI-részlet 
Így történt azután, hogy Márkot elfogta a félelem és a csüggedés. 

Egyelőre megingott abbeli szándékában, hogy feltétel nélkül az Úr 
munkájának szentelje életét. A nehézségekhez nem volt hozzászokva, az 
utazás veszélyei és nélkülözései teljesen letörték. Kedvező körülmények 
között eredményesen dolgozott, most azonban a nehézségek és veszélyek 
közepette, amelyek oly gyakran környékezték az úttörőket, gyenge harcosnak 
bizonyult. Nem tudta a kereszthordozás terheit elviselni. Meg kellett még 
tanulnia, hogy a veszélyekkel, az üldözésekkel és a nyomorúsággal bátran és 
hősiesen szembeszálljon. Miközben az apostolok továbbnyomultak és még 
nagyobb nehézségek mutatkoztak, Márk megfélemlett. Nem volt bátorsága 
őket tovább kísérni, visszatért tehát Jeruzsálembe.

Márknak a veszélyek előli szökését Pál igen kedvezőtlenül, sőt szigorúan 
ítélte meg. Barnabás azonban hajlandóbb volt Márk viselkedését tapaszta-
latlanságával magyarázni. Szívből óhajtotta, hogy Márk ne tegye le a prédi-
kátori tisztséget, mert látott benne képességeket; tudta, hogy Krisztusnak 
használható és alkalmas szolgájává fog válni. Barnabásnak Márk érdekében 
követett kíméletes bánásmódja később busás jutalmat aratott, mert ez a fi-
atalember végül maradéktalanul az Úrnak és az evangélium hirdetésének 
szentelte életét – még a legnehezebb területeken is. Isten áldásával, Barna-
bás bölcs vezetése mellett, értékes munkássá fejlődött.

Később Pál is megbékült Márkkal, és munkatársául fogadta. Úgy ajánlotta 
őt a kolossébelieknek, mint „munkatársát” az Isten országában, aki „vigasz-
talására” volt (Kol. 4:11). Más alkalommal, röviddel halála előtt, így írt Márk-
ról: „nekem alkalmas a szolgálatra” (II. Tim. 4:11).

Miután Márk eltávozott tőlük, Pál és Barnabás meglátogatták a pisidiai 
Antiókhiát. Ott szombatnapon bementek a zsinagógába és leültek. „Azon-
ban a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldének a zsinagógának 
elöljárói hozzájuk, mondván: Atyámfiai, férfiak, ha van valami intőbeszéde-
tek a néphez, szóljatok.” Miután így felszólították őket, hogy beszéljenek, „Pál 
azért felkelvén és kezével intvén, monda: Izráelnek férfiai és ti, kik félitek az 
Istent, halljátok meg.” (Ap. csel. 13:15–16) Ezután csodás beszédet tartott. 
Először történelmi áttekintést nyújtott Isten eljárásáról, útjáról és módjáról, 
ahogyan a zsidó népet vezette az egyiptomi szabadulás után. Beszélt nekik 
Isten ígéretéről, hogy Dávid magvából küld számukra Üdvözítőt. Ezután nyíl-
tan kijelentette: „Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izráelnek 
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szabadítót, Jézust; minekutána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérés-
nek keresztségét prédikálta Izráel egész népének. És mikor be akará végezni 
János az ő tisztét, monda: Nem én vagyok az, hanem ímé én utánam jő, 
kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját”. (Ap. csel. 13:23–25) 
Nagy erővel prédikálta tehát Jézust, mint az emberek Üdvözítőjét, mint a 
megjövendölt Messiást.

Miután Pál befejezte magyarázatát, így szólt: „Atyámfiai, férfiak, Ábrahám 
nemzetének fiai és kik ti köztetek félik az Istent, ez idvességnek beszéde nék-
tek küldetett. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben és azoknak fejei, mivelhogy 
őt fel nem ismerék, a prófétáknak szavait is, (melyeket minden szombaton 
felolvasnak) ítéletükkel betöltötték.” (Ap. csel. 13:26–27)

Pál nem habozott, hogy leplezetlenül kimondja az igazságot: a zsidó ve-
zetők elvetették az Üdvözítőt. Majd így folytatta: „És bár semmi halálra való 
okot nem találtak, kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg. És mikor mindazo-
kat elvégezték, amik ő felőle megírattak, a fáról levéve, sírba helyezteték. De 
az Isten feltámasztó őt halottaiból; és ő megjelent több napon át azoknak, 
kik együtt jöttek fel ő vele Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonyságai a 
nép előtt.” (Ap. csel. 13:28–30)

Ezután így folytatta: „És mi hirdetjük néktek az atyáknak tett ígéretet, 
hogy azt az Isten betöltötte nékünk, az ő fiaiknak feltámasztván Jézust; mint 
a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy te; ma nemzettelek té-
ged. Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy, hogy az nem is fog többé 
az enyészetbe visszatérni, így mondta: Néktek adom a Dávid biztos szent 
javait”. „Azért mondja másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadást 
lásson. Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, 
elaludt és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott. De akit Isten feltá-
masztott, az nem látott rothadást.” (Ap. csel. 13:32–37)

Miután Pál világosan beszélt a Messiásra vonatkozó próféciák beteljese-
déséről, megtérést és bűneik bocsánatát prédikálta, Jézusnak, a Messiásnak 
érdemeiért: „Azért legyen néktek tudtotokra atyámfiai, férfiak, hogy ez által 
hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata; és mindenekből, amikből a Mózes 
törvénye által meg nem igazíttathattok.” (Ap. csel. 13:38–39)

Pál szavait Isten Lelke ihlette, úgyhogy érintette a hallgatóság szívét. Az 
apostolnak az ótestamentumi próféciákra való hivatkozása, valamint az a ki-
jelentése, hogy ezek beteljesedtek a názáreti Jézus tanításaiban: sok lelket 
meggyőzött, akik várták a megígért Messiás eljövetelét. A szónok határo-
zottan kijelentette: az üdvígéret zsidónak és pogánynak egyaránt szól; s ez 
reménnyel és örömmel töltötte el azokat is, akik test szerint nem tartoztak 
Ábrahám leszármazottaihoz.

„Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy 
a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket.” Az istentisztelet 
befejezése után, „sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül kö-
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veték Pált és Barnabást; akik szólván hozzájuk, bíztatók őket, hogy maradja-
nak meg Isten kegyelmében.” (Ap. csel. 13:42–43)

Az az érdeklődés, amelyet Pálnak a pisidiai Antiókhiában tartott beszé-
de felkeltett, a következő szombaton „majdnem az egész várost” összehozta 
Isten Igéjének meghallgatására. „Mikor pedig a zsidók látták a sokaságot, 
betelének irigységgel és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, el-
lenkezve és káromlást szólva.” (Ap. csel. 13:44–45)

„Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva, mondának: Szükséges 
volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje; de mivelhogy ti meg-
vetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a po-
gányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged 
világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig.”

„A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezések és magasztalják vala az 
Úrnak igéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hivének.” (Ap. csel. 
13:46–48) Boldogok voltak, hogy Krisztus gyermekeivé fogadta őket. Hálás 
szívvel hallgatták és prédikálták az Igét. A hívők az evangéliumi üzenetet buz-
gón közölték másokkal és így „terjede pedig az Úrnak igéje az egész tarto-
mányban”.

Már évszázadokkal előbb leírták ihletett írók a pogányok összegyűjtését; 
azonban kevesen értették meg az ilyen prófétikus kijelentéseket. Hóseás így 
szólt: „De mégis annyi lesz Izráel fiainak száma, mint a tenger fövénye, amely 
meg nem mérettethetik és meg nem számláltathatik; és lészen, hogy ahol az 
mondatott nékik: Nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: Élő Isten-
nek fiai!” És ismét: „És bevetem őt magamnak a földbe, és megkegyelme-
zek... és azt mondom... Én népem vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Istenem!” 
(Hós. 1:10; 2:22)

Az Üdvözítő, földi tanítói működése alatt megjövendölte az evangélium 
terjedését a pogányok között. A szőlőhegy munkásairól szóló példázatában 
kijelentette a megátalkodott zsidóknak: „Annakokáért mondom néktek, 
hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és olyan népnek adatik, mely 
megtermi annak gyümölcsét” (Mt. 21:43). Feltámadása után megbízta ta-
nítványait: „Elmenvén azért, tanítsatok minden népeket” – „hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtésnek”. Senki ne maradjon intelem nélkül. (Mt. 
28:19; Mk. 16:15)

Noha Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiában a pogányokhoz fordultak, 
azonban szüntelenül fáradoztak a zsidókért is; ahol csak alkalmuk kínálko-
zott, vagy ahol befogadták őket. Később Pál és munkatársai Thessaloniká-
ban, Korinthusban, Efézusban és más fontos városban prédikálták az evangé-
liumot, úgy zsidónak, mint pogánynak egyaránt. Isten országa építése terén 
a fősúlyt azonban attól kezdve a pogány országokra és olyan népekre helyez-
ték, amelyek keveset vagy semmit sem tudtak még az igaz Istenről és szent 
Fiáról.
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Pálnak és munkatársainak részvét támadt szívében azok iránt, kik „Krisz-
tus nélkül valók voltak, Izráel társaságától idegenek és az ígéret szövetségei-
től távolvalók” voltak. Tehát „reménységük nem vala” és „Isten nélkül valók 
voltak e világon.” Az apostoloknak a pogányok között végzett fáradhatatlan 
munkálkodása következtében megtanulták „a vendégek és idegenek”, akik 
„egykor távol voltak”, hogy „közelvalókká lettek a Krisztus vére által”, és az ő 
engesztelő áldozatában való hit által „polgártársai a szenteknek és cselédei 
az Istennek” (Ef. 2:12–13, 19).

Pál hitben tört előre és állandóan azon fáradozott, hogy Isten országát 
felépítse azok között, akiket Izráel tanítói elhanyagoltak. Állandóan Jézus 
Krisztust magasztalta, mint „a királyok Királyát és az urak Urát” (I. Tim. 6:15), 
és intette a hívőket, hogy „meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne” 
megerősödjenek a hitben (Kol. 2:7).

Akik hisznek, azoknak Krisztus a biztos alap. Erre az élő kőre egyaránt épít-
hetnek zsidók és pogányok. Elég nagy mindenki számára és elég erős, hogy 
az egész világ súlyát és terhét viselje. Ezt a tényt Pál maga is világosan felis-
merte. Mielőtt tanítói működését befejezte, a pogányok közül megtért hívők 
egyik csoportjához fordult, akik szilárdan kitartottak az evangéliumi igazság 
iránti szeretetükben. Így írt nekik: „Ti, kik fölépíttettetek az apostoloknak és 
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus” (Ef. 2:19–20).

Mialatt az evangélium üzenete Pisidiában terjedt, az antiókhiai hitetlen 
zsidók, előítéletüktől elvakultan, fellázították „az istenfélő és tisztességbeli 
asszonyokat és a városnak eleit és üldözést támasztának Pál és Barnabás el-
len, és kiűzték őket határukból.” (Ap. csel. 13:50)

Ez a bánásmód nem tántorította el az apostolokat; emlékeztek Meste-
rük szavaira: „Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és 
minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és 
örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben; mert így hábor-
gatták a prófétákat is, akik előttetek voltak” (Mt. 5:11–12).

MUNKA A POGÁNYOK KÖZÖTT-részlet
Pál és Barnabás a pisidiai Antiókhiából Ikóniumba mentek és ott, ugyan-

úgy, mint Antiókhiában, saját népük zsinagógájában kezdték el munkájukat. 
Jó eredményük volt, „ugyanannyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek 
nagy sokasága lőn hívővé”. Azonban Ikóniumban, valamint más helységek-
ben is, ahol munkálkodtak, „akik a zsidók közül nem hivének, felindíták és 
megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafiak ellen” (Ap. csel. 14:1–2).

Az apostolok azonban nem engedték magukat misszióútjuktól eltéríteni, 
mivel sokan fogadták el Krisztus evangéliumát. Minden irigység, ellenállás és 
előítélet ellenére, folytatták működésüket, „bátran prédikálván az Úrban, ki 
bizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett és adja vala, hogy 
jelek és csodák történjenek az ő kezeik által” (Ap. csel. 14:3). Az isteni jóaka-
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rat ezen megnyilatkozása mély benyomást keltett mindazokban, akik nem 
zárkóztak el jobb meggyőződésük és lelkiismeretük elől. Így növekedett a 
megtértek száma.

Amilyen mértékben növekedett az apostolok által hirdetett üzenet nép-
szerűsége, annál inkább irigykedtek és gyűlölködtek a hitetlen zsidók. Elhatá-
rozták, hogy azonnal véget vetnek Pál és Barnabás működésének. Hamis és 
túlzott jelentésekkel akarták megfélemlíteni a felsőbb hatóságokat, hogy az 
egész várost a lázadás veszélye fenyegeti. Azt híresztelték, hogy nagy tömeg 
csatlakozott az apostolokhoz. Úgy állították be működésüket, hogy titkos és 
veszedelmes dologra készülnek.

E vádak alapján a hatóság néhányszor beidézte az apostolokat; védekezé-
sük azonban olyan világos, értelmes volt, és tanaikat oly nyugodtan és érthe-
tően magyarázták, hogy nagy rokonszenvet keltettek. Annak ellenére, hogy 
a hamis vádak következtében, amelyeket az apostolokról terjesztettek, a ha-
tóságok előítélettel viseltettek irántuk, elítélni még sem merték őket. Belát-
ták, hogy Pál és Barnabás tanainak célja az, hogy az embereket erkölcsös és 
törvénytisztelő polgárokká tegyék. Az erkölcsiség és a rend csak javulhat a 
városban, ha az apostolok tanait elfogadják.

Az ellenállás, amelybe az apostolok ütköztek, az igazság üzenetét csak 
még inkább a nyilvánosság elé tárta. A zsidók belátták, hogy az új tanítók 
működésének megakadályozására irányuló fáradozásuk még több hívet sze-
rez az új hitnek. „De a városnak sokasága meghasonlék; és némelyek a zsi-
dók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának.” (Ap. csel. 14:4)

A dolgok ilyen fordulata a zsidó vezetőket felbőszítette. Elhatározták, 
hogy céljukat erőszakos eszközökkel is elérik. Sikerült nekik a tudatlan és 
lármás csőcselék legalantasabb szenvedélyeit felkelteni, zendülést előidéz-
ni; ezt úgy állították be, hogy az apostolok tanításának eredménye. Remél-
ték, hogy ezen hamis vádjukkal megnyerik a hatóság segítségét szándékuk 
keresztülviteléhez. Eltökélték, hogy az apostoloknak nem adnak alkalmat a 
védekezésre, hanem felhasználják a tömeget, hogy Pált és Barnabást megkö-
vezzék, és így véget vessenek működésüknek.

Barátaik – nem a hívők közül valók – figyelmeztették az apostolokat a zsi-
dók rosszindulatú szándékára, és rábeszélték őket, hogy ne tegyék ki magu-
kat céltalanul a csőcselék dühének, hanem meneküljenek, hogy megment-
sék életüket. Így tehát Pál és Barnabás titokban elhagyták Ikóniumot, és a 
hívőkre bízták a mű ideiglenes vezetését. Nem távoztak el végleg. Szándékuk 
volt visszatérni, mihelyt az izgalom elül, hogy azután megkezdett munkáju-
kat befejezzék.

Isten igaz követőinek minden korszakban és minden országban elkesere-
dett ellenállást kellett elszenvedniük azok részéről, akik szándékosan vetet-
ték el a mennyei világosságot. Az evangélium ellenségei látszólag gyakran 
diadalt arattak, amikor alakoskodásuk és hazugságuk következtében ajtók 
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zárultak be, amelyeken át Isten követei bejuthattak volna. Azonban ezek az 
ajtók nem maradhattak örökre zárva. Amikor az Úr szolgái nemsokára vissza-
tértek, hogy munkájukat ismét felvegyék, hatalmasan közbenjárt érettük és 
képesítette őket, hogy neve dicsőítésére emlékművet állítsanak.

>>> vissza a13. tanulmányhoz
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