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ELŐSZÓ
Ebben a negyedévben a szombatiskola tanulók világszerte tanulmányozni fog-

ják az evangéliumot, ahogyan azt Pál apostol kinyilatkoztatta azt a korinthusiakhoz 
írt leveleiben.

Pál időnként egyedül dolgozott missziós útjain. Athéni látogatását követően, i.sz. 
51. körül, megérkezett Korinthusba, Achaia római tartomány virágzó kormányzati 
és kereskedelmi központjába. Ez a nyüzsgő város akkoriban ötször nagyobb volt, 
mint Athén. Zsúfolt utcái hemzsegtek a görögöktől, zsidóktól, rómaiaktól és az üz-
leti életre és szórakozásra vágyó utazóktól, akik nem törődtek a jelen élettel. A város 
szinte teljesen átadta magát a bálványimádásnak, különösen az érzéki örömöknek.

Míg Pál az idegenek városában tartózkodott, kétkezi munkával tartotta fenn 
magát, nehogy valaki félreértelmezze az evangélium hirdetésének indítékait. Ott 
találkozott két keresztény hívővel, Akvilával és Priscillával, sátorkészítő társakkal, 
akiknél lakott (Apcs 18:1–3). Egész nap dolgozott, éjjel tanított: „Vetekedék pedig 
minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket 
meggyőzni.” (Apcs 18:4).

Milyen érvelést használt Pál, hogy lelkeket nyerjen Korinthusban? Athénban ki-
dolgozott logikával és tudományos érvekkel szólította meg a művészet és a tanulás 
kifinomult központjának értelmiségi gondolkodóit – anélkül azonban, hogy akkora 
hatást gyakorolt volna, mint szerette volna. Ezzel szemben a korinthusiakhoz való 
közeledését magyarázva így szólt: „Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem 
mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten 
bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jé-
zus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy 
rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom 
nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek meg-
mutatásában: Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején 
nyugodjék.” (1Kor 2:1–5).

Miért lenne hasznos ez a téma ma számunkra? Érdekes módon Korinthus 
filozófiája és életmódja nagyon hasonló a társadalmunkat átható filozófiákkal és 
életmóddal. Hiszen napjainkban „az emberek magukat szeretők… inkább a gyö-
nyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de meg-
tagadják annak erejét.” (2Tim 3:2, 4-5) Korinthusban a görög kultúrából származó 
szokások átitatták a gondolkodást, és elterjedtek a zsidó-keresztény viselkedési 
normákkal ellentétes, szélsőségesen erkölcstelen szokások. Az embereknek tanítani 
kellett és megalapozni bennük a tiszta igazságot Krisztusról és a keresztre feszítésé-
ről. Úgy, ahogyan azt ma is tesszük.

Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva, imádkozunk, hogy a szombatiskola ta-
nulói mindenhol megerősödjenek és áldásokban részesüljenek ezen létfontosságú 
leckék tanulmányozása által!

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Központ részére a chilei Unióban 

Chile egy gyönyörű ország az Andok impo-
záns hegyláncával szegélyezve, amely a világ 
legnagyobb réztermelője. Különféle ásványo-
kat, fát, gyümölcsöt és egyebeket is exportál.

Chile 19 236 858 lakosa széleskörű isten-
tiszteleti szabadsággal van megáldva. Annak 
ellenére, hogy a lakosság 70%-a katolikus-
nak vallja magát, ez a szám egyre csökken. 
1925-ben a katolikus egyházat elválasztották 
az államtól, ezzel lezárva hivatalos vallásként 
való elismerését.

Chilét 1930-ban érte el a Reformmozgalom 
evangelizációs folyama a szomszédos Argentínából a 
Mendoza/Los Andes-hágón keresztül. Azóta terjed a munka szünet nélkül 
és önmegtagadó áldozattal. Ma a HNARM a legtöbb régiójában képviselteti 
magát, a lelkészek és a munkások stratégiailag megoszlanak a hosszú föld-
rajzi területen.

Emlékeztetve vagyunk, hogy „[Isten] Azt kívánja, hogy mint akkor, úgy 
most is, a gyülekezeti ügyek intézésénél rend és rendszer uralkodjék. Művét 
alaposan és pontosan kell vezetni, hogy tetszésének pecsétjét rányomhassa. 
Keresztény kereszténnyel és gyülekezet gyülekezettel kapcsolódjék. Az em-
beri eszköznek együtt kell működni az istenivel. Minden erőt alá kell ren-
delni a Szentléleknek, de valamennyi együttesen hirdesse a világnak Isten 
kegyelmi üzenetét.” – AT 65. 

A Chilei Unió központját a Linares városát körülvevő vidéki területen 
hozták létre, mintegy 190 mérföldre (305 km-re) délre Santiago fővárosától. 
Ott van egy nagy telkünk és tágas helyiségeink, amelyeket úgy terveztek, 
hogy lehetővé tegyék a nagy találkozókat. Szemináriumokat, konferenciákat, 
táborokat és egészségügyi foglalkozásokat tartanak a természetes gyógymó-
dok használatával kapcsolatosan. Az évek során, sok áldozathozatallal előre 
haladt az építkezés munkája, de a tervünket nem sikerült teljesen befejezni. 
Ez nagyrészt annak tudható be, hogy olyan országban élünk, ahol nagyon 
sok a földrengés, amely fokozott figyelmet és erőforrásokat igényel, hogy az 
épület ellenálljon a földrengéseknek. Ezért arra kérjük kedves hittestvére-
inket és barátainkat szerte a világon, hogy felajánlásaikkal segítsenek a terv 
megvalósításában! Biztosak vagyunk abban, hogy nagylelkű együttműkö-
désükkel elérjük célunkat, és ezzel erősítjük evangelizációs képességünket. 
Isten áldjon benneteket bőségesen!

Hittestvéreitek a Chilei Uniból
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EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN
„Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én 

te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, 
hogy te küldtél engem.” (Jn 17:21)

„Az evangélium hirdetését az egész földre ki kellett terjeszteni. A kereszt 
hírnökei csak úgy remélhették fontos missziójuk tökéletes teljesítését, ha ke-
resztényi egységben forrnak össze, és úgy mutatják be a világnak, hogy egyek 
Krisztussal, az Istenben.” – AT 61.
Javasolt olvasmány: Evangélizálás, 66-71. (Egység a különbözőségekben, Több szem többet lát)

Vasárnap  Március 27.
1. VÁLASZ KRISZTUS IMÁJÁRA
a. Közbenjáró imájában milyen különleges kérést intézett Krisztus az 

Atyjához? Jn 17:11, 14, 21-23.

b. Mi az alapvető feltétele a hittestvérek közötti egység megteremtésének? 
Ésa 45:22; Zsid 12:1-2.

„Lelki életük és erejük [a tanítványoknak] a Vele való szoros kapcsolatuk-
tól 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.” – AT 61.

„Eggyé kell válnunk, és ezt a szent egységet kell akarni és ápolni Isten gyü-
lekezetében, mindenkinek Krisztus imája beteljesedésére törekedve. Száműz-
nünk kellene a hittestvéreink ellen irányuló minden rossz gondolatot.” – RH 
August 16, 1892.

2022. április 2.
Szombat

Napnyugta: H  19:14
  Ro 19:54

1. Tanulmány

János 17:11, 14, 21-23.  
11És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!14Én a te ígédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok.21Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 22És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképen mi egy vagyunk: 23Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

Ésaiás 45:22; Zsidók 12:1-2. 
Ésaiás 45:22.  Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!Zsidók 12:1-2.  1Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért. 2Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
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Hétfő  Március 28.
2. A MEGOSZTOTTSÁG FELETTI GYŐZELEM
a. Hogyan kerülhetjük el a megosztottságot a családban és a gyüleke-

zetben? Jn 15:4.

„A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól 
való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb ke-
rülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz egység titka nem a 
tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére 
irányuló emberfeletti erőfeszítésekben – habár ezektől is sok függ –, hanem a 
Krisztussal való egységben rejlik.

Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden vonal a középpont 
felé halad! Minél jobban közelednek a vonalak a középponthoz, annál köze-
lebb kerülnek egymáshoz.

Így van ez a keresztény életben is. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, 
annál közelebb kerülünk egymáshoz. Isten dicsőül meg, midőn népe egységes 
tevékenységben egyesül.” – BO 152.
b. Hogyan tudunk Krisztusra tekinteni, mialatt közbenjár értünk a 

mennyei szentélyben? Jn 5:39-40; 17:3.

„Aki szívből igyekszik szolgálni Istennek, alkalmat fog találni, hogy bi-
zonyságot tegyen Róla. Nehézségek nem képeznek akadályt olyan ember 
előtt, aki elhatározta, hogy mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát 
keresi. Azzal az erővel, amelyet a hívő imája és az írás kutatása által nyer, 
törekedni fog erkölcsös életre és a bűntől való szabadulásra. Miközben fel-
tekint Jézusra, hitének megkezdőjére és bevégzőjére, aki elviselte a bűnösök 
ellenállását, maga is készségesen viseli el a megvetést és gúnyt. Ő pedig, aki-
nek Igéje igazság – megígérte segítségét és kegyelmét minden körülmények 
között. Örökkévaló karjai ölelik át azt a lelket, aki Hozzá fordul segítségért. 
Biztosan nyugodhatunk oltalmában és elmondhatjuk: ’Mikor félnem kellene 
is, én bízom te benned’ (Zsol 56:4). Isten beteljesíti ígéreteit mindazokon, akik 
Benne reménykednek.” – AT 320.

„Csak Krisztus megismerése által ismerhetjük meg Istent. Isten Küldötte 
felszólít, hogy figyeljünk Isten szavaira, és hallgassunk azokra, hiszen ezek 
alapján ítéltetünk meg. Krisztust úgy ismerni, hogy üdvözüljünk, annyit je-
lent, mint a lelki tudás által életre kelni, és szavait kiélni. E nélkül minden más 
értéktelen.” – ST January 27, 1898.

János 15:4.  
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

János 5:39-40; 17:3  
János 5:39-40; 17:3.  (5:39-40)  39Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam; 40És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen!(17:3) Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
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Kedd  Március 29.
3. ISTEN SZAVÁNAK EREJE
a. Hogyan jött létre az ég és a föld? Zsol 33:6, 9.

„Világunk teremtésekor Istennek nem kellett már meglévő anyagra tá-
maszkodnia, hiszen a ’teremtett dolgok nem látható dolgokból állottak elő’. 
Ellenkezőleg, minden anyagi és lelki lényegű dolog az Úr Isten szavára állt elő, 
és saját szándéka szerint lett teremtve. Az egek és azok seregei, a föld és min-
den benne lévő dolog nem csupán kezének munkája, hiszen azok szájának 
leheletére jöttek létre.” – 3Sz 283.
b. Hogyan alakít át minket az Úr új teremtménnyé? Jn 6:63.

„A lélek által befogadott isteni Ige formálja a gondolatokat, megindítja a 
jellem fejlődését.

Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten a 
legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó népét. 
Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor Igéjével táplálkoz-
nak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az Ige lerombolja a természetes, földi 
természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban. A Szentlélek Vigasztalóként 
hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által Isten képmása formálódik a 
tanítványban: új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet helyét, a szív isteni 
hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni ’minden igével, amely Istennek szájából 
származik’ (Jn 4:4). Ez a Kenyér evése, amely a mennyből száll alá.” – JÉ 326.
c. Hogyan kellene tanulmányozzuk Isten Igéjét? Jn 6:53-58.

„Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérjük Istentől a Szentlélek segítsé-
gét, hogy megérthessük Igéjét. Vegyünk egy verset, és agyunkat összpontosít-
suk a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, melyet Isten a versbe 
helyezett számunkra. Addig időzzünk a gondolat felett, míg sajátunkká nem 
válik, s megismerjük, ’mit szól az Úr’.” – JÉ 326.

Zsoltárok 33:6, 9.  
6Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.9Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

János 6:63.  
A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeiket én szólok néktek, lélek és élet.

János 6:53-58. 
53Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. 54Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. 55Mert az én testem bizony étel és az én vérem bizony ital. 56Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban. 57Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek: akként az is, aki engem eszik, él én általam. 58Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá; nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát és meghalának: aki ezt a kenyeret eszi, él örökké.



88 Az Evangélium Pál szerint: Korinthusbeliek – 2022. Április - Június 

Szerda  Március 30.
4. JÉZUS KERESÉSE IMA ÁLTAL
a. Milyen gyakran imádkozott Jézus titokban? Mit tanulhatunk ebből? 

Mk 1:35; 6:45-46.

„Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor közöttük járt. Magára vette 
fogyatkozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támo-
gatást és segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Minden tekin-
tetben Ő a mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki ’megkísértetett 
mindenekben hozzánk hasonlóan’ (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, 
természete visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el 
a bűnös világban. Emberi mivolta az imát szükségletévé és kiváltságává tette. 
Atyjával való közösségében vigaszt és örömet talált. Ha tehát az emberiség 
Megváltója, az Isten Fia, szükségét érezte az imának, mennyivel inkább fon-
tos, hogy mi, bűnös, gyenge emberek is felismerjük annak szükségét, hogy 
bensőségesen és állandóan imádkozzunk Istenhez!” – JVÚ 91-92.
b. Mit olvasunk Dániel próféta odaadó életéről? Dn 6:10. Mit olvasha-

tunk Dávid királyról? Zsol 119:62, 145, 147-148.

„Dániel is az ima embere volt, és Isten bölcsességet és szilárdságot adott 
neki, hogy ellenálljon minden olyan befolyásnak, amely a mértéktelenség 
tőrébe csalta volna. Már fiatal korában is erkölcsi győzelmet aratott a Min-
denható erejével. Igazi hős volt. Később is – amikor rendelet született, hogy 
ha valaki harminc napon át kéréssel fordul bármely istenhez vagy emberhez, 
kivéve a királyt, az oroszlánok barlangjába kell vetni – Dániel határozott lép-
tekkel indult kamrájába, és nyitott ablakokkal naponta háromszor hangosan 
imádkozott, ahogy korábban is tette. Az oroszlánok barlangjába vetették; de 
Isten szent angyalokat küldött, hogy őrizzék szolgáját.” – ST August 14, 1884.

„Dániel tudta, hogy Izrael Istenét tisztelni kell a babiloni nemzet előtt. 
Tudta, hogy senkinek nincs joga közé és Isten iránti kötelessége közé állni, 
sem nemeseknek, sem királyoknak. Vallási elveit bátran fenn kellett tartania 
minden ember előtt; mert ő volt Isten tanúja. Ezért szokása szerint imádko-
zott, mintha nem született volna rendelet.” – YI November 1, 1900.

„Az igazi ima megmozgatja a lélek erőit, s kihat az életre. Aki így kitárja 
Isten előtt szükségleteit, az érzi, hogy az ég alatt minden más mennyire üres.” 
– 92GW 36. 

Márk 1:35; 6:45-46.
 (1:35) Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén, kiméne, és elméne egy puszta helyre és ott imádkozék.(6:45-46)  45És azonnal kényszeríté tanítványait, hogy hajóba szálljanak, és menjenek át előre a túlsó partra Bethsaida felé, amíg ő a sokaságot elbocsátja. 46Minekutána pedig elbocsátotta őket, fölméne a hegyre imádkozni.

Dániel 6:10.
Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala.

Zsoltárok 119:62, 145, 147-148. 
62 Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked, igazságod ítéleteiért.145 Teljes szívből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! megtartom a te rendeléseidet.147Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem. 148Szemeim megelőzik az éjjeli őrséget, hogy a te beszédedről gondolkodjam.



 

991. Tanulmány - EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN

Csütörtök  Március 31.
5. AZ IMA A KEGYELEM NÉLKÜLÖZHETETLEN ESZKÖZE 
a. Milyen gyakorisággal kellene imádkozzunk? 1Thess 5:17; Lk 21:36.

„Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha 
szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem 
hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le 
hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.

Mikor Krisztus e földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra oktatta 
őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes gondjaikat 
őreá vessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték 
a mi számunkra is.” – JVÚ 91.
b. Milyen ígéret szól azoknak, akik igazán keresik az Urat? Mt 7:7-11; 

Zsol 145:18-19.

„A győzelmes ima másik eleme a hit. ’Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, 
hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik’(Zsid 11:6). Jézus így 
szólt tanítványaihoz: ’Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt 
megnyeritek, és meglészen néktek’ (Mk 11:24)…

Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkod-
junk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, s elnyerjük 
azokat az áldásokat, melyekre legnagyobb szükségünk van.” – JVÚ 93-94.
c. Milyen feltétele van annak, hogy imáinkra választ kapjunk? Jn 15:7; 

1Jn 5:14-15.

Péntek  Április 1.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen hozzáállásom akadályozhatja a gyülekezetem evangélizációs sikerét? 
2. Hogyan tudom elősegíteni a hittestvéreimmel való nagyobb egységet? 
3. Miért oly erős Isten szava az emberek életének megváltozásában? 
4. Jézus, Dániel és Dávid életében mennyire volt jelentős az ima? 
5. Mit tehetek azért. hogy imaéletem minősége megújuljon?

1Thesszalonika 5:17; Lukács 21:36.  
1Thesszalonika 5:17.  Szüntelen imádkozzatok.Lukács 21:36.  Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!

Máté 7:7-11; Zsoltárok 145:18-19.  
Máté 7:7-11.  7Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. 9Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? 10És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? 11Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!Zsoltárok 145:18-19.  18Közel van az Úr minden őt hívóhoz; mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. 19Beteljesíti az őt félőknek kivánságát; kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket.

János 15:7; 1János 5:14-15.  
János 15:7.  Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.1János 5:14-15.  14És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: 15És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeiket kértünk ő tőle.
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2022. április 9.
Szombat

Napnyugta:  H 19:24
Ro 20:03

GYÜLEKEZETI VISZÁLYOK
„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, 

hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szaka-
dások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon 
véleményben.” (1Kor 1:10)

„Krisztus népet vezérel, és hoz a hit egységére, hogy egyek legyenek, amint 
Ő is egy az Atyával. Fel kell adniuk véleménykülönbségeiket, hogy mind egyek 
legyenek a testülettel, egységesen gondolkodjanak, és egyformán ítéljenek.” – 
1B 324.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 188-189; 203-207. (Apollós Korinthus-

ban-részlet; Intő, kérlelő üzenet-részlet)

Vasárnap  Április 3.
1. SÚLYOS MEGOSZLÁSOK KORINTHUSBAN
a. Milyen híreket kapott Pál a korinthusi gyülekezettől, amely aggoda-

lomra adott okot? 1Kor 1:11-12.

„Pál… megtudta, hogy a gyülekezetben civódások vannak, amelyek szaka-
dást idéztek elő. Apollós korinthusi látogatásakor a már uralkodó viszályko-
dások fokozódtak. Áltanítók rávették egyik-másik gyülekezeti tagot, hogy Pál 
tanait megvessék. Az evangélium tanításait és rendeleteit elferdítették. A gőg, 
bálványimádás és érzékiség állandóan fokozódott azok között, akik egykor a 
keresztényi életmódért szorgosan buzgólkodtak.” – AT 204.
b. Hogyan tekint az Úr azokra, akik viszályt keltenek a gyülekezetben? 

Péld 6:16-19; Rm 16:17-18.

„Minden korszakban voltak olyanok, akik azt gondolták, hogy nekik tenni 
kell valamit az Úrért, de nem mutattak tiszteletet azok iránt, akiket az Úr fel-
használt. Nem helyesen alkalmazzák a Szentírást, hanem kiforgatják azt saját 
elképzeléseik alátámasztására.” – TDG 172.

2. Tanulmány

1Korinthus 1:11-12. 
11Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. 12Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé.

Példabeszédek 6:16-19; Róma 16:17-18.  
Példabeszédek 6:16-19.  16E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének: 17A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek, 18Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, 19A hazugságlehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságokat az atyafiak között!Róma 16:17-18.  17Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. 18Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak; és nyájas beszéddel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét.
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Hétfő  Április 4.
2. MEGOLDÁS A VISZÁLYRA
a. Milyen megoldást mutatott be Pál a viszálykodó korinthusi hívők 

számára? 1Kor 1:17-18.

„Az evangélium hirdetését az egész földre ki kellett terjeszteni. A kereszt 
hírnökei csak úgy remélhették fontos missziójuk tökéletes teljesítését, ha ke-
resztényi egységben forrnak össze, és úgy mutatják be a világnak, hogy egyek 
Krisztussal, az Istenben.” – AT 61. 
b. Mit mondott Pál a Krisztus keresztjéről? 1Kor 1:18-24.

„A Kálvária vonzereje hatalmas, amely okot ad arra, hogy Krisztust sze-
ressük, és hogy mindenekelőtt Ő legyen a legfontosabb, mindenben a legelső 
és a legutolsó. Foglaljuk el méltó helyünket alázatos bűnbánattal a kereszt tö-
vében! Megtanulhatjuk a szelídség és az alázatosság leckéjét, ha felmegyünk a 
Kálvária-hegyre. A keresztre tekintve meglátjuk gyötrődő Üdvözítőnket, Isten 
Fiát haldokolni, az Igazat az igazságtalanokért… Nézz, óh nézz fel a Kálvária 
keresztjére; lásd meg, ahogyan a királyi áldozat szenved miattad!” – TMK 65.
c. Miben volt Pál dicsősége? Gal 6:14.

„Isten Fiának meg kellett halnia a Pál által elkövetett bűnökért; érte volt 
a kereszten ontott vér, hogy megmentse az örök pusztulástól. Krisztus drága 
vére oly értékű volt, hogy teljes engesztelést végzett a bűnös lélekért. Ez volt 
Pál ’dicsősége’. Krisztus vére által volt megváltása és a bűnök bocsánata.” – ST 
November 24, 1890.

„A kereszt által tudjuk, hogy az Atya végtelen szeretettel szeret bennünket. 
Csodálhatjuk-e, hogy Pál így kiáltott fel: ’Nekem pedig ne legyen másban di-
csekvésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.’ (Gal 6:14) Kivált-
ságunk, hogy dicsekedjünk a kereszttel; kiváltságunk, hogy magunkat teljesen 
átadjuk annak, aki önmagát odaadta érettünk. Arcunkon a Golgotáról áradó 
fény sugaraival mehetünk embertársaink közé, hogy közvetítsük a világossá-
got azok számára, akik még a sötétségben vergődnek.” – AT 142. 

1Korinthus 1:17-18.  
17Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 18Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

1Korinthus 1:18-24.  
18Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. 22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

Galata 6:14.  
Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszíttetett a világ, és én is a világnak.
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Kedd  Április 5.
3. ISTEN BÖLCSESSÉGE ÉS A VILÁG BÖLCSESSÉGE
a. Mi a fő célja a legtöbb embernek? Jer 9:23. Ezzel szemben mi a célja 

Istennek velünk? Jer 9:24.

b. Hogyan tesz egyértelmű különbséget Pál az emberi „bölcsesség” és 
az isteni bölcsesség között? 1Kor 1:20-25.

„Egy ilyen vezetővel – a mennyből elűzött angyallal – az állítólagos bölcs 
földi emberek nagyon jól hihető elméleteket találhatnak ki, amelyekkel meg-
ragadhatják az emberek gondolkodását. Pál apostol ezt mondta a Galáciában 
élő keresztényeknek: ’Kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedje-
tek az igazságnak?’ (Gal 3:1). Sátán mesteri elme, és megvannak a választott 
eszközei, amelyekkel embereket felmagasztal és Isten fölé emelt tisztességgel 
ruház fel. Istennek azonban hatalma van. Képes megragadni azokat, akik tör-
vényszegéseikben és bűneikben holtak. Szentlelke működésével, mely a halál-
ból feltámasztotta Jézust, átformálja az emberi jellemet, visszahozva a lélekbe 
Isten elveszett képmását. Akik hisznek Jézus Krisztusban, Isten törvénye el-
leni lázadó állapotukból engedelmes szolgálókká és királyságának polgáraivá 
válnak. Az igazság által újjászületnek, megelevenednek és megszentelődnek. 
Istennek eme hatalmát a kételkedők nem hajlandóak elismerni, és minden 
bizonyítékot elutasítanak, amíg az az emberi véges képességek határain belül 
van. Még Isten törvényét is félre merik tenni és határokat szabnak Jehova ha-
talmának. Isten azonban ezt mondta: [1Kor 1:20-24 idézve].” – FE 332-333.
c. Hol található az igazi bölcsesség? 1Kor 1:30-31; Kol 2:3.

„Krisztusban van ’a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve’. 
Ő ’bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul’ (Kol 
2:3; 1Kor 1:30). Krisztusban az ember megtalálja mindazt, amire a jelen és az 
eljövendő élethez szüksége van. Megváltónk a nagy értékű igazgyöngy. Hozzá 
mérten minden mást ’kár’-nak ítélhetünk.” – KP 73. 

 Jeremiás 9:23.  
Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával;

Jeremiás 9:24.  
Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.

1Korinthus 1:20-25.  
20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. 22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.

1Korinthus 1:30-31;  Kolossé 2:3.
1Korinthus 1:30-31.  30Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: 31Hogy, amint meg van írva: Aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék.Kolossé 2:3.  Amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.
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Szerda  Április 6.
4. A VALÓDI BÖLCSESSÉG ELVE
a. Mi a mennyei bölcsesség alapja? Péld 1:7.

„A Szentírás egyetlen kijelentése értékesebb, mint az ember eszméi érve-
léseinek tízezer mondata. Aki nem követi Isten útját, végül magára vonja az 
ítéletet: ’Távozzatok tőlem’. De ha Isten akaratának vetjük alá magunkat, az 
Úr Jézus biztos kézzel irányítja gondolatainkat és ajkunkat. Az Úrban s hatal-
mas erejével erősek lehetünk. Ha befogadjuk Krisztust, hatalommal ruház föl 
minket. A bennünk lakozó Üdvözítő ránk ruházza hatalmát. Az igazság min-
dennapi ételünkké lesz. Tetteinkben nem üti föl fejét a becstelenség. Alkalmas 
időben tudunk szólni azokhoz, akik nem ismerik az igazságot. Krisztus szí-
vünkben való jelenléte életadó hatalom, egész lényünket megerősíti.” – 7B 71.
b. Hogyan figyelmeztet bennünket Jézus arra, hogy vegyük figyelembe 

könyörgését (amit itt bölcsességnek tekinthetünk)? Péld 1:20-23.

„A világ Megváltója az örökélet ajándékát kínálja a tévelygőnek. Gyön-
gédebb szánakozással várja, hogy elfogadják szeretete és megbocsátása 
ajánlatát, mint ahogy a földi szülő vágyakozik, hogy megbocsátson csökö-
nyös, megtérő, szenvedő fiának. Utána kiált a tévelygőknek: ’Térjetek vissza 
hozzám, s én is visszatérek hozzátok.’ Ha a bűnös akkor sem akar hallgatni 
a kegyelem szavára, mely gyöngéd, szánakozó szeretettel hívja, akkor sö-
tétben marad a lelke. Ha semmibe veszi az ajánlott alkalmat, és folytatja 
gonosz útját, Isten haragja fog váratlan percben rátörni.” – 4B 207-208.
c. Mit mond Jézus bölcsessége a gyermekek és fiatalok számára? Péld 2:1-6.

„Mindenki, aki krisztusi lelkülettel kutatja a Szentírást, jutalmat kap. 
Ha az ember gyermekként tanul, és teljesen meghódol Isten előtt, meg-
találja az igazságot az Igében. Ha engedelmeskedik Istennek, megérti 
kormányzati rendszerét… A megváltás titka, Krisztus testté létele, engesz-
telő áldozata nem homályos előtte. Nemcsak jobban megérti mindezt, de 
jobban is értékeli.” – KP 72.

Példabeszédek 1:7.  
Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják.

Példabeszédek 1:20-23.  
20A bölcseség künn szerül-szerte kiált; az utcákon zengedezteti az ő szavát. 21Lármás utcafőkön kiált a kapuk bemenetelin, a városban szólja az ő beszédit. 22Míglen szeretitek, oh ti együgyűek az együgyűséget, és gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, és gyűlölik a balgatagok a tudományt?! 23Térjetek az én dorgálásomhoz; ímé közlöm veletek az én lelkemet, tudtotokra adom az én beszédimet néktek.

Példabeszédek 2:1-6.  
1Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, 2Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, 3Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, 4Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: 5Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. 6Mert az Úr ád bölcseséget, az ő szájából tudomány és értelem származik.
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Csütörtök  Április 7.
5. DICSEKEDÉS AZ ÚRBAN
a. Mit nevezünk hit általi megigazulásnak? Rm 3:21-24.

„Mikor a bűnbánó, megtört szívű bűnös fölismeri Krisztus érte hozott 
engesztelését, mint az erre és az eljövendő életre szóló egyedüli reménységét, 
akkor bűnei bocsánatot nyernek. Ez a hit általi megigazulás. Minden hívő 
léleknek teljesen Isten akaratához kell szabnia akaratát. Meg kell maradnia a 
bűnbánat és alázat állapotában, gyakorolnia kell a Megváltó elfedező érdemei-
be vetett hitet, és erőről erőre, dicsőségről dicsőségre kell haladnia.” – FW 103.

„Mit jelent a hit általi megigazulás? Istennek munkája ez, amikor az ember 
dicsőségét porba rántja, és elvégzi az emberért azt, amit önmagáért meg nem 
tehet. Amikor az emberek felismerik, hogy nincs semmijük, akkor állnak ké-
szen arra, hogy Krisztus igazságába öltözzenek. Amikor egész nap dicsőíteni 
és magasztalni kezdik Istent, akkor azáltal, hogy Krisztust szemlélik, ugyan-
arra az ábrázatra változnak át. Mi az újjászületés? – Felfedi az ember számára, 
mi a saját valódi természete, hogy önmagában értéktelen.” – SpTA09 62.
b. Mikét tudjuk bemutatni mindennapi életünkben Isten dicsőségét? 

2Kor 3:18.

„A korinthusi hívőknek lelki dolgokban bensőségesebb élményekre volt 
szükségük. Még nem értették meg teljesen, mit is jelent Isten dicsőségét szem-
lélni; mit jelent a jellemképzés fokain felfelé haladva átalakulni. Mindeddig 
az eljövendő dicsőségnek csupán első sugarait láthatták. Pál azt kívánta ne-
kik, hogy Isten egész teljességével bírjanak, és mindig jobban megismerjék 
Őt, akinek eljövetele olyan, mint a hajnal pirkadása. Azt kívánta, hogy Tőle 
tanuljanak mindvégig, amíg eljutnak a tökéletes evangéliumi hit teljes vilá-
gosságához.” – AT 209. 

Péntek  Április 8.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mire figyelmeztet a korinthusi viszálykodás?
2. Nevezz meg néhány létfontosságú pontot, melyet meg kell értenünk a 

kereszttel kapcsolatban!
3. Milyen veszélye van annak, ha inkább figyelünk az emberi, mint az isteni 

bölcsességre? 
4. Miért oly mérhetetlenül értékes Isten bölcsessége?
5. Mutasd be azt a dicsőséget, mely Isten népéről ragyog!

Róma 3:21-24.  
21Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, a melyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták; 22Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség, 23Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 24Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által,

2Korinthus 3:18.  
Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.
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2022. április 16.
Szombat

Napnyugta:  H 19:34
Ro 20:12

ERKÖLCSTELENSÉG AZ EGYHÁZBAN
„Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, 

se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se 
szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.” (1Kor 6:9-10)

„Hogyan lehetséges, hogy akik befogadták az értékes, ünnepélyes, idősze-
rű üzenetet, mégis tisztátalan gondolatok közepette, szentségtelen életmódot 
folytassanak, pedig tudják, hogy Ő, Aki nem szunnyad, és nem alszik, látja 
minden tettüket, olvassa minden gondolatukat? Oh, mert Istennek hitvalló 
népe bűnöket követ el, azért tehet érettük csak olyan keveset.” – BP 203.
Javasolt olvasmány: Lift Him Up, 297. (Az erkölcsösség)

Vasárnap  Április 10.
1. A VILÁG ERKÖLCSI ÁLLAPOTA
a. Milyen szomorú képet jelenít meg Pál az utolsó napokról? 2Tim 3:1-5.

„A sokasodó gonoszság nem csupán a hitetlenekre és káromlókra kor-
látozódik. Bárcsak így volna, de nem így van. Sok férfi és nő, akik Krisztus 
vallását vallják, bűnösök. Egyesek, akik hirdetik, hogy Krisztus megjelenését 
várják, nincsenek jobban felkészülve erre az eseményre, mint maga Sátán. 
Nem tisztítják meg magukat minden szennytől. Oly sokáig szolgáltak vágya-
iknak, hogy számukra természetes a gondolatuk tisztátalansága és képzeletük 
romlottsága.” – CH 615.
b. Ki láthatja meg Istent az Ő csodálatos kegyelme által? Mt 5:8.

„Krisztus szavainak – ’Boldogok, akiknek szívük tiszta’ – sokkal mélyebb a 
jelentése, mint annak, amit világi értelemben ’tisztának’ neveznek. E tisztaság 
alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, 
a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek 
és tiszták, akár a gyermekek!” – GH 28.

3. Tanulmány

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

Máté 5:8.  
Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
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Hétfő  Április 11.
2. KORINTHUS
a. Mennyire volt hírhedt Korinthus városa az erkölcs tekintetében?

„Pál mindjárt munkája kezdetén, mindenütt az előretörés komoly aka-
dályait vette észre e nagy forgalmú központban. Majdnem az egész város a 
bálványimádásnak hódolt. Kedvenc istennőjük volt: Vénusz, kinek tisztele-
téhez sok erkölcstelen szokás és ceremónia kapcsolódott. A korinthusiak 
durva erkölcstelensége még a pogányok között is feltűnt. Gondolkodásuk és 
észjárásuk semmi másra sem terjedt ki, mint pillanatnyi élvezeteikre és szóra-
kozásaikra.” – AT 164.
b. Mennyire volt hatással a korinthusi gyülekezetre a pogány környezet? 

1Kor 5:1-2.

„Pál apostol eltávozása után kedvezőtlenül alakultak a körülmények. Az 
ellenség által elhintett konkoly növekedett a búza között, és rövid idő alatt 
gonosz gyümölcsöket érlelt. Ez volt a korinthusi gyülekezet nehéz próbaideje. 
Pál nem volt már közöttük, hogy élessze buzgalmukat és fáradozásaikat, hogy 
Istennel összhangban éljenek. Így lassanként igen sokan gondtalanokká és 
közömbösökké váltak, miáltal vágyaik és természetes hajlamaik ismét úrrá 
lettek fölöttük. Miután Pál már nem tartózkodott közöttük – aki oly gyakran 
buzdította őket, hogy törekedjenek a tiszta erkölcs és életszentség magasztos 
színvonalára – sokan visszaestek a pogányság lealjasító bűneibe és rossz szo-
kásaiba, amelyeket pedig megtérésükkor elhagytak.” – AT 204.
c. Mit mondott Pál apostol az erkölcstelen emberről? Mivel indokolta 

Pál a nyílt törvényszegő eltávolítását a gyülekezeti közösségéből? 
1Kor 5:3-8.

„Pál egész röviden írt a gyülekezetnek és felhívta, hogy ’semmi dolgotok ne 
legyen’ az olyan tagokkal, akik megátalkodtak a bűnben. A hívők közül sokan 
azonban egészen másként értelmezték az apostol szavait; nevetségessé tették 
és mentegetőztek, amiért tanításait nem vették figyelembe.” – AT 204.

1Korinthus 5:1-2.  
1Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, amilyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye. 2És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, aki ezt a dolgot cselekedte.

1Korinthus 5:3-8.  
3Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén lélekben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, 4Ti és az én lelkem a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával 5Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján. 6Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja. 7Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. 8Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
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Kedd  Április 12.
3. SZÜKSÉGES ELKÜLÖNÜLÉS 
a. Mi az alapvető feltétele annak, hogy Isten gyermekei mentesek le-

gyenek az erkölcsi szennytől? 2Kor 6:14-18. Ugyanakkor, hogyan 
érhetjük el az embereket Krisztus evangéliumával?

„A bálványimádókkal való társulás és ünnepeikbe való bekapcsolódás által a 
héberek Isten törvényét áthágták és Isten ítéletét hozták a nemzetre. Így éri el Sátán 
ma is a legnagyobb eredményeket. Ráveszi Krisztus követőit, hogy istentelenekkel 
barátkozzanak és vegyenek részt kedvteléseikben. ’Annakokáért menjetek ki közü-
lök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek’ (2Kor 6:17). Isten 
ma is megkívánja, hogy népe éppen úgy elkülönüljön szokásaiban, erkölcsében és 
alapelveiben a világtól, mint annak idején. Ha Igéjének tanításait hűségesen követik, 
ez a különbség fenn fog állni, ez nem lehet másként. A hébereknek a pogányokkal 
való elvegyülése ellen adott figyelmeztetések éppoly nyíltak és határozottak voltak, 
mint a keresztényeknek adott tiltások, hogy ne alkalmazkodjanak az istentelenek 
lelkületéhez és szokásaihoz. Krisztus így szól hozzánk: ’Ne szeressétek a világot, 
se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az 
Atya szeretete’ (1Jn 2:15). ’a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért e 
világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz’ (Jak 4:4). Krisztus követőinek el 
kell különülniük a bűnösöktől, társaságukat csak akkor keressék, ha alkalom van a 
velük való jócselekedetre. Így imádkozunk: ’ne vígy minket a kísértetbe’ (Mt 6:13). 
Kerüljük el a kísértést, amennyire csak lehet.” – PP 428.
b. Mit tanít Pál azokkal kapcsolatban, akik nyílt bűnben élnek a gyüle-

kezetben? 1Kor 5:9-13.

„Krisztus példája megtiltja azt, hogy valakit kizárjunk az úrvacsorából. Az igaz 
ugyan, hogy a nyilvánvaló bűn kizárja a vétkest. A Szentlélek ugyan tanítja ezt: ’Most 
azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, 
vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az 
ilyennel még együtt se egyetek’ (lKor 5:11). Ezen túl azonban senki se ítélkezzék senki 
felett. Isten nem reánk hagyta annak megítélését, hogy ki jelenhessék meg ezeken az 
alkalmakon. Nem, mert ki tud közülünk mások szívében olvasni? Ki tudja közülünk 
tévedés nélkül megkülönböztetni a konkolyt a búzától? ’Próbálja meg azért az ember 
magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból.’ Mert, ’aki 
méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére 
ellen.’ ’Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy 
nem becsüli meg az Úrnak testét’ (lKor 11:28-29).” – JÉ 563-564. 

2Korinthus 6:14-18.  
14Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? 15És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? 16Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek. 17Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, 18És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

1Korinthus 5:9-13.  
9Azt írtam néktek ama levelemben, hogy paráznákkal ne társalkodjatok. 10De nem általában e világ paráznáival, vagy csalóival, vagy ragadozóival, vagy bálványimádóival; mert hiszen így ki kellene e világból mennetek. 11Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. 12Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? 13A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
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Szerda  Április 13.
4. GYÜLEKEZETI FEGYELEM
a. Milyen egyértelmű utasításokat kaptunk a tévelygésre vonatkozóan? 

Péld 25:8-9; Mt 18:15.

„A megtévedt gyülekezeti tagokkal való bánásmódban Isten népének 
gondosan kell követni azokat az utasításokat, amelyeket Megváltónk Máté 
evangéliuma 18. fejezetében adott… [lásd Mt 18:15-18]

Ne mondd el másnak az elkövetett helytelenséget. Mert megtudja egy em-
ber, aztán másik, azután még egy másik, és a hír egyre dagad, a gonoszság 
nő, míg végül az egész gyülekezet szenved majd miatta. Rendezd az ügyet 
négyszemközt. Ez Isten útmutatása.

A bűn felett ne hunyj szemet, de azt ne hozd nyilvánosságra, mert csak 
nehézséget okozna, és olyan látszatot kelt, mintha tudatosan akarnál ártani 
testvérednek. Igazítsd helyre őt úgy, ahogyan Isten igéje leírja.” – ESz 306-307.

„[Mt 18:15 idézve] Ha figyelmen kívül hagyod Krisztus szavait, és az álta-
lad csiholt szikrák fényében haladsz, akkor nem fogsz az igazságban járni és 
Sátán elbűvölő hatalma alá kerülsz.” – RH August 16, 1892.
b. Amennyiben az első lépés nem sikerül (de csak ha nem sikerül), akkor 

mi a következő lépés a megtévedt gyülekezeti tag visszanyerésében? 
Mt 18:16.

„Vigyél magaddal lelki gondolkodású testvéreket, és beszélj a vétkezővel 
helytelen cselekedetéről. A testvérek közös kérlelésére beláthatja bűnét. Ha 
belátja bűnét és elfogadja a testvérek közös erőfeszítéseit, hogy megnyerjék őt, 
elméje megvilágosodhat.” – ESz 308. 
c. Amennyiben az első kettő lépés nem sikerül (de csak ha nem sikerül), 

akkor mi a következő lépés a tévedővel szemben? Mt 18:17-18.

„Ha azokra nem hallgat, mi történjen? Vállalja magára egy néhány em-
berből álló bizottság azt a felelősséget, hogy a bűnöst kizárja? ’Ha azokra sem 
hallgat, mondd meg a gyülekezetnek.’ A gyülekezet is tegye meg részét saját 
tagjaival kapcsolatban…

Ha nem figyel a gyülekezet intésére sem, és visszautasít minden erőfeszítést, 
amely megbánását szolgálhatja, akkor a közösségből való kizárás felelőssége 
a gyülekezeten nyugszik. Ekkor nevét törölni kell a gyülekezeti könyvből.” – 
ESz 308.

Példabeszédek 25:8-9; Máté 18:15.  
Példabeszédek 25:8-9.  8Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél az után, mikor gyalázattal illet téged a te felebarátod. 9A te ügyedet végezd el felebarátoddal; de másnak titkát meg ne jelentsd;Máté 18:15.  Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;

Máté 18:16.  
Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.

Máté 18:17-18.  
17Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. 18Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
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Csütörtök  Április 14.
5. GYÜLEKEZETI FEGYELEM (FOLYTATÁS)
a. Mire tanít bennünket az, hogy a korinthusi gyülekezet nyíltan és 

határozottan kezelte a nyílt törvényszegést? 1Kor 5:12-13.

„Egy gyülekezeti tisztviselő sem tanácsolhatja, bizottság nem javasolhat-
ja, gyülekezet sem szavazhatja meg senki kizárását, aki vétett a gyülekezeti 
fegyelem ellen, mindaddig, amíg Krisztus útmutatását hűségesen végig nem 
járták. Amikor mindez megtörtént, a gyülekezet feddhetetlen e tekintetben 
Isten előtt.” – ESz 308.

„Az egyház határozatát akkor, és csakis akkor hagyja jóvá a Menny, ha 
Krisztus minden elrendelését igaz, keresztény lelkülettel viszi véghez, ha a 
tagok Krisztus indulatjával bírnak, és úgy cselekednek, ahogyan Ő is tenne, 
ha földünkön volna.” – 3Sz 22.

„A gyülekezetben halogatás nélkül tűzzük napirendre a bűn és a bűnös 
felfedését, nehogy másokat is megfertőzzenek…

Ha majd a gyülekezet tagjai úgy viselkednek, mint a szelíd és alázatos szí-
vű Megváltó, akkor kevesebben hunynak szemet a rossz fölött és kevesebben 
mentegetik a bűnt. Mindenki igyekszik majd, tudva, hogy az Úr mindent látó 
szeme előtt nyilvánvaló az élete.” – 5B 109.

„Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell 
zárni a gyülekezetből; de a jellem és az indítékok megítélését nem reánk bíz-
ta. Annál sokkal jobban ismer minket. Ha megpróbálnánk a gyülekezetből 
kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el 
hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus 
magához vonz. Ha gyarló ítélőképességünkre hallgatva járnánk el velük, talán 
reményük utolsó szikrájától is megfosztanánk őket. Számos olyan embert fog 
Isten elmarasztalni, aki ma hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a 
mennyben, akikről felebarátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, 
Isten pedig a szív alapján.” – KP 42.

Péntek  Április 15.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen mértékben szeretné az Úr belénk nevelni az erkölcsösséget? 
2. Miért kell komolyan kezelni Isten törvényének nyílt megszegését?
3. Mi legyen a célunk, amikor a bűnös tetteivel foglalkozunk?
4. Milyen legyen hozzáállásom és mit kell tennem, amikor azt látom, hogy 

valaki rosszat tesz?
5. Mikor szükséges a gyülekezeti fegyelmezés és az esetleges kizárás?

1Korinthus 5:12-13.  
12Mert mi közöm ahhoz, hogy a kívülvalókról is ítéletet tegyek? avagy ti nem a belüllévők fölött tesztek-é ítéletet? 13A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül.
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2022. április 23.
Szombat

Napnyugta: H 19:44
Ro 20:21

HITTESTVÉREK KÖZÖTTI PERESKEDÉS
„Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükség-

re való dolgokat?” (1Kor 6:3)
„Ha a szentek fogják megítélni a világot, akkor támaszkodjanak-e a világra 

és világi ügyvédekre nehézségeik elrendezésében? Isten nem akarja, hogy 
problémáikban az ellenség szolgái hozzanak döntéseket. Legyen bizodalmunk 
egymáshoz.” – 3Sz 274-275.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 3. kötet, 271-277. (A hetednapi adventisták és bírósági 

perek)

Vasárnap  Április 17.
1. A GONOSZOK ÍTÉLETE
a. Mikor lesz az elbukottak ítélete? Jel 20:2, 4; 2Pt 2:4. Ki fogja megítélni 

őket? 1Kor 6:2-3.

„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok 
felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második adventet fogja 
követni. ’Idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra 
hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.’ (1Kor 
4:5) Dániel kijelenti, hogy amikor ’eljöve az Öregkorú”, „ítélet adaték a ma-
gasságos egek szenteinek’ (Dn 7:22). Ekkor az igazak mennyei királyokként 
és papokként uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések könyvében: ’Láték 
királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel.’ ’Lesznek az 
Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig.’ (Jel 
20:4, 6) Erről mondta Pál, hogy ’a szentek a világot ítélik meg’ (1Kor 6:2). 
Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvény-
könyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik 
el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik szerint; és ez az ítélet 
bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.

Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli… Júdás pedig kijelenti, hogy 
’az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták 
az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta’ 
(Júd 6).” – NK 586.

4. Tanulmány

Jelenések 20:2, 4; 2Péter 2:4  
Jelenések 20:2, 4.  2És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,4És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.2Péter 2:4  4Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre;

1Korinthus 6:2-3.  
2Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? 3Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?
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Hétfő  Április 18.
2. KERESZTÉNYEK KÖZÖTTI VITÁK
a. Hol kell megoldást találni a gyülekezeti problémákra? 1Kor 6:4-5.

„Ha a szentek fogják megítélni a világot, akkor támaszkodjanak-e a világra 
és világi ügyvédekre nehézségeik elrendezésében? Isten nem akarja, hogy 
problémáikban az ellenség szolgái hozzanak döntéseket. Legyen bizodalmunk 
egymáshoz.” – 3Sz 274-275.
b. Mi történt a korinthusi gyülekezetben, ami Pál szemrehányását vál-

totta ki? 1Kor 6:1-2, 6. Hogyan tekinti az Úr ezt a dolgot?

„A világ és a megtéretlen gyülekezeti tagok rokonszenvet éreznek egymás 
iránt. Amikor Isten megfedd némelyeket saját útjukhoz való ragaszkodásu-
kért, azok bizalommal fordulnak a világhoz, hogy az döntsön gyülekezeti 
ügyeikben. Ez szembenállást és viszályokat von maga után. Krisztust újra 
megfeszítik és nyílt szégyen elé állítják. A világi bírósághoz forduló gyülekeze-
ti tagok arról tesznek bizonyságot, hogy a világot tették bírájukká, ezért nevük 
a hitetlenekkel együtt van feljegyezve a mennyben. Milyen mohón használja 
fel a világ azok kijelentéseit, akik elárulják a szent megbízatást…

Becstelen dolog a jog segítségére támaszkodni a keresztények részéről, de 
ez az átok mégis bekerült az Úr választott népe közé. Világi elveket vezettek 
be nagy buzgalommal, minek következtében sok munkásunk gyakorlata a 
laodíceai félszívűséghez igazodik, mert olyan nagy bizodalmat helyeznek az 
ügyvédekbe, a jogi papírokba és megegyezésekbe. Ez az állapot gyűlöletes 
Isten szemében.” – 3Sz 274-275.
c. Hol találhatunk megoldást a gyülekezeti tagok közötti problémákra? 

1Kor 6:7-11; 1Jn 1:7, 9; Péld 28:13.

„Egyszerűek, igazak és észszerűek azok a feltételek, melyek alapján Isten 
kegyelmét elnyerhetjük. Isten nem kíván tőlünk méltatlan vagy lehetetlen 
dolgokat, hogy bocsánatban részesülhessünk. Nem szükséges hosszú és 
fáradságos zarándoklásokat végeznünk, sem fájdalmas önkínzásoknak alá-
vetnünk magunkat, hogy lelkünket a menny és föld Teremtőjének beajánl-
juk, hogy ily módon bűneinket levezekeljük; aki bűnét bevallja és elhagyja: 
kegyelmet nyer.” – JVÚ 35.

1Korinthus 6:4-5.  
4Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le. 5Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?

1Korinthus 6:1-2, 6.  
1Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? 2Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre?6Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt?

1Korinthus 6:7-11; 1János 1:7, 9; Példabeszédek 28:13. 
1Korinthus 6:7-11.  7Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? 8Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, még pedig atyátokfiainak. 9Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, 10Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. 11Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.1János 1:7, 9.  7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.Példabeszédek 28:13.  Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.
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Kedd  Április 19.
3. FIGYELMEZTETÉS AZ ÉRZÉKISÉGGEL SZEMBEN
a. Mi volt a fő oka az ember teremtésének? Ésa 43:7.

„A teremtett dolgok még mindig hirdetik kimagasló voltának dicsőségét. 
Nincs sehol semmi – az önző emberi szíven kívül – ami önmagának élne. A 
levegőben röpködő madarak közt, a földön nyüzsgő állatok közt egy sincs, 
amely ne szolgálná mások életét. Az erdő minden levele, a pázsit minden fű-
szála betölti rendeltetését. Minden egyes fa, bokor és fűszál olyan életelemet 
áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet; az ember és az 
állatvilág viszont a fák, bokrok és fűszálak életét szolgálja. A virágok illatot 
árasztanak és áldásul tárják fel szépségüket a világnak. A Nap világok ezreinek 
örömére ontja sugarait. Az óceán - forrásaink és kútjaink éltetője - magába 
fogadja a föld összes folyamát, de csak azért, hogy továbbadja. A tengerből 
felszálló pára záporként hull vissza: megöntözi a földet, hogy belőle élet sar-
jadhasson.” – JÉ 12.
b. Hogyan vélekedett Pál a hívő emberről? Rm 6: 13, 15, 19-20.

„Örök időktől fogva az volt Isten célja, hogy a ragyogó, szent szeráftól az 
emberig minden teremtett lény templom legyen, amelyben a Teremtő lakozik. 
A bűn miatt az ember megszűnt Isten temploma lenni. A bűnnel szennyezett, 
világosságtól elfordult szív már nem tükrözte az isteni dicsőséget. Isten Fiá-
nak testet öltésével azonban megvalósult a menny terve. Isten az emberben 
lakozik, és megmentő kegyelme által az emberi szív újra templomává lesz.” 
– JÉ 125.
c. Mivel Isten tulajdonai vagyunk, mit kell megértenünk saját testünk-

kel kapcsolatban? 1Kor 3:16-17; 10:31.

„Isten Lelkének ihletésére Pál apostol azt írja, ’akármit cselekesztek’, még 
az evés és ivás természetes mozzanatait is úgy tegyük, hogy ne megromlott 
étvágyunkat elégítsük ki, hanem a felelősség érzete alatt ’mindent az Isten di-
csőségére míveljetek’ (1Kor 10:31). Meg kell óvnunk az ember minden részét. 
Vigyázzunk, nehogy az, amit beviszünk gyomrunkba, kiűzze elménkből a 
magasztos és szent gondolatokat.” – ÉTT 48.

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

Róma 6:13, 15, 19-20.  
13Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.15Mit is tehát? Vétkezzünk-é mivelhogy nem vagyunk törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen. 19Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre. 20Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.

1Korinthus 3:16-17; 10:31.  
1Korinthus 3:16-17; 10:31.  (3:16-17)  16Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek? 17Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.(10:31) Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
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Szerda  Április 20.
4. AZ ERKÖLCSI TISZTASÁG
a. Mivel testünk a Szentlélek temploma, mi az erkölcsi felelősségünk 

ezzel kapcsolatban? 1Kor 6:15-18.

„A keresztény tanulja meg féken tartani szenvedélyeit, s az elvek uralkod-
janak rajta. Ha nem ezt teszi, méltatlan a keresztény névre.” – 2B 347.

„A szigorúan megvalósított erkölcsi elvhűség, csak ez bizonyul a lélek 
egyedüli biztonságának. Ha volt valaha idő, amikor a legegyszerűbb étrendhez 
kellett ragaszkodni, az most jött el… Minél kevésbé izgató az étrend, annál 
könnyebb uralkodni a szenvedélyeken. Ne az ínyencség kielégítése legyen a fő 
szempont, hanem a testi, szellemi és erkölcsi erőnlét…

Isten lakóhelyet adott, hogy vigyázzatok rá, tartsátok a legjobb állapotban, 
az ő szolgálatára s dicsőségére. Testetek nem a tulajdonotok. ’Nem tudjátok, 
hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki 
az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temp-
loma szent, ezek vagytok ti.’ ” – 2B 352-353.
b. Mit jelent az erkölcsi tisztaság? Hogyan gyakorolhatjuk sikeresen? 

2Kor 7:1; 1Thess 4:3-5.

„Tulajdonítsunk nagy értéket a gondolatok helyes ellenőrzésének, mert 
előkészíti az értelmet és lelket, hogy a Mesterrel egyetértésben fáradozzék. 
Földi békénkhez és boldogságunkhoz szükséges, hogy gondolataink Krisztus-
ra irányuljanak. Amint az ember gondolkodik, olyan is. Erkölcsi tisztaságunk 
emelkedése a helyes gondolatoktól és tettektől függ…

A gonosz gondolatok elpusztítják a lelket. Másrészt Isten megtérítő hatalma 
megváltoztatja a szívet, finomítja és tisztítja a gondolatokat. Hacsak eltökélt 
erőfeszítést nem teszünk, hogy Krisztusra összpontosuljanak gondolataink, a 
kegyelem nem tud megjelenni életünkben. Az értelemnek részt kell venni a 
lelki hadviselésben. Minden gondolatot vessünk a Krisztus iránti engedelmes-
ség fogságába. Minden szokást hozzunk Isten ellenőrzése alá.

Éljünk mindenkor a tiszta gondolatok nemesítő hatalmának s a gonosz 
gondolatok romboló hatásának tudatában. Rögzítsük gondolatainkat szent 
dolgokra; legyenek tiszták és igazak, mert a lélek egyedüli biztonsága a helyes 
gondolkodás. Használjunk ki minden Istentől kezünk ügyébe helyezett esz-
közt gondolataink kormányzására s művelésére.” – 1ÉJE 152.

1Korinthus 6:15-18.  
15Nem tudjátok-é, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai? Elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. 16Avagy nem tudjátok-é, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek, úgymond, egy testté. 17Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. 18Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.

2Korinthus 7:1; 1Thesszalonika 4:3-5.  
2Korinthus 7:1.  Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.1Thesszalonika 4:3-5.  3Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; 4Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, 5Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent;
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Csütörtök  Április 21.
5. AZ „ÖNKÉNYEZTETÉS” LEGYŐZÉSE
a. Hogyan szemléltette Pál a kereszténységet? 1Kor 9:25.

„Miután Pál a korinthusi gyülekezetnek írt levelében a hívőkkel megér-
tetni kívánta a kemény önmegtagadás, a szigorú mértékletesség és végtelen 
buzgalom nagy fontosságát a Krisztus szolgálatában – megfelelő párhuza-
mot vont tehát a keresztény hitharca és a világhírű futóversenyek között. E 
versenyek Korinthus közelében zajlottak le. A görögök és rómaiak között 
meghonosodott összes sportjátékok között a legrégibb és egyszersmind a 
legtekintélyesebb volt a versenyfutás. Ezt királyok, nemesek és államférfiak 
jelenlétében tartották meg. Nemes és gazdag ifjak vettek részt benne, és nem 
riadtak vissza semmiféle szükséges fáradságtól vagy önfegyelmezéstől, hogy 
a díjat elnyerjék.

Ezen versenyeknél szigorú szabályokat tartottak be, amelyek alól nem volt 
felmentés. Aki versenyzőként benevezett a díjra, az előbb szigorú előkészület-
nek és kiképzésnek vetette alá magát. Szigorúan tilos volt minden ártalmas és 
dúskálkodó étkezés, tobzódás vagy bármely más élvezet, ami a szellemi vagy 
fizikai erőt gyengíthette. A pályázó csak akkor remélhette, hogy ezt a gyorsa-
ság- és erőpróbát eredményesen megállja, ha izmai erősek és mozgékonyak. Ha 
teljesen uralkodik idegein, ha minden mozdulata határozott, minden lépése 
gyors és biztos. Ha fizikai teljesítőképességének magaslatán áll.” – AT 210.
b. Mit mond Pál arról, hogy hányan nyerik el a díjat? 1Kor 9:24.

„A verseny végén senkit sem érhet kudarc, aki a követelményeknek min-
denben megfelel. Mindenki győzelmet arathat, ha komolyan igyekszik, és 
kitartással harcol. Nemcsak a gyorsé a futás, nemcsak az erős nyerhet csatát. A 
leggyengébb szent éppúgy elnyerheti az örök élet dicsőséges koronáját, mint 
a legerősebb. Mindenki győztes lehet, aki Isten kegyelméből alárendeli életét 
Krisztus akaratának. – AT 213.

Péntek  Április 22.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen foglalatosságuk lesz a megváltottaknak az ezer év alatt? 
2. Mit tehetek a gyülekezeti problémák megoldása érdekében?
3. Hogyan tudnám Istent még jobban dicsőíteni én test szerint? 
4. Mit kellene tudjanak a keresztények ma a hetedik parancsolatról?
5. Hogyan győzedelmeskedhetek a tisztaság iránti küzdelemben? 

1Korinthus 9:25.  
Mindaz pedig aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant.

1Korinthus 9:24.  
Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek.



25

A HÁZASSÁGGAL KAPCSOLATOS 
ALAPELVEK

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; 
a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” (Zsid 13:4)

„Amikor az ember felismeri és követi a mennyei elveket ebben a kapcsolat-
ban, a házasság áldás; őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát, kielégíti az 
ember társas igényét, nemesíti fizikai, értelmi és erkölcsi természetét.” – PP 20.
Javasolt olvasmány: Róma 7:1-3; 1Korinthus 7. (egész fejezet)

Vasárnap  Április 24.
1. EGY FÉRFI ÉS EGY NŐ
a. Mikor ünnepelte Isten az első házasságot? 1Móz 1:27; 2:21-22.

„Isten adta össze az első házaspárt. Ennek az intézménynek a szerzője tehát 
a világegyetem Teremtője. ’Tisztességes… a házasság’ (Zsid 13:4). Ez volt Is-
ten egyik első ajándéka az embernek, és ez egyike annak a két intézménynek, 
amelyet Ádám a bukás után magával vitt az Éden kapuin túlra.” – PP 20.
b. Milyen alkalommal hajtotta végre Jézus első csodáját? Jn 2:1-10.

„Jézus nem Jeruzsálemben, a Magas Tanács előtt kezdte szolgálatát valami-
lyen nagy tettel. Egy kis galileai faluban, családi összejövetel keretében mutat-
ta meg hatalmát, hogy hozzájáruljon a menyegzői ünnepség örömeihez. Így 
fejezte ki rokonszenvét az ember iránt, és vágyát, hogy boldogságát szolgálja. 
A megkísértés pusztájában maga is ivott a keserűség poharából. Azért jött, 
hogy áldásával megszentelje az emberi kapcsolatokat.” – JÉ 112.

„Az első ünnepségen, amelyen tanítványaival részt vett, Jézus átadta nekik 
a megváltásukért végzett munkát jelképező poharat. Az utolsó vacsorán ismét 
átnyújtotta a szent szertartás keretében, amelynek az Ő halálára kell emlékez-
tetnie, ’amíg eljövend’ (lKor 11:26).” – JÉ 116.

2022. április 30.
Szombat

Napnyugta: H  19:53
Ro 20:30

5. Tanulmány

1Mózes 1:27; 2:21-22.  
(1:27) Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.(2:21-22)  21Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét. 22És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.

János 2:1-10.  
1És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja; 2És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe. 3És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk. 4Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám. 5Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek. 6Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala. 7Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig. 8És monda nékik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. És vittek. 9Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt, 10És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.
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Hétfő  Április 25.
2. ELHAGY ÉS RAGASZKODIK
a. Melyik mennyei alapelv íródott a boldog házassághoz? 1Móz 2:24.

„Minden család egy szent kör, amelyet töretlenül kell megőrizni. Senkinek 
nincs joga ahhoz, hogy a körön belül lépjen. Sem a férj, sem a feleség nem 
engedheti át másnak azt a bizalmat, amely kizárólag csakis közöttük létezhet. 
Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem követeljetek! Ápoljátok azt magatok-
ban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait!” 
– FLB 252.
b. Miként tud két különböző ember teljes összhangban élni? Kol 1:27-28.

„Ha Isten akarata teljesedett, akkor a férj és a feleség tiszteli egymást és 
ápolja a szeretetet és bizalmat. Határozottan el kell fojtaniuk mindazt, ami 
megrontaná a család békességét és egységét, s ápolniuk kell a kedvességet és 
a szeretetet. Aki kimutatja a gyengédség lelkületét, a türelmet és a szeretetet, 
tapasztalja, ugyanaz a lelkület hat vissza reá. Ahol Isten Lelke uralkodik, ott 
nem beszélnek olyasmiről, ami nem való a házassági kapcsolatba. Ha valóban 
kiábrázolódott Krisztus, a dicsőség reménysége, abban az otthonban egység 
és szeretet lesz. Ha a feleség szívében Krisztus él, akkor annak megfelelően 
férje szívében is Krisztus él. Így együtt törekednek abba a hajlékba, amelyért 
Krisztus elment, hogy elkészítse azt az őt szeretők számára.” – BO 102.
c. Milyen további alapelvek vannak a családi kapcsolat építése érdekében? 

Ef 5:33.

„Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem követeljetek! Ápoljátok azt 
magatokban, ami a legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulaj-
donságait! Az a tudat, hogy értékelnek, csodálatos ösztönzést és örömet ad. 
Megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít; és maga a szeretet is 
fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkall…

Legyen Krisztus mindenben az első, az utolsó és a legfontosabb! Ahogy 
szívetekben mélyül és erősödik a Krisztus iránti szeretet, egymást is tisztul-
tabban és jobban fogjátok szeretni.” – NOL 251.

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

Kolossé 1:27-28.  
27Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: 28Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban;

Efézus 5:33.  
Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
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Kedd  Április 26.
3. ISTEN GYŰLÖLI AZ ELVÁLÁST
a. Milyen alapelvet jelentett ki az Úr Jézus a házassági kapcsolat állan-

dóságára vonatkozóan? Mt 19:4-8.

„Amikor a farizeusok később ismét kérdezték Jézust, hogy a válás megen-
gedhető-e, Ő utalt arra, hogy Isten a házasságot már a teremtéskor elrendelte. 
’Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy felesé-
geiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt’ (Mt 19:8). Felidézte 
Éden boldog napjait, amikor Isten mindent ’igen jó’-nak nevezett. A házasság 
és a szombat édeni eredetű; két olyan intézmény, amely Isten dicsőségét és az 
emberek üdvét szolgálja. Mikor az Alkotó a szent pár kezeit egybefonta, így 
szólt: ’Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik 
feleségéhez, és lesznek egy testté’ (1Móz 2:24). Így tette kötelezővé a házasság 
törvényét Ádám minden fiára, az idők végezetéig. Amit mennyei Atyánk jó-
nak tart, az mindig a legnagyobb áldás és a legteljesebb kibontakozás törvénye 
az ember számára.” – GH 66.
b. Mit jelentett ki Isten Malakiáson keresztül a házasságban való hűt-

lenségről? Mal 2:12-16.

c. Milyen utasítást adott az Úr Pál apostol által az elválásra vonatkozóan? 
Rm 7:1-3; 1Kor 7:10-15.

„Ha a feleség hitetlen és ellenző, akkor a férj Isten törvényére tekintettel, 
nem hagyhatja el egyedül ezen alapon. Annak érdekében, hogy Isten törvényé-
vel összhangban maradjon, a férjnek feleségével kell maradnia, kivéve akkor, 
ha a hitetlen fél választja az elválást. Lehet, hogy sokféle módon ellenállást, 
elnyomást és bosszúságot kell elszenvednie, de erőt, vigasztalást és támogatást 
nyer Istentől, aki kegyelmet ad mindenkinek a szükség idején. Legyen tisz-
talelkű, őszintén határozott, szilárd elvű a férfi, és Isten bölcsességet ad neki, 
hogy milyen eljárást kövessen.” – TSB 158-159.

„A ma uralkodó társadalmi állapotok – éppúgy, mint Krisztus korában 
– szomorú ellentétét képezik e szent kötelék mennyei eszményképének. 
Azonban a krisztusi evangélium még azoknak is vigaszt nyújthat, akik házas-
ságukban szeretet és boldogság helyett csak csalódást és keserűséget találtak.” 
– GH 67-68.

Máté 19:4-8.  
4Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, 5És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 6Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza. 7Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? 8Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.

Malakiás 2:12-16.  
12Elveszt az Úr mindenkit, aki ezt cselekszi, a vigyázót és a felelőt, a Jákób sátraiból, még ha áldozatot visz is a Seregek Urának. 13És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az ételáldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből. 14És azt mondjátok: Miért? Azért, mert az Úr tett bizonyságot közted és a te ifjúságod felesége közt, akit te megcsaltál, holott társad és szövetséges feleséged! 15Nem tett ilyet egy sem, akinek még volt lelke. És mit keresett az az egy? Istentől való magvat. Őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok! 16Mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a Seregeknek Ura. Őrizzétek meg azért lelketeket és ne csalárdkodjatok!

Róma 7:1-3; 1Korinthus 7:10-15.  
Róma 7:1-3.  1Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él? 2Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. 3Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.1Korinthus 7:10-15.  10Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. 11Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. 12Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. 13És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. 14Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. 15Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
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Szerda  Április 27.
4. A HELYREÁLLÍTÁS IDEJE
a. Mi a célja Istennek népével ezekben az utolsó napokban? Ésa 58:12-14.

„A próféta itt olyan népet jellemez, amely az igazságtól és jogosságtól való 
általános elhajlás idején igyekszik helyreállítani azokat az elveket, amelyek Is-
ten országának alapját képezik. Ez a nép javítja ki az Isten törvényén ütött rést 
azon a falon, amelyet Isten védelmül emelt választott népe köré. E törvény jo-
gos, igazságos és tiszta elveinek követése állandó védelmet jelent számukra…

A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, amelyet 
a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani. Isten ma-
radék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ előtt – meg 
kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform alapja, és hogy 
a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként, Isten hatalma 
állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és érthetően meg kell 
magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának engedelmeskedni 
kell. Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek vele a puszta helyek 
felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyreállítóinak kell lenniük, 
’hogy ott lakhassanak.’ (Ésa 58:12)!” – PK 419.
b. A negyedik parancsolat szombatján kívül nevezzen meg további két 

isteni intézményt, amelyeket helyre kell állítani:

1) A házasság (1Móz 1:26-27; Mt 19:9)

2) Az eredeti étrend (1Móz 1:29; Ésa 22:12-14: Az engesztelés)

„A házasság és a szombat édeni eredetű; két olyan intézmény, amely Isten 
dicsőségét és az emberek üdvét szolgálja.” – GH 66.

„Mi a helyzet ma a házassággal? Nem megrontott-e és megfertőzött, nem 
olyan-e, mint Noé idejében? Válást válásra tesznek közzé a napilapok. Az 
ilyen házasságokról beszélt Krisztus, amikor az özönvíz előtti időt említette, 
hogy ’házasodnak és férjhez mennek’.” – 7MR 56.

„Jézus boldog házasságokat, boldog családi tűzhelyeket akar látni.” – HP 202.
„Az igazi böjt, amelyet mindenkinek ajánlanak, az a mindenféle izgató éte-

lektől való tartózkodás, és az egészséges, egyszerű ételek megfelelő fogyasztá-
sa, melyeket Isten bőségesen előre elkészített.” – MM 283.

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

1Mózes 1:26-27; Máté 19:9.  
1Mózes 1:26-27.  26És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. 27Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.Máté 19:9.  Mondom pedig néktek, hogy aki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és aki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

1Mózes 1:29; Ésaiás 22:12-14.  
1Mózes 1:29.  És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.Ésaiás 22:12-14.  12És fölhív az Úr, a seregek Ura ama napon sírásra és gyászolásra, ti magatok megkopaszítására és gyászruha-öltésre, 13És ímé öröm és vígasság; barmok ölése, juhok levágása, húsevés és borivás; együnk, igyunk, mert holnap meghalunk! 14És megjelenté magát füleimben a seregek Ura: Meg nem bocsáttatik e bűn tinéktek, míg meg nem haltok; szól az Úr, a seregek Ura.
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Csütörtök  Április 28.
5. A HELYREÁLLÍTÁS IDEJE (FOLYTATÁS)
a. Hogyan követik egymást a helyreállítás folyamatának lépései?  Apcs 

3:19-21.

„Azon a napon, amelyen ’újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az 
Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva’ (Apcs 3:21). A te-
remtés szombatja – az a nap, amelyen Jézus József sírjában pihent – lesz a 
békének és az örömnek a napja. A menny és a föld magasztalásban, dicséret-
mondásban egyesül, miközben a megmentett népek ’szombatról-szombatra’ 
(Ésa 66:23) örvendező imádatban hajolnak majd meg Isten és a Bárány előtt.” 
– JÉ 677.

Az embereknek kevesebbet kell foglalkozniuk azzal, hogy mit egyenek és mit 
igyanak, vagyis az ideiglenes táplálékkal, és sokkal többet a mennyei táplálékkal, 
amely vallásos életüknek megadja az alaphangját és életerejét.” – MM 283

„Hogy megtudjuk, melyik a legjobb táplálék, tanulmányozzuk Isten ere-
deti tervét, amelyben az ember étrendjét megállapította. Ő, aki az embert 
teremtette és tisztában van szükségleteivel, jelölte ki Ádámnak a megfelelő 
táplálékot… A Teremtőnk által számunkra kiválasztott étrend gabonanemű-
ekből, gyümölcsökből, diófélékből és zöldségekből áll.” – Gy 264.

„Keresztelő János volt azok képviselője, akik ez utolsó időben élnek, akikre 
Isten szent igazságokat bízott, hogy a nép elé tárják és előkészítsék az utat 
Krisztus második eljövetelére. János reformátor volt…

János távol tartotta magát a barátoktól és az élet fényűzésétől. Ruházatá-
nak, teveszőrből szőtt köntösének egyszerűsége folytonos szemrehányás volt 
a zsidó papok és az egész nép szertelensége és fitogtatása ellen. Étrendje csak 
zöldségfélékből, sáskából és vadmézből állt, ami megrovás volt az étvágy fék-
telen kielégítése, az ínyenckedés ellen, ami mindenfelé uralkodott.” – CH 72.

Péntek  Április 29.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi a házasság bibliai mércéje?
2. Melyek a boldog házasság titkai?
3. Hol van egyértelművé téve a Bibliában, hogy a házasság egy életre szól?
4. Mely létfontosságú édeni intézményeket szükséges feltétlen visszaállítanunk 

Krisztus visszajövetele előtt?
5. Miben hasonlít a mi munkánk Keresztelő Jánoséhoz?

Apcsel 3:19-21.  
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. 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.
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2022. május 7.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Misszióra világszerte

„A földi történelem vége közel van… Üdvössé-
günk Fejedelme így szól: ’Haladjatok előre! Eljön 
az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat.’ 
” – ÉÉM április 15.

A jelenlegi időben az a feladat, hogy hir-
dessük az evangéliumot a babiloni zűrzavar 
által sújtott egész világgal. Ez minden egyes 
ember szent kötelessége, aki elfogadja a hármas 
angyali üzenetet. Micsoda kiváltság ez – de még 
mindig sok a tennivaló.

Jelen pillanatban az Egyetemes Postaegyesület 
191 nemzetet és területet sorol fel a rendszerében, az 
Egyesült Nemzetek Szervezete pedig 195 országot ismer el 
világszerte. Ebben a nyüzsgő sokaságban hányan nem kapták meg még a jelen-
legi igazságot, amely megmentheti a lelküket? Az apostol emlékeztet bennünket: 
„Némelyek nem ismerik Istent; megszégyenítéstekre mondom.” „Mimódon 
hívják azért segítségül azt, a kiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig ab-
ban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?” 
(1Kor 15:34; Rm 10:14) Senki sem képes arra, hogy elvigye az igazságot az egész 
világnak. De a Szentlélek erejével mindannyian tehetünk valamit.

„Aki elfogadta az evangéliumot, arra Isten szent igazságát bízta, amelyet 
közölnie kell a világgal. Isten hű gyermekei mindenkor tettre kész misszionári-
usok voltak, akik feláldozták javaikat neve dicsőítésére, és kapott képességeiket 
bölcsen használták fel szolgálatában…

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… Ez a felhívás szól az egész 
gyülekezetnek…

Isten már régóta várja, hogy minden egyes tag, tehetségéhez képest munkál-
kodjék, hogy az egész gyülekezetet a szolgálat lelkülete hassa át. Ha Isten gyü-
lekezetének 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 visszajö-
hetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel.” – AT 73-74.

A mai elsőszombati adományokkal a világmissziók számára, az Úr munkál-
kodjon szívünkön és segítsen nekünk megbecsülni az egyik olyan lehetőséget, 
amellyel együttműködhetünk a megváltás csodálatos munkájában – nagylelkű 
ajándékainkon keresztül.

A Generál Konferencia Misszió Osztálya
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IZRÁEL TÖRTÉNETÉNEK TANULSÁGAI
„Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanul-

ságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.” (1Kor 10:11)
„Sátán ma is ugyanazokat a gonoszságokat használja, és erőfeszítéseit 

ugyanazok az eredmények követik, amelyek Izrael idejében oly sok embert 
sírjukba helyeztek.” – RH February 4, 1909.
Javasolt olvasmány: 1Korinthus 10:1-11; Az Apostolok Története, 214-216. (Felhívás 

magasabb rendű életre-részlet)

Vasárnap  Május 1.
1. A GONOSZ DOLGOK UTÁNI VÁGY 
a. Milyen gonosz dolgokra vágytak az izraeliták? (1Kor 10:6)

„Mikor Isten kivezette Izrael gyermekeit Egyiptomból, az volt a célja, hogy 
tiszta, boldog és egészséges népként telepítse le őket Kánaán földjén… Nagy-
mértékben megvonta tőlük a húst. Követelőzésüknek eleget téve adott ugyan 
húst közvetlenül a Sinai hegyhez való érkezés előtt, de csak egyetlen napig. 
Isten ugyanolyan könnyűszerrel adhatott volna nekik húst is, mint mannát, de 
ez a megszorítás a nép javára történt. Az volt a szándéka, hogy szükségleteik-
nek megfelelőbb táplálékot nyújt az izgalmi állapotot okozó ételnél, amelyhez 
sokan Egyiptomban hozzá szoktak. Egészségesebb állapotba kívánta hozni 
megromlott étvágyukat, hogy majd örvendeni tudjanak annak a tápláléknak 
– a föld gyümölcseinek –, amelyet Isten eredetileg nyújtott Ádámnak és Évá-
nak az Édenben.” – ÉTT 292.
b. Mi lett a mértéktelenség gyors eredménye? 4Móz 11:4, 20, 31-34.

„Isten eleget tett lázadással fenyegető kívánságuknak, de most el kellett 
szenvedniük ennek következményét… Nagyon sokat közülük égető láz vert 
le lábáról. A legbűnösebbek pedig abban a pillanatban elpusztultak, amikor 
megérintették azt az ételt, amely után áhítoztak.” – PP 343.

2022. május 7.
Szombat

Napnyugta: H  20:03
Ro 20:39

6. Tanulmány

1Korinthus 10:6.  
Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.

4Mózes 11:4, 20, 31-34.  
4De a gyülevész nép, amely köztök vala, kívánságba esék, és Izráel fiai is újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk?20Hanem egy egész hónapig, míglen kijön az orrotokon, és útálatossá lesz előttetek; mivelhogy megvetettétek az Urat, aki közöttetek van; és sírtatok ő előtte mondván: Miért jöttünk ide ki Égyiptomból?31És szél jöve ki az Úrtól, és hoza fürjeket a tengertől, és bocsátá a táborra egynapi járásnyira egy felől, és egynapi járásnyira más felől a tábor körül, és mintegy két sing magasságnyira a földnek színén. 32Akkor felkele a nép és azon az egész napon, és egész éjjel, és az egész következő napon gyűjtének magoknak fürjeket, aki keveset gyűjtött is, gyűjtött tíz hómert, és kiteregeték azokat magoknak a tábor körül. 33A hús még foguk között vala, és meg sem emésztették vala, amikor az Úrnak haragja felgerjede a népre és megveré az Úr a népet igen nagy csapással. 34És elnevezék azt a helyet Kibrot-thaavának: mert ott temeték el a mohó népet.
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Hétfő  Május 2.
2. A BÁLVÁNYIMÁDÁS
a. Milyen megszégyenítő hitehagyásban vett részt Izrael a Sínai-félszi-

geten? 2Móz 32:1-6.

„Azzal az ürüggyel, hogy ’ünnepet tartanak az Úrnak’ átadták magukat a 
falánkságnak és a kicsapongó dorbézolásnak…

Csak néhány nap telt el azóta, hogy a héberek ünnepélyes szövetséget kö-
töttek Istennel és engedelmességet fogadtak neki. Félelemtől remegve álltak 
a hegy előtt az Úr szavaira figyelve: ’Ne legyenek néked idegen isteneid én 
előttem’ (2Móz 20:3). Isten dicsősége még mindig ott lebegett a Sínai-hegy 
fölött a gyülekezet szeme láttára. Az izraeliták azonban elfordultak Tőle és 
idegen isteneket kértek. ’Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött 
bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségöket; ökörnek képével, amely füvet 
eszik’ (Zsol 106:19-20). Mivel mutathattak volna ki nagyobb hálátlanságot 
vagy vakmerőbb sértést Isten iránt, aki gyengéd Atyaként és mindenható 
királyként jelentette ki magát nekik?” – PP 275-276.
b. Hogyan kerülhetünk ma a bálványimádás veszélyébe, még faragott 

képek nélkül is? 2Móz 20:3-6.; 1Jn 5:21.

„Jahve, az örökkévaló, az önmagában létező, a nem teremtett Isten, aki ma-
ga a forrása és fenntartója mindennek, aki egyedül jogosult arra, hogy őt illesse 
meg a legnagyobb tisztelet és imádat. Ezért az embernek tilos, hogy érzelme-
iben vagy szolgálataiban az első helyet valaki vagy valami másnak adja, mert 
mindaz bálvány, ami az Isten iránti köteles szeretetünket csökkenti. Másik 
istent alkotunk magunknak, ha olyan szolgálatot végzünk, amely egyedül őt 
illeti.” – PP 261-262.

„Az emberek oly sokáig imádták az emberi véleményeket és az emberi in-
tézményeket, hogy majdnem az egész világ a bálványokat követi.” – PK 118.

„Minden alkalommal, amikor bezárod füled a kegyelem üzenete előtt, egyre 
hitetlenebb leszel. Minden alkalommal, amikor bezárod szíved ajtaját Krisztus 
előtt, egyre kevésbé hallod meg hangját. Magad csökkented esélyed a kegyelem 
utolsó hívó hangjának meghallására. Vigyázz, hogy ne vonatkozzanak reád is 
az ősi Izraelre mondott szavak: ’Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd hát 
magára!’ (Hós 4:17.) Ne hagyd, hogy Krisztus miattad is sírjon, mint egykor Je-
ruzsálem miatt! Ne hagyd, hogy neked is ezt mondja: ’Hányszor akartam egybe-
gyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti nem 
akarátok! Ímé pusztán hagyatik néktek a ti házatok’ (Lk 13:34-35).” – KP 159.

2Mózes 32:1-6.  
1Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert nem tudjuk mint lőn dolga ama férfiúnak Mózesnek, aki minket Égyiptom földéből kihozott. 2És monda nékik Áron: Szedjétek le az aranyfüggőket, amelyek feleségeitek, fiaitok és leányaitok fülein vannak, és hozzátok én hozzám. 3Leszedé azért mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről, és elvivék Áronhoz. 4És elvevé kezökből, és alakítá azt vésővel; így csinála abból öntött borjút. És szóltak: Ezek a te isteneid Izráel, akik kihoztak téged Égyiptom földéről. 5Mikor látta ezt Áron, oltárt építe az előtt, és kiálta Áron, mondván: Holnap az Úrnak innepe lesz! 6Felkelvén azért másnapon jó reggel, áldozának égőáldozattal és hálaáldozattal is; azután leüle a nép enni és inni; azután felkelének játszani.

2Mózes 20:3-6; 1János 5:21.  
2Mózes 20:3-6.  3Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. 4Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn- szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. 6De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.1János 5:21.  Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen!
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Kedd  Május 3.
3. AZ ERKÖLCSTELENSÉG
a. Milyen erkölcsi csapdába került Izrael Bál-Peórnál? 4Móz 25:1-9.

„Bálám tanácsára a moábiták királya isteneik tiszteletére nagy ünnepséget 
rendezett és titokban megbeszélték, Bálám vegye rá az izraelitákat a rész-
vételre. Nem volt nehéz számára a cél elérése, miután őt Izraelben is Isten 
prófétájának tartották. A nép nagy része vele ment az ünnepség megtekin-
tésére. Tiltott területre merészkedtek, s így Sátán hálójába kerültek. Zenétől 
és tánctól mámorosan, a pogány papnők szépségétől elbűvölve, megszegték 
Isten iránti hűségüket. Amint egyesültek a mulatságban és lakomában, a bor 
fogyasztása eltompította értelmüket. A szenvedély úrrá lett felettük, s miután 
lelkiismeretüket ily módon beszennyezték, a moábiták rábeszélték őket a bál-
ványok előtti meghajlásra. Áldozatot vittek pogány oltárokra és részt vettek a 
szertartásokon.” – PP 424.
b. A mennyei Kánaánhoz közeledve, hogyan dolgozik Sátán Isten 

népének elpusztításán? 1Kor 10:11-13.

„Sátán jól ismeri az emberi szív anyagát, amellyel munkálkodik. Ismeri 
minden jellem legkönnyebben sebezhető pontját, mert gonosz igyekezettel 
ezt tanulmányozta évezredek óta; de egymást követő nemzedékeken át azon 
dolgozott, hogy legyőzze a legerősebb embereket, Izrael fejedelmeit ugyan-
azzal a kísértéssel, amely oly eredményes volt Bál-Peórnál. Minden korban 
voltak jellemroncsok, melyek az érzéki engedékenység szikláin hajótörést 
szenvedtek. Amint az idők végéhez közeledünk, s amint Isten népe a mennyei 
Kánaán határánál áll, Sátán - mint egykor - megkettőzött erőfeszítéssel meg 
akarja akadályozni, hogy Isten népe belépjen abba az országba. Minden lélek-
nek csapdát állít! Nem csupán a tudatlanoknak és műveletleneknek van szük-
ségük védelemre, előkészíti kísértéseit azok számára is, akik a legmagasabb 
tisztségekben és legszentebb szolgálatban vannak. Ha ráveheti őket, hogy jel-
lemüket beszennyezzék, általuk sokakat dönthet romlásba. Most is azokat az 
erőket alkalmazza, mint háromezer évvel ezelőtt. A világi barátság, a szépség 
varázsa, a szórakozás, a gyönyör, a mulatság, a lakoma vagy a borospohár által 
kísérli meg elérni a hetedik parancsolat áthágását.” – PP 427.

4Mózes 25:1-9.  
1Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival. 2Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. 3És odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen. 4És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől. 5Monda azért Mózes Izráel bíráinak: Kiki ölje meg az ő embereit, akik odaszegődtek Bál-Peórhoz. 6És ímé eljöve valaki Izráel fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyilásánál. 7És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe. 8És beméne az izráelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjöket, mind az izráelita férfit, mind az asszonyt hason. És megszünék a csapás Izráel fiai között. 9De meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.

1Korinthus 10:11-13.  
11Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. 12Azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. 13Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
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Szerda  Május 4.
4. EGY ROSSZ SZOKÁS
a. Milyen bűn volt gyakori Izrael vándorlása során? Hogyan büntették 

meg? 1Kor 10:10; 2Móz 16:8; 4Móz 14:27, 36; 11:1.

„Gyakran zúgolódtak és lázongtak a Vörös-tengertől a Sínai-hegyig tartó 
vándorlás alatt, de Isten megszánta tudatlanságukat és vakságukat, bűnüket 
nem látogatta meg ítélettel. Közben a Hóreben kijelentette magát nekik. En-
nek következtében nagy világosságot kaptak, ami által tanúi lettek Isten fen-
ségének, hatalmának és dicsőségének. Ezután azonban elégedetlenségükkel 
és hitetlenségükkel még nagyobb bűnt vettek magukra, és vétkesebbé lettek 
Isten előtt. Zúgolódásuk most már lázadás volt és mint ilyent, meg kellett 
kapják az azonnali és kiemelkedő büntetést, ha Izraelt meg akarta őrizni az 
Úr az anarchiától és az összeomlástól. ’És felgyullada ellenük az Úrnak tüze és 
megemészté a tábornak szélét’ (4Móz 11:1). A panaszkodók legbűnösebbjeit 
elpusztította a felhőből előcikázó villám.” – PP 339-340.
b. Miért nem tudott az Egyiptomot elhagyó izraeliták többsége be-

lépni az ígéret földjére? Miért utazik ma Isten népe ilyen hosszú 
ideig ebben a gonosz világban? Zsid 3:16-19; 4:1-2.

„A hajdani Izráelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven évre kizárta 
Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a mai Izráel bemenetelét is 
a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, 
a világiasság, a szentségtelen élet, a viszály az Úr hitvalló népe között: ez tart 
bennünket itt ilyen hosszú ideig a bűnnek és a bánatnak világában.” – Ev 452.
c. Mi a zúgolódás gyökere? Hogyan győzhetjük le? Rm 11:20.

„Mint a tömjénillat, úgy áradjon szét a világon az evangélium jó illata. 
Azoknak, akik Krisztust elfogadják, az üzenet: ’élet illata életre’; azoknak 
pedig, akiknek hitetlenségükben megátalkodnak: ’halál illata halálra’ (1Kor 
2:16).” – AT 222.

1Korinthus 10:10; 2Mózes 16:8.
1Korinthus 10:10.  Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.2Mózes 16:8. És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, mellyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.

4Mózes 14:27, 36; 11:1  (14:27,36) 27Meddig tűrjek e gonosz gyülekezetnek, amely zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódásait, akik zúgolódnak ellenem! 36A férfiak azért, akiket elküldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatérének és felzúdíták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről:(11:1) És lőn, hogy panaszolkodék a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallá az Úr, és haragra gerjede, és felgyullada ellenök az Úrnak tüze és megemészté a tábornak szélét.

Zsidók 3:16-19; 4:1-2.  
Zsidók 3:16-19; 4:1-2.  (3:16-19)  16Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, akik kijövének Égyiptomból Mózes által? 17Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? 18Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? 19Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.(4:1-2)  1Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. 2Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.

Róma 11:20.  
Úgy van; hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz; fel ne fuvalkodjál, hanem félj;
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Csütörtök  Május 5.
5. EGY GYŐZTES NÉP
a. Mi a győzelem kulcsa az előttünk álló kihívások ellenére is? Jel 12:17; 

1Kor 15:57.

„A minden nemzetnek, népnek és nyelvnek hirdetett örömüzenet világos 
vonalakkal tárja föl az igazságot, rámutatva, hogy az örök élet föltétele az en-
gedelmesség. Krisztus igazságosságát, isteni jellemét adja azoknak, akik enge-
dik, hogy elvegye tőlük bűneiket. Krisztusnak vagyunk adósai a kegyelemért, 
mely benne teljessé tesz bennünket.” – TII 244.

„Krisztus nem fordul el népétől, gondviselésének tárgyától hibái ellenére 
sem. Van hatalma arra, hogy megváltoztassa öltözetüket. Leveszi szennyes ru-
háikat, bűnbánó, hívő gyermekeire helyezi igazságának palástját. A mennyei 
könyvekben nevük mellé ezt írja: megbocsátottam. A mennyei lények előtt 
övéinek vallja őket. Lelepleződik, hogy Sátán vádoló és csaló. Isten igazságot 
szolgáltat választottainak.” – KP 113-114.
b. Milyen főbb tulajdonságok jellemzik Isten népét? Jel 14:12; 15:2.

„E küzdelemben az egész kereszténység két nagy osztályra oszlik: akik 
megtartják Isten parancsolatait, s akik imádják a fenevadat és képét, és felve-
szik bélyegét. Habár az egyház és az állam egyesíti erőit, hogy kényszerítsen 
mindenkit, ’kicsinyeket, nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és 
szolgákat’, hogy felvegyék a fenevad bélyegét. Isten népe azonban nem veszi 
fel (Jel 13:16).” – TGy 43.

Péntek  Május 6.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Mutasd be az egyik nagy problémát, amely az izraelitákat érte a pusztában!
2. Milyen formái vannak ma a bálványimádásnak?
3. Hogyan próbálhat meg Sátán oly módon tőrbe csalni minket, mint Izráelt 

Bál-Peórnál?
4. Mit tegyek, hogy legyőzzem a zúgolódásra való hajlamot?
5. Hogyan lehetek győztes a végső küzdelemben?

Jelenések 12:17; 1Korinthus 15:57.
Jelenések 12:17.  Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele; 1Korinthus 15:57. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Jelenések 14:12; 15:2.
Jelenések 14:12; 15:2  (14:12) Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!(15:2) És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái.
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AZ ÚRVACSORA
„Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak 

halálát hirdessétek, amíg eljövend.” (1Kor 11:26)
„Az első ünnepségen, amelyen tanítványaival részt vett, Jézus átadta nekik 

a megváltásukért végzett munkát jelképező poharat. Az utolsó vacsorán ismét 
átnyújtotta a szent szertartás keretében, amelynek az Ő halálára kell emlékez-
tetnie, ’amíg eljövend’ (lKor 11:26).” – JÉ 116.
Javasolt olvasmány: 1Korinthus 11:17-34; Jézus Élete, 559-568. (Az én emlékezetemre)

Vasárnap  Május 8.
1. AZ ÚRVACSORA
a. Miért hozta létre Krisztus számunkra az úrvacsorai szertartást? Mi-

lyen legyen ehhez hozzáállásunk? Mt 26:26-29; 1Kor 11:26.

„Azzal, hogy Krisztus tanítványaival együtt vett részt a kenyér és a bor el-
fogyasztásában, elpecsételte magát a számukra Megváltójukként. Rájuk bízta 
az új szövetséget, amelynek az útján mindazok, akik elfogadják Őt Isten gyer-
mekeivé lesznek, és közös örökösök Krisztussal. Ezzel a szövetséggel minden 
áldás, amit a menny az élet számára csak adományozhat, sőt az eljövendő 
élet is már az övék. A szövetség okmányát Krisztus vérével kellett ratifikálni, 
megerősíteni. A szent úrvacsora vételekor a tanítványok tartsák szemük előtt 
azt a végtelen áldozatot, amit Krisztus mindegyikünkért személy szerint meg-
hozott, annak az áldozatnak egy részeként, amit az egész emberi nemzetségért 
hozott.” – JÉ 565.

„Az úrvacsorai istentisztelet Krisztus második eljövetelére mutat.” – JÉ 566.
„Senki se zárja ki magát az úrvacsorából csak azért, mert valaki, aki nem 

méltó arra, hogy éljen az úrvacsorával, szintén jelen van. Krisztus minden 
egyes tanítványát nyilvánosan felszólítja, hogy vegyen részt az úrvacsorai 
istentiszteleten, és ezzel is tegyen tanúbizonyságot arról, hogy elfogadja Őt 
személyes Megváltójának. Krisztus ezeken az általa rendelt alkalmakon talál-
kozik népével, és jelenlétével megerősíti őket. Előfordulhat, hogy méltatlan 
szívek és kezek készítik elő és osztják ki a szent jegyeket, de Krisztus is ott van, 
hogy szolgáljon gyermekeinek.” – JÉ 564.

2022. május 14.
Szombat

Napnyugta: H  20:12
Ro 20:48

7. Tanulmány

Máté 26:26-29; 1Korinthus 11:26.
Máté 26:26-29.  26Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adá a tanítványoknak, és monda: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. 27És vevén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; 28Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. 29Mondom pedig néktek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyámnak országában.1Korinthus 11:26.  Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
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Hétfő  Május 9.
2. KRISZTUS A MENNYEI KENYÉR
a. Hogyan azonosította önmagát Krisztus az életet adó kenyérrel? 1Kor 

11:23-25; Jn 6:33-35, 50-51, 63.

„Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint elfogadni Őt személyes 
Megváltónak, hinni, hogy megbocsátja bűneinket, Benne teljességre jutunk. 
Ha szeretetét szemléljük, abban lakozunk, abból iszunk, természetének része-
sévé válhatunk. Ami az étel a testnek, annak kell lennie Krisztusnak a lélek 
számára. Az étel nem segít rajtunk, csak ha megesszük, és ha lényünk részévé 
válik. Így Krisztus sem érték számunkra, ha nem ismerjük el személyes Meg-
váltónknak. Az elméleti tudás nem használ nekünk. Vele kell táplálkoznunk, 
be kell fogadnunk Őt szívünkbe, és így élete a mi életünkké válik. Hozzá kell 
idomulnunk szeretetéhez, kegyelméhez.” – JÉ 324-325.

„Krisztus élete, mely életet ad a világnak, Igéjében rejlik. Jézus szava által 
gyógyított betegségeket és űzött démonokat, szavára csendesedett le a tenger, 
támadt föl a halott, és az emberek tanúsították, hogy szavában hatalom van. 
Isten igéjét szólta, amikor az Ószövetség összes prófétája és tanítója által szólt. 
Az egész Biblia Krisztus megnyilatkozása, s a Megváltó az Igéhez akarta erő-
síteni követőinek hitét. Amikor látható jelenléte visszavonul, az Ige lesz erejük 
forrása.” – JÉ 325-326.
b. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, ahogyan Krisztus válaszolt 

Sátán azon felhívására, hogy önző céllal éljen vissza teremtő erejével? 
Mt 4:4.

„Ahogyan magunknak kell ennünk, hogy táplálékhoz jussunk, úgy ma-
gunknak kell bevennünk az Igét is. Ne pusztán más értelmének a közvetítésé-
vel kapjuk meg. Gondosan tanulmányozzuk a Bibliát, kérjük Istentől a Szent-
lélek segítségét, hogy megérthessük Igéjét. Vegyünk egy verset, és agyunkat 
összpontosítsuk a feladatra, hogy megbizonyosodjunk a gondolatról, melyet 
Isten a versbe helyezett számunkra. Addig időzzünk a gondolat felett, míg 
sajátunkká nem válik, s megismerjük, ’mit szól az Úr’.” – JÉ 326.

„Ahogyan Isten Fia hit által az Atyában élt, úgy kell nekünk is hit által Krisz-
tusban élni. Jézus olyan tökéletesen alárendelte Magát Isten akaratának, hogy 
egyedül az Atya volt látható életében. Bár mindenben megkísértetett hozzánk 
hasonlóan, mégis úgy állt a világ előtt, mint akin nem ejtett foltot az Őt körül-
vevő bűn. Úgy kell nekünk is győznünk, ahogyan Krisztus győzött.” – JÉ 325.

1Korinthus 11:23-25; János 6:33-35, 50-51, 63.
1Korinthus 11:23-25.  23Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, 24És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 25Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.János 6:33-35, 50-51, 63.33Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak. 34Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret! 35Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.50Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. 51Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért.

Máté 4:4.  
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik.
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Kedd  Május 10.
3. A BOR
a. Milyen bort kínált Krisztus a kánai menyegzőn és az úrvacsorai 

istentiszteleten? Ésa 65:8.

„A bor, amelyet Krisztus az ünnepségen nyújtott, és tanítványainak adott 
mint saját vérének jelképét, tiszta szőlőlé volt. Erre hivatkozik Ésaiás próféta, 
amikor ’a fürtben’ levő újborról szól, és ezt mondja: ’Ne veszesd el, mert áldás 
van benne’ (Ésa 65 : 8)” – JÉ 116.

„Az úrvacsorai istentisztelet Krisztus második eljövetelére mutat. Krisztus 
ezt arra szánta, hogy elevenen megtartsa ezt a reménységet a tanítványok el-
méjében. Valahányszor összejöttek, hogy megemlékezzenek Uruk haláláról, 
mindig beszámoltak arról, hogy Jézus miként ’vévén a poharat és hálákat 
adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan; Mert ez az én 
vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsá-
natára. Mondom pedig nektek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a szőlőtő-
kének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az 
én Atyámnak országában’ (Mt 26:27-29). Megpróbáltatásaik közben mindig 
vigasztalást találtak Uruk visszatérésének a reménységében. Kibeszélhetet-
lenül értékes, drága volt számukra ez a gondolat: ’Valamennyiszer eszitek e 
kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend’ 
(lKor 11:26).” – JÉ 566.
b. Milyen értékes ígéret található az 1. János 1:7. versben?

„Drága az a gondolat, hogy Krisztus igazságát nekünk tulajdonítják, nem 
bármiféle érdemünkre való tekintettel, mert Isten ingyen ajándéka ez. Isten és 
az ember ellensége nem akarja, hogy ezt az igazságot tisztán hirdessük, mert 
tudja: hatalmának elvesztését jelenti, ha ezt az emberek tökéletesen elfogad-
ják…

Az az egyszerű hit bátorítson bennünket, amelyet Isten szavaiban elénk 
tár. Isten népének olyan hite legyen, amely megragadja az isteni erőt: ’Mert 
kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka 
ez.’ (Ef 2:8) Mindenki, aki hiszi, hogy Isten Krisztusért bűneinket megbocsátja 
dacára a kísértéseknek, folytassa bátran a hit nemes harcát. Hitük egészen 
addig erősödjön, míg keresztény életük és szavaik ki nem nyilvánítják, hogy 
’Jézus Krisztus vére… megtisztít minket minden bűntől.’ (1Jn 1:7).” – ESz 101.

Ésaiás 65:8. 
Így szól az Úr: Mint amikor mustot lelnek a fürtben, ezt mondják: ne veszesd el, mert áldás van benne, ekként cselekszem szolgáimért, és nem vesztek mindent el!

1. János 1:7.
Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
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Szerda  Május 11.
4. MÉLTÓSÁG
a. Ki vehet részt az úrvacsorában? 1Kor 11:27, 29. Mondj példát arra, 

amikor méltatlanul vett valaki! Jn 13:10-11, 18. 

„Júdás, az áruló is részt vett ezen a szent szertartáson. Júdás is megkapta Jé-
zustól megtört testének és kiontott vérének a jelképeit. Júdás is hallotta Jézusnak 
ezeket a szavait: ’Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre’. Júdás, az áruló azon-
ban, miközben ott hevert Isten Báránya jelenlétében, saját sötét szándékának a 
megvalósításán töprengett és dédelgette sötét, áruló gondolatait.” – JÉ 560-561.
b. Jóllehet Júdás a tizenkettőhöz tartozott, miért volt szívében mégis 

méltatlan az úrvacsorához? Milyen előkészülettel akarták meglágyí-
tani kemény szívét? Szükségünk van-e erre nekünk is? Jn 13:14-15.

„Ennek a szeretetnek [Jézus szeretetének] a kényszerítő erejét Júdás is 
megérezte. Mikor az Üdvözítő kezei mosták a tanítványok poros lábait, és a 
kendővel szárazra törölték azokat, Júdás szíve újra és újra megremegett, és arra 
ösztökélte, hogy akkor és ott vallja be bűnét. Júdás azonban nem akart mega-
lázkodni. Megkeményítette a szívét a bűnbánattal szemben. A régi indítóokok, 
amelyeket egy pillanatra félretett, ismét ellenőrzésük, uralmuk alá kerítették. 
Júdás most Krisztusnak azon a cselekedetén sértődött meg, hogy megmosta 
tanítványai lábát. Azt gondolta, hogyha ennyire meg tudja alázni magát, akkor 
nem lehet Izrael királya. A világi elismerés és megbecsülés minden reménysége, 
hogy egy ideiglenes királyságban része lehetne, hirtelen semmivé vált. Júdás a 
látottak alapján meggyőződött, hogy Krisztus követésével valójában semmit 
sem nyerhet. Miután látta, hogy Krisztus lealacsonyította magát, megerősödött 
abban a szándékában, hogy elárulja Őt, és becsapottnak vallotta magát. Júdást 
egy démon szállotta meg. Elhatározta, hogy befejezi azt a munkát, amelynek az 
elvégzését elvállalta, nevezetesen, hogy elárulja az Urat.” – JÉ 551-552.

„Jézus megmosta Júdás lábait is, de Júdás ugyanakkor nem engedte át neki a szívét. 
Júdás szíve nem tisztult meg, mert nem rendelte alá magát Krisztusnak.” – JÉ 554.

„Megvan bennünk az a hajlam, hogy önmagunkat magasabbra becsüljük, mint 
embertársainkat, hogy csak magunkért munkálkodjunk és hogy mindent meg-
tegyünk a legjobb helyek elnyeréséért. Ez gyakran azt eredményezi, hogy gonosz 
feltételezések születnek bennünk és megkeseredik a lelkünk. Az Úrvacsorát meg-
előző elrendelt cselekménynek el kell távolítani az utunkból ezeket a félreértéseket, 
meg kell szabadítania bennünket önzésünktől és le kell szállítania bennünket 
önmagunk felmagasztalásának magaslatáról, le egészen szívünk megalázkodásáig, 
ami egyedül vezet el bennünket odáig, hogy szolgáljuk embertársainkat.” – JÉ 556.

1Korinthus 11:27, 29.  
27Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.29Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

János 13:10-11, 18.  
10Monda néki Jézus: Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. 11Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták!18Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem hogy beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem.

János 13:14-15.  
14Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 15Mert példát adtam néktek, hogy amiképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek.
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Csütörtök  Május 12.
5. ÖNVIZSGÁLAT
a. Mit kellene megtennünk az úrvacsora előtt? 1Kor 11:28.

„A szent mennyei Megfigyelő jelen van ennél az elrendelt cselekménynél, 
hogy a lelkünk egyik kutatójává, bűneinkről való egyik meggyőzőnkké és bűne-
ink megbocsátásának egyik áldott biztosítékává tegye azt számunkra. Krisztus is 
ott van kegyelmének teljességével, hogy megváltoztassa gondolataink áramlatát, 
amely önzésünk csatornáin folyt le. A Szentlélek életre kelti azoknak az érzé-
kenységét, akik Uruk példáját követik. Mikor megemlékezünk Üdvözítőnk meg-
alázkodásáról, akkor gondolat gondolathoz kapcsolódik, az emlékek láncolata 
jelenik meg szemeink előtt, Isten nagy jóságának és kegyének és földi barátai iránt 
tanúsított gyengédségének az emlékei. Eszünkbe jutnak az elfelejtett áldások, a 
rosszul felhasznált irgalmasságok és a semmibe vett kedvességek. Nyilvánvalók-
ká lesznek a keserűségnek azok a gyökerei, amelyek elnyomták, sőt kiirtották a 
szeretet drága palántáit. Visszatérnek emlékezetünkbe jellemünk hibái, köteles-
ségeink elmulasztásai, Isten iránti hálátlanságunk, embertársaink iránt tanúsított 
hideg, rideg magatartásaink. Bűnösségünket abban a világosságban látjuk majd 
meg, amelyben Isten is látja azt. Gondolataink nem az önelégültség, hanem a 
szigorú önmegrovás és alázatosság gondolatai lesznek. Elménk arra készül fel, 
hogy ledöntsön minden olyan akadályt, amely létrehozhatja az elidegenedést. 
Eltávolítunk magunkból minden gonosz gondolatot és beszédet.” – JÉ 556-557.
b. Hogyan lehetünk méltók arra, hogy részt vegyünk az úrvacsorában? 

Péld 28:13; 1Jn 1:8-9.

„Csak a megvallott bűnök lehetnek megbocsátott bűnök. Krisztus leigázó 
kegyelme tér be a lelkünkbe, és Krisztus szeretete vonja együvé szívünket em-
bertársunk szívével áldott egységbe.” – JÉ 557.

„Te, aki érzed méltatlanságodat, ne félj ügyedet Isten elé vinni! Amikor 
az Atya feláldozta Krisztusban önmagát a világ bűneiért, minden lélek ügyét 
magára vállalta.” – KP 117.

Péntek  Május 13.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként szeretné Jézus, hogy hasznomra váljon az úrvacsorai szolgálat?
2. Miért nevezi magát az Úr az élet Kenyerének?
3. Mire összpontosítsunk, amikor az úrvacsora borát fogyasztjuk?
4. Miért kell méltónak lennünk arra, hogy az Úr asztalához üljünk?
5. Hogyan készülhetnék fel jobban a következő úrvacsorára?

1Korinthus 11:28.  
Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,

Példabeszédek 28:13; 1János 1:8-9.  
Példabeszédek 28:13.  Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.1János 1:8-9.  8Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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LELKI AJÁNDÉKOK 
„A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudat-

lanok legyetek.” (1Kor 12:1)
„A gyülekezet tökéletesítése nem attól függ, hogy minden tag teljesen 

egyformára alakul. Isten valamennyit fölszólítja, töltse be helyét s végezze a 
rábízott föladatot a neki adott képesség szerint.” – TII 182.
Javasolt olvasmány: The Faith I Live By, 292. (Lelkiajándékok)

Vasárnap  Május 15.
1. MENNYEI EREDETŰ AJÁNDÉKOK
a. Hogyan kapcsolja össze az apostol a Szentlelket a lelki ajándékokkal? 

1Kor 12:4-9.

„Isten ma is felülről jövő hatalommal ruházza fel a férfiakat és nőket, 
ahogyan azokkal történt, akik Pünkösd napján hallották az üdvösség szavát. 
Ebben az órában Lelke és kegyelme mindazokért szól, akiknek szükségük van 
rá, és szaván akarják fogni Őt.” – FLB 292.
b. Mi az ajándékok fő célja Isten gyülekezetében? 1Kor 12:3, 7; Ef 4:11-13.

„Pál kijelenti, hogy a Lélek ajándékait és megnyilatkozásait a gyülekezetben 
helyezték el… ’Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő 
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő 
kornak mértékére.’ Ef 4:13.” – FLB 292.

„Az Úr azonban a Lélek ajándékait minden hívőnek megígérte, amilyen 
mértékben szüksége van az ajándékok egyikére vagy másikára, az Úr munká-
jának végzéséhez. Az Úr ígérete éppen olyan erős és megbízható most, mint 
amilyen volt az apostolok idejében.” – JÉ 728. 

2022. május 21.
Szombat

Napnyugta: H  20:21 
Ro 20:56 

8. Tanulmány

1Korinthus 12:4-9.  
4A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. 5A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. 6És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. 7Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. 8Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; 9Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;

1Korinthus 12:3, 7; Efézus 4:11-13.  
1Korinthus 12:3, 7.   3Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által.7Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.Efézus 4:11-13.  11És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 12A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: 13Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:
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Hétfő  Május 16.
2. A BÖLCSESSÉG SZAVA
a. Hogyan kaphatjuk meg a Szentlélek ajándékait? Lk 11:13; Apcs 5:32.

„Ha kapcsolatban állnak Krisztussal, ha övék a Lélek ajándékai, akkor 
tanítványai közül a legszegényebbnek és legtudatlanabbnak is oly ereje lesz, 
amely eléri a szívüket. Így teszi Isten őket az univerzum legnagyobb befolyá-
sának csatornájává.” – FLB 292.
b. Mi az igazi bölcsesség Isten igéje szerint? 1Kor 1:30.

„A legérdeklődőbbek elsajátíthatják Krisztus iskolájában azt, ami a jelenlegi 
és örök javukat szolgálja. A nyughatatlanok és kielégíthetetlenek itt megnyug-
vást találnak. Ha gondolataikat és szeretetüket Krisztusra összpontosítják, 
akkor igazi bölcsességre tesznek szert, amely többet ér, mint a legértékesebb 
földi kincsek.” – ApM 32.
c. Mit szükséges feltétlenül ismerni üdvösségükhöz? Hol lehet ezt 

megszerezni? Jn 17:3; Péld 2:3-5.

„Isten tapasztalati megismerése, és Krisztusé, akit Isten elküldött, formálja 
át az embert Isten képére. Ez az ismeret képessé teszi az embert önmaga le-
győzésére, mert alacsonyabb rendű indítékain és indulatain magasabb rendű 
képességei veszik át az uralmat. Ez az ismeret az embert Isten fiává és a menny 
örökösévé teszi. Bensőséges közösségbe hozza a Végtelen lényével, és kitárja 
előtte a világegyetem gazdag kincseit.

Ez az az ismeret, amelyet Isten Igéje kutatásával lehet megszerezni. Ez a kincs 
csak abban a lélekben található meg, amely kész mindent odaadni érte.” – KP 72.

„Sokat jelentenek e szavak. Csak Krisztus megismerése által ismerhetjük 
Istent. Isten küldötte szólít: halljuk meg szavait. Isten szavai ezek, s hallgas-
sunk rájuk, hiszen ezek alapján ítéltetünk meg. Megmentőként ismernünk 
Krisztust azt jelenti, mint lelkiek ismerete által éltetve lenni, gyakorolni a 
szavait. Enélkül minden más értéktelen.” – ST January 27, 1898.

Lukács 11:13; Apcsel 5:32.
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 5:32.  És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek is, kit Isten adott azoknak, akik néki engednek.

1Korinthus 1:30.  
Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul:

János 17:3; Példabeszédek 2:3-5.  
János 17:3.  Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.Példabeszédek 2:3-5.   3Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, 4Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: 5Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.
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Kedd  Május 17.
3. A HITNEK AJÁNDÉKA
a. Mi a hit? Hogyan juthatunk hozzá? Zsid 11:1; Ef 2:8; Rm 10:17.

„Az a gondolkodó ember, aki szívével felfogja és értékeli a mennyei kin-
cset, eljut a Krisztusba – mint a világ Megváltójába – vetett hitre. Ez a hit 
elválaszthatatlan a bűnbánattól és a jellem átalakulásától. Hinni annyit jelent, 
mint megtalálni és elfogadni az evangélium kincsét minden vele járó köteles-
séggel együtt.” – KP 71.

„A megigazultság azt jelenti, hogy helyesen cselekedni. Isten mindenkit 
cselekedetei szerint ítél meg. Tetteinkből tűnik ki, hogy milyen a jellemünk. 
Cselekedeteink mutatják meg, hogy valódi-e a hitünk.

Nem elég azt hinnünk, hogy Jézus nem csaló, és hogy a Biblia vallása nem 
ravaszul kigondolt mese. Van olyan ember is, aki elhiszi ugyan, hogy Jézus 
neve az egyetlen név, amely által üdvözülhet, de nem fogadja el Jézust hit által 
személyes Megváltójaként. Nem elég elfogadni az igazságot, mint elméletet. 
Nem elég hitvallást tenni Krisztusról, és nem elég az, ha nevünk a gyülekezet 
névsorában szerepel. ’Aki az Ő parancsolatait megtartja, az Őbenne marad 
és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélek-
ből, amelyet nékünk adott.’ ’Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, ha az 
Ő parancsolatait megtartjuk’ (1Jn 3:24; 2:3). Ez a megtérés igazi bizonyítéka. 
Bármit vallunk, nem ér semmit, ha nem teszünk Krisztusról igaz cselekedete-
inkkel bizonyságot.” – KP 214.
b. Mi a különbség az igazi hit és a feltételezés között? Gal 5:6.ur.

„Az igazi hit megkérdezi az Urat: ’Mit akarsz, hogy cselekedjem?’ Amikor 
pedig az Úr kijelöli az utat, akkor a hit kész aszerint tenni, bármilyen nehéz-
séggel vagy áldozattal is jár.” – CT 183.

„A hit azonban semmilyen téren nem hozható rokonságba az elbizakodott-
sággal. Csakis az lehet biztonságban az elbizakodottsággal szemben, akinek igazi 
hite van, mivel az elbizakodottság a hit hamisítványa. A hit igényli Isten ígéreteit, 
és az engedelmesség gyümölcseit termi. Az elbizakodottság is igényli az ígére-
teket, de úgy használja fel őket, ahogyan Sátán: a törvényszegés mentegetésére. 
A hit ősszüleinket az Isten szeretetében való bizalomra vezérelte volna, enge-
delmességre parancsolatai iránt. Az elbizakodottság arra késztette őket, hogy az 
Úr törvényét áthágják, és azt higgyék, hogy az Ő nagy szeretete megmenti őket 
a bűn következményétől. Nem hit az, amely az Ég kegyét igényli anélkül, hogy 
teljesítené a feltételeket, amelyekhez a kegyelem kötve van.” – JÉ 97-98.

Zsidók 11:1; Efézus 2:8; Róma 10:17.  
Zsidók 11:1.  A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.Efézus 2:8.  Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez;Róma 10:17.   Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.

Galata 5:6.ur.  
... hanem a szeretet által munkálkodó hit.
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Szerda  Május 18.
4. A GYÓGYÍTÁSNAK AJÁNDÉKA
a. Melyek voltak Jézus fő tevékenységei földi küldetésében? Mt 4:23. Mi 

volt a gyógyítás szerepe az Ő szolgálatában? Mt 4:24.

„Szolgálata során Jézus több időt szentelt gyógyításra, mint prédikálásra. 
Csodái tanúsították szavainak igaz voltát: nem azért jött, hogy romboljon, ha-
nem hogy mentsen. Ahova csak ment, könyörületességének híre megelőzte. 
Amerre elhaladt, egészségüknek örvendeztek és új képességeiket próbálgatták 
azok, akiken könyörült. Tömegek gyűltek köréjük, hogy tőlük hallják meg, 
mit cselekedett az Úr. Sokak számára az Ő hangja volt az a hang, amit életük-
ben először hallottak, az Ő neve az első szó, amit kiejtettek, az Ő arca az első 
arc, amire tekintetük ráesett. Hogyne szeretnék Jézust és hirdetnék dicséretét! 
Amint áthaladt a városokon, olyan volt Ő, mint az élet folyója, amely életet és 
örömet áraszt.” – NOL 14.
b. Milyen munkát foglalt magába Krisztus evangéliumi megbízatása? 

Mk 16:17-18.

„Az Üdvözítő gyógyító módszerében leckék, feladatok voltak tanítványai 
számára. Egy alkalommal Krisztus megkente agyaggal egy vak ember szemét. 
Azután megparancsolta néki: ’Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában… 
Elméne azért és megmosakodék és megjöve látva’ (Jn 9:7). A gyógyítást ezen 
a módon csak a Nagy Gyógyító vihette végbe egyedül. Krisztus azonban a 
természet egyszerű eszközeit is felhasználta gyógyításainál; nem részesítette 
előnyben a gyógyszereket, inkább szentesítette az egyszerű és természetes 
gyógyszerek használatát.

A betegségtől sújtottak közül sokaknak, akik egészségüket visszanyerték, 
Krisztus azt mondotta: ’Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszab-
bul ne legyen dolgod!’ (Jn 5:14). Krisztus azt tanította, hogy a betegség – mind 
a testi, mind a lelki betegség – Isten törvénye megsértésének a következménye. 
A világon nem létezne semmiféle nyomorúság, ha az emberek összhangban, 
harmóniában élnének a Teremtő szándékával…

Krisztus határozott utasításokat adott Izraelnek életmódjukra vonatkozó-
an, és biztosította őket, ’távol tart az Úr tetőled minden betegséget’ (5Móz 
7:15). Amikor a feltételeket teljesítették, akkor az ígéret is beigazolódott raj-
tuk. ’Nemzetségeikben nem volt beteges’ (Zsol 105:37).” – JÉ 729-730.

Máté 4:23.  
És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.

Máté 4:24.  
És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, akik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.

Márk 16:17-18.
17Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. 18Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.
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Csütörtök  Május 19.
5. A PRÓFÉTÁLÁSNAK AJÁNDÉKA
a. Milyen helyet tölt be a prófétálás ajándéka a többi ajándék között? 

1Kor 12:28; Ám 3:7.

„Isten egyházában kezdettől fogva jelen volt a prófétaság ajándéka, hogy a 
tanács, a nevelés és a dorgálás hangját hallassa. A harmadik angyal üzenetének 
végső napjaihoz érkeztünk, amikor Sátán fokozott erővel kezd munkálkodni, 
mert tudja, hogy kevés ideje van. Ezzel egy időben a Szentlélek ajándékain 
keresztül a Lélek kitöltetésének különféle megnyilvánulásai valósulnak meg. 
Ez a késői eső ideje.” – 9MR 278.
b. Mennyire lényeges a prófétálás ajándéka a mai gyülekezet számára? 

2Kró 20:20.

„Veszélyes idők előtt állunk. Az igazság ismerői ébredjenek fel, helyezzék 
magukat Isten fegyelme alá. Az ellenség a sarkunkra hág. Legyünk ébren, s 
őrizkedjünk tőle. Öltsük magunkra Isten teljes fegyverzetét. Kövessük a jö-
vendőmondás Lelkének utasításait. Szeressük a jelen igazságot, és engedel-
meskedjünk neki. Ez megvéd bennünket, nehogy erős ámításokat fogadjunk 
el. Az Igéből Isten szól hozzánk. A gyülekezethez írt bizonyságtételeken át is 
beszél hozzánk. Szól a könyvekből, amelyek segítenek érthetővé tenni jelen 
kötelességeinket, s a most elfoglalandó álláspontot. Sorról sorra, elvről elvre 
fogadjuk meg a figyelmeztetéseket. Ha semmibe vesszük ezeket, milyen kifo-
gásokat hozhatunk majd föl mentségünkre?” – 8B 298.

Péntek  Május 20.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan lehetnek jobban hasznomra Isten Szentlélekre vonatkozó ígéretei?
2. Hol találhatok Istentől származó nagyobb bölcsességet?
3. Hogyan próbálhat meg a lelkek ellensége az elbizakodottság csapdájába ejteni?
4. Milyen módokon fejlődhetek tovább, hogy jobban segítségre legyek mások 

egészségében?
5. Hogyan tudnám jobban értékelni az Isten népének adott próféciai ajándékot?

1Korinthus 12:28; Ámós 3:7.  
1Korinthus 12:28.  És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.Ámós 3:7.  Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.

2Krónikák 20:20.  
És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának onnan, megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek!
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EGY KIVÁLÓBB ÚT
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást 

szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte… A szere-
tet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése 
a szeretet.” (Rm 13:8, 10)

„Bármilyen hangzatos is hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézus őszinte 
tanítványai, ha szívünk nincs telve Isten és embertársaink iránti szeretettel.” 
– AT 216.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 216-217. (Felhívás magasabb rendű életre-részlet)

Vasárnap  Május 22.
1. A LEGNAGYOBB PARANCS
a. Milyen kérdést tett fel a törvénytudó Krisztusnak? Miért kérdezte 

ezt? Mt 22:36.

„A farizeusok az első négy parancsolatot dicsőítették, melyek az ember 
kötelességére mutatnak Alkotója iránt. Szerintük ez sokkal lényegesebb, mint 
a másik hat, mely az ember embertársaival szembeni kötelességét határozza 
meg. Ennek eredményeként nagyban hiányzott náluk a gyakorlati kegyesség. 
Jézus megmutatta a népnek ezt az óriási hiányosságukat, és a jó cselekedetek 
szükségességét. Kijelentette, hogy a fát gyümölcseiről ismerik meg. Emiatt az-
zal vádolták, hogy az utolsó hat parancsolatot az első négy fölé emeli.” – JÉ 511.
b. Hogyan foglalta össze Krisztus a törvény alapelveit? Mt 22:37-40.

„A Tízparancsolat első négy parancsa ebben az egyetlen hatalmas előírás-
ban foglalható össze: ’Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből’ (Mt 22: 
37; 5Móz 6: 5). Az utolsó hat a másikban összegezhető: ’Szeresd felebarátodat, 
mint magadat’ (Mt 22:39; 3Móz 19:18). Mindkét parancsolat a szeretet alap-
elvének kifejezése. Nem lehet az elsőt megtartani és a másodikat megszegni, 
sem a másodikat megtartani és közben az elsőt megszegni. Ha Isten elfoglalja 
jogos helyét a szív trónusán, felebarátunk is az őt megillető helyre kerül. Úgy 
fogjuk szeretni, mint önmagunkat. Csak ha Istent mindenek fölött szeretjük, 
akkor szerethetjük felebarátunkat elfogultság nélkül.” – JÉ 511.

2022. május 28.
Szombat

Napnyugta: H  20:29
Ro 21:02

9. Tanulmány

Máté 22:36.  
Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

Máté 22:37-40.  
37Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és nagy parancsolat. 39A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.
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Hétfő  Május 23.
2. A TÖRVÉNY ALAPELVE
a. Hogyan mutatja be Pál a törvény teljesítésének útját? Rm 13:8-10.

„Az életszentség: hasonlóság Istenhez, és ’az Isten szeretet’ (1Jn 4:16). Ez 
összhangban áll Isten törvényeivel, mert ’minden parancsolatod igaz’ (Zsol 
119:172), és a ’törvénynek betöltése a szeretet’ (Rm 13:10). Az igazság: szere-
tet, és a szeretet Isten világossága és élete. Az az igazság Krisztusban vált testté, 
és akkor nyerhetjük el, ha Őt elfogadjuk.” – GH 23.
b. Hogyan juthatunk a valódi szeretethez? 1Jn 4:19.

„Aki sohasem tapasztalta személyesen Krisztus gyöngéd, megnyerő sze-
retetét, az nem vezethet másokat az élet forrásához. Ez a szeretet kényszerítő 
hatalom, amely arra indítja az embert, hogy társalgásában és másokért való 
tevékenykedésében egyaránt Krisztust nyilvánítsa ki. Krisztus munkásainak 
fáradozásait csak úgy koronázhatja siker, ha ismerik Krisztust. Ehhez azon-
ban mindenekelőtt szeretetét kell ismerniük. A menny aszerint ítéli meg 
használhatóságukat, tudnak-e úgy szeretni, ahogyan Jézus szeretett, és mun-
kálkodnak-e úgy, ahogyan Ő munkálkodott.” – AT 378.
c. Milyen isteni ígéretet tartalmaz az új szövetség? Zsid 8:10-12. Mikor 

íródik szívünkbe Isten törvénye? Rm 5:1, 5.

„Krisztus elfogadásával az ember értékessé válik. Az Ő áldozata életet és vi-
lágosságot hoz mindazoknak, akik személyes Megváltójuknak tekintik Krisz-
tust. Isten szeretete Jézus Krisztuson keresztül az Ő teste minden tagjának 
szívében szétárad, és magával viszi az Atya törvényének életerejét. Ekképpen 
Isten az emberrel, az ember pedig Istennel lakozhat.” – 1Sz 278.

„Az új és jobb szövetségben Krisztus betöltötte a törvényt, hogy kiváltsa 
azokat a törvényszegőket, akik hit által személyes Megváltójuknak fogadják 
el Őt… 

Irgalmasság és bűnbocsánat a Krisztushoz fordulók jutalma, akik érdeme-
iben bíznak, hogy elvegye bűneiket. A jobb szövetségben Isten Krisztus vére 
által megtisztít minket a bűntől.” – TMK 299.

Róma 13:8-10.  
 8Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. 9Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. 10A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

1János 4:19. 
Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket!

Zsidók 8:10-12.  
10Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. 11És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. 12Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.

Róma 5:1, 5.  
1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,5A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
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Kedd  Május 24.
3. A SZERETET ALAPVETŐ TERMÉSZETE
a. Hogyan magyarázza Pál az isteni szeretet kiemelkedő fontosságát a 

szívünkben? 1Kor 13:1-3.

„Bármilyen hangzatos is hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézus őszinte 
tanítványai, ha szívünk nincs telve Isten és embertársaink iránti szeretettel. 
Még ha volna is nagy hitünk és hatalmunk csodák művelésére, de hitünk 
szeretet nélkül, teljesen értéktelen lenne. És ha még olyan bőkezű adako-
zók volnánk is, esetleg minden vagyonunkat elajándékoznánk a szegények 
táplálására, mindez értéktelen volna Isten előtt, ha nem a tiszta szeretet az 
indítórugónk. És ha buzgóságunkban mártírhalált szenvednénk is, de nem 
szeretetből, akkor Isten csak úgy tekintene, mint elvakult rajongót vagy becs-
vágyó képmutatót.” – AT 216.
b. Milyen jellemzőket alkalmaz Pál a szeretetre? 1Kor 13:4-7.

„A legtisztább öröm a legmélyebb alázatból fakad. A legerősebb és legne-
mesebb jellemek a türelem, a szeretet és Isten akaratának talapzatán épülnek…

Az olyan szeretet, amilyen Krisztusban élt, mások cselekedeteit és eljárását 
jóindulattal ítéli meg. Mások hibáit szükségtelenül nem állítja pellengérre, 
nem hallgat meg szívesen rágalmakat, hanem inkább igyekszik mások jó tu-
lajdonságaira emlékeztetni.

A szeretet ’nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Min-
dent elfedez, mindent hiszen, mindent remél és mindent eltűr.’ Ez a szeretet 
’soha el nem fogy’. (1Kor 13:6–8) Sohasem vesztheti értékét; hiszen mennyei 
tulajdonság. Aki ezzel rendelkezik, mint értékes kinccsel fog áthaladni Isten 
városának kapuján.” – AT 217.
c. Mennyire hatékony és tartós az isteni szeretet? 1Kor 13:8.

„Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást – ez a legjobb aján-
dék, amelyben mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet nem pillanatnyi fel-
lángolás, hanem isteni alapelv, állandó erő. A meg nem szentelt szívben nem 
fakadhat, nem is teremhet meg benne. Csak abban a szívben találjuk meg, 
amelyben Jézus uralkodik.” – AT 378.

1Korinthus 13:1-3.  
1Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. 2És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. 3És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

1Korinthus 13:4-7.  
 4A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. 5Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, 6Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; 7Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.

1Korinthus 13:8.  
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.
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Szerda  Május 25.
4. A LELKÉSZI MUNKA ALAPFELTÉTELE 
a. Milyen kérdést tett fel Krisztus Péternek, mielőtt visszahelyezte a 

szolgálatba? Jn 21:15-17.

„A szolgálatnak csupán egy feltételét említette Krisztus: ’Szeretsz-é en-
gem?’ Ez az egyedül lényeges képesítés. Bármilyen más tulajdonságai legye-
nek is Péternek, a krisztusi szeretet nélkül mégsem lehet hűséges pásztora 
Isten nyájának. A tudás, az ismeret, a jóakarat, a szónoki képesség, a buzgóság 
mind-mind fontos az eredményes munkához, de ha az evangélista szívében 
nem él Krisztus szeretete, akkor munkája hiábavaló.

A krisztusi szeretet nem az elragadtatás fellángoló érzelme, hanem élő, 
megelevenítő alapelv, amelynek ereje állandóan megnyilvánul életünkben. Ha 
a pásztor jelleme, lelkülete és magatartása szemlélteti azt az igazságot, amelyet 
hirdet, az Úr tetszésének pecsétjét nyomja munkásságára. Pásztor és nyáj egy-
gyé lesz Krisztusban, mert egyesíti őket a közös remény.” – AT 353.
b. Miért ismételte meg Krisztus háromszor ugyanazt a kérdést Péternek? 

Jn 13:36-38; 18:17, 25-27.

„Péter háromszor nyíltan megtagadta Urát, és Jézus most háromszor kérte 
tőle a biztosítást szeretetéről és hűségéről kérdéseivel, amelyeket kihegyezett 
nyilakként lőtt bele Péter fájó szívébe. Az összegyülekezett tanítványok előtt 
Jézus feltárta Péter bűnbánatának a mélységét, és megmutatta nekik, hogy 
milyen mélyen alázatos lett az egykor dicsekedő tanítvány.

Péter természetétől fogva heves és megfontolás nélküli ember volt. Sátán 
kihasználta Péternek ezeket a jellegzetes tulajdonságait arra, hogy legyőzze, 
elbuktassa őt. Éppen Péter bukása előtt mondatta neki Jézus a következőket: 
’Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mint a búzát; 
de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: Te azért idővel 
megtérvén, a te atyádfiait erősítsed’ (Lk 22:31-32). Most eljött ez az idő, és a 
változás Péterben nyilvánvaló volt. Az Úr nyomatékos, megpróbáló kérdései 
nem váltottak ki Péterből valamiféle tolakodó, önelégültséget mutató választ. 
Megalázkodása és bűnbánata következtében Péter jobban felkészült, mint 
valaha is előzőleg arra, hogy a nyáj pásztoraként működjék…

Bukása előtt Péter mindig meggondolatlanul beszélt úgy, ahogy arra a pilla-
nat éppen indította. Mindig kész volt arra, hogy másokat kiigazítson és kifejezze 
saját véleményét, mielőtt teljesen tiszta véleménye lett volna önmagáról és arról, 
amiről beszélnie kellett. A megtért Péter azonban egészen más volt. Visszafogta 
előző hevességét, és buzgalmát Krisztus kegyelme szabályozta.” – JÉ 717-718.

János 21:15-17.  
15Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! 16Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat! 17Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

János 13:36-38; 18:17, 25-27.  
(13:36-38)  36Monda néki Simon Péter: Uram, hová mégy? Felele néki Jézus: Ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz. 37Monda néki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad? Az életemet adom éretted! 38Felele néki Jézus: Az életedet adod érettem? Bizony, bizony mondom néked, nem szól addig a kakas, mígnem háromszor megtagadsz engem.(18:17, 25-27) 17Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány: Nemde, te is ez ember tanítványai közül való vagy? Monda ő: Nem vagyok.25Simon Péter pedig ott áll vala és melegszik vala. Mondának azért néki: Nemde, te is ennek a tanítványai közül való vagy? Megtagadá ő, és monda: Nem vagyok. 26Monda egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta: Nem láttalak-e én téged ő vele együtt a kertben? 27Ismét megtagadá azért Péter; és a kakas azonnal megszólala.
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Csütörtök  Május 26.
5. EGY ÚJ PARANCS
a. Bár az önzetlen szeretet örök, mint Isten, miért nevezték „újnak”? Jn 13:34.

„Tanítványaival való utolsó találkozása alkalmával Krisztus azt a nagy 
kívánságát fejezte ki, hogy úgy szeressék egymást, ahogy Ő szerette őket. 
Krisztus újra és újra erről beszélt tanítványainak… A tanítványok számára 
új volt ez a parancsolat; mert nem úgy szerették egymást, ahogy Krisztus 
szerette őket. Krisztus látta, felismerte, hogy új eszméknek és ösztönzéseknek 
kell ellenőriznie, irányítania őket; hogy új alapelvek szerint kellene élniük. 
Igen, mert az Ő élete és halála útján a szeretet új fogalmát kellett megismer-
niük. Jézusnak az a parancsa, hogy szeressék egymást, új értelmet, új jelentést 
kapott önfeláldozásának fényében. A kegyelem egész működése a szeretet, 
az önmegtagadás és az önfeláldozás folyamatos szolgálata. Krisztus földi tar-
tózkodásának minden egyes órája alatt Isten szeretete áramlott belőle feltar-
tóztathatatlanul. Mindazok, akiket a Szentlélek már átitatott, úgy szeretnek, 
mint ahogy Krisztus szeretett. Az az alapelv, amely Krisztus munkálkodását 
és szeretetét meghatározta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre 
ösztönözni egymással való minden ténykedésükben és egymás iránt tanúsí-
tott magatartásukban.” – JÉ 585.
b. Mi lesz az eredménye annak, ha a gyülekezetben megmutatkozik ez 

a szeretet? Mt 24:14.

„Krisztus szent kötelességet bízott egyházára. Valamennyi tagja legyen 
Isten élő csatornája, amelyen keresztül eljuttatja a világnak kegyelmének kin-
cseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. A Megváltó legfőbb kívánsága, 
hogy képviselői legyünk, akik a világgal lelkületét és jellemét megismertetik. 
A világnak pedig legnagyobb szükséglete, hogy az Üdvözítő szeretete embe-
rek által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár, akik által 
Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét.” – AT 411.

Péntek  Május 27.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit tanít nekünk a Tízparancsolat második kőtáblája?
2. Miért adhat nekem örömet az új szövetség jó híre?
3. A szeretet mely jellemzői hiányoznak még belőlem?
4. Milyen tulajdonságot szeretett volna látni Jézus Péterben, amely feltétlen 

szükséges volt a szolgálatában?
5. Mi fog történni velem, ha Krisztus Lelke átjár engem? 

János 13:34.  
Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

Máté 24:14.  
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
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A HNA Reformmozgalom munkája 
2003-ban jutott el Ruandába a közösségi 
médián keresztül, nem sokkal az 1994-es 
szörnyű népirtás után, amely mindössze 
90 nap alatt több mint egymillió ember 
halálához vezetett. Isten kegyelméből és 
kemény munkával a ruandai testvérek 
előrehaladtak.

Isten erejéből a ruandai misszioná-
riusok elvitték az üzenetet a környező 
országokba, például Burundiba, a Kongói 
Demokratikus Köztársaságba, Észak-Kivuba, 
Dél-Kivuba és Ugandába. A kinyarwanda nyelv, 
amelyet becslések szerint 30 millió ember beszél ezekben a nemzetekben, 
elősegítette testvéreink munkáját, hogy eddig 3000 lelket érjenek el.

Tagjaink mindössze 10%-a tud idegen nyelveket – de Jézus, a Megváltónk 
utasítása az, hogy bolygónk minden nyelvét el kell érnünk. János a Jelenések 
könyvében leírja: „És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az 
örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, 
és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek.” (Jel 14:6)

Ezért döntött úgy a Ruandai Unió, hogy felállít egy misszionáriusi iskolát, 
hogy segítsen ezekbe az országokba fiatalokat küldeni – nemcsak lelki okta-
tásra, hanem angol nyelvtanfolyamokra is, hogy segítsék őket a Prófétaság 
Lelkének könyveinek olvasásában, és fejleszteni tudásukat a missziómunka te-
rén. Közép-Afrikában minden nap lelkeket nyernek a Megváltónak. A misszi-
onáriusi munka növekedése azt eredményezte, hogy megnövekedett az igény 
a képzett munkásokra, hogy teljesítsék a Megváltó által adott megbízatást. „A 
munkások helyesen kiképzett és jól felszerelt serege milyen hamar elvihetné 
a megfeszített, a feltámadott és a nemsokára eljövendő Megváltó üzenetét az 
egész világra!” – EÉ 269. 

Kedves Testvéreim, kérjük anyagi támogatásotokat erre a tervre, hogy az 
értünk meghalt Krisztus küldetése megvalósulhasson. Világunk napról napra 
változik, és nem tudjuk, meddig leszünk képesek dolgozni, miközben min-
denütt az éghajlati katasztrófák és háborúk dúlnak. Emberek halnak meg nap 
mint nap, és Isten mindannyiunktól megkérdezi, mit tettünk a lelkek meg-
mentése érdekében, és mindenkinek válaszolnia kell.

Ezért fordulunk mindannyiótokhoz, hogy megkérjünk benneteket, emlé-
kezzetek a Közép-Afrikai országok misszióiskolai tervére! Köszönjük

Hittestvéreitek a Ruandai Unió Misszióból

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Ruandában misszióiskola számára 

2022. június 4.
szombat
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AZ EVANGÉLIUM ÉS A FELTÁMADÁS
„Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangéliumot, melyet hir-

dettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, Amely által üdvö-
zültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak 
nem hiába lettetek hívőkké.” (1Kor 15:1-2)

„A kereszten függő Jézus maga volt az örömüzenet. Most van egy üzene-
tünk: ’íme az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.’ Gyülekezeteink tagjai 
tartsák szemüket a megfeszített és feltámadott Krisztusra függesztve, akiben 
örök életünk reménysége összpontosul. Ez a mi üzenetünk, érvünk, tanítá-
sunk, figyelmeztetésünk a megátalkodottaknak, bátorításunk a szomorko-
dóknak, reményünk minden hívő számára.” – 21MR 37.
Javasolt olvasmány: Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 22–24.

Vasárnap  Május 29.
1. A TESTTÉ LÉTEL
a. Hogyan adták át az angyalok az üzenetet Krisztus születéséről? Mit 

parancsolt nekik Isten? Lk 2:10-11; Zsid 1:6-8.

„Miközben ezeket a szavakat hallgatták a pásztorok, egy dicső kép jelent 
meg lelki szemük előtt. Eljött Izrael Szabadítója! Hatalom, dicsőség, győzelem 
jár a nyomában! De az angyalnak most elő kellett készítenie őket arra, hogy 
Üdvözítőjüket szegényen és megalázottan is felismerjék.” – JÉ 31.
b. Mit jövendöltek meg Krisztus születéséről? Ésa 7:14; Mt 1:22-23.

„Jézus azért jött földünkre, hogy ezt a dicsőséget kinyilatkoztassa. Eljött a 
bűn sötétjében bolyongó világunkba, hogy bemutassa Isten szeretetének vi-
lágosságát – hogy legyen ’velünk az Isten’. Ezért jövendölték róla, hogy ’nevét 
Immánuelnek nevezik’.” – JÉ 11.

2022. június 4.
Szombat

Napnyugta: H 20:35
Ro 21:09

10. Tanulmány

Lukács 2:10-11; Zsidók 1:6-8.  
Lukács 2:10-11.  10És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: 11Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.Zsidók 1:6-8.  6Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai. 7És bár az angyalokról így szól: Ki az ő angyalait szelekké teszi és az ő szolgáit tűz lángjává, 8Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh Isten örökkön örökké. Igazságnak pálczája a te országodnak pálczája.

Ésaiás 7:14; Máté 1:22-23.  
Ésaiás 7:14.  Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,Máté 1:22-23.  22Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól: 23Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
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Hétfő  Május 30.
2. EGY TÖKÉLETES ÉLET
a. Mit jelentettek ki Krisztus egész földi életéről? Ésa 53:2-4; Lk 4:18-19; 

Apcs 10:38.

„Krisztus egész élete kereszthalálának előszava volt. Jelleme Isten paran-
csolatai iránti engedelmesség élete volt, és minden földi ember részére mintául 
szolgált. Élete az emberi természetben megélt törvény élete volt. Az a törvény, 
amelyet Ádám megszegett, Krisztus azonban, a törvény iránti tökéletes enge-
delmességével jóvátette Ádám szégyenteljes kudarcát és bűnbeesését.” – FE 382.

„Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése eljött a világra e dicső-
ség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt.” – KP 287.

„Legyen Krisztus munkássága a példaképünk. Urunk nem szűnt meg jót 
tenni. Hirdette az igazságot, gyógyította a betegeket a templomban és zsina-
gógákban, az utcán, piactereken és műhelyekben, a tóparton és a dombolda-
lon. Élete az önzetlen szolgálat élete volt. Életleírása váljon tankönyvünkké. 
Gyengéd, szánakozó szeretete megrója önzésünket és szívtelenségünket.

Amerre járt, áldást osztott ösvényéről. Akik állítják, hogy hisznek benne, 
hányan sajátították el jóságát, gyengéd szánalmát és önzetlen szeretetét? …
Türelme sosem fáradt el, szeretetét semmi el nem nyomta.

Krisztus fel tud használni minket, hogy türelmesen és kitartóan fáradoz-
zunk a bűnben pusztulók ezreiért, akik szétszórtan élnek a föld országaiban, 
mint hajóroncsok a lakatlan partvidéken.” – 9B 31.
b. Mit jelentett ki önmagáról Krisztus a földi küldetésének végéhez 

közeledve? Hogyan válik ez hasznunkra? Jn 8:46.

„Isten Fia volt az egyetlen, aki elegendő értékű volt ahhoz, hogy kielégítse 
Isten tökéletes törvényének követeléseit…

Ő volt az egyetlen ember a földön, aki bármely embernek elmondhatta: ’Ki 
győz meg közületek a bűnről?’ Az ember teremtésében egyesült az Atyával, és 
jellemének isteni tökéletessége révén hatalma volt arra, hogy az ember bűnét 
jóvátegye, felemelje és visszahozza első állapotába.” – 2SP 10.

Ésaiás 53:2-4; Lukács 4:18-19; Apcsel 4:18-19.
Ésaiás 53:2-4.  2Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! 3Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint aki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; és nem gondoltunk vele. 4Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!Lukács 4:18-19.  18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.Apostolok cselekedetei 10:38.  A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele.

János 8:46.  
Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok: miért nem hisztek ti nékem?
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Kedd  Május 31.
3. MEGHALT AZ EMBERISÉGÉRT 
a. Ismertesd az evangélium csúcspontját és hatását! 1Kor 15:3.

„A kereszten függő Jézus maga volt az örömüzenet… Ha fel tudjuk kelteni 
az érdeklődést az emberekben, hogy Krisztusra függesszék tekintetüket, fél-
reléphetünk és csak arra kérhetjük őket, hogy tekintetüket rögzítsék tovább-
ra is Isten bárányára. Krisztus szemlélése által tanításban részesülnek ’Aki 
utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és úgy kövessen 
engem.’ Kinek szeme Jézuson függ, mindent el fog hagyni. Meg fog halni az 
önzésnek. Hinni fog Isten teljes szavában, mely dicsőségesen és csodálatosan 
felmagasztaltatik Krisztusban.” – 21MR 37.

„Isten Fiát elutasították és megvetették a mi érdekünkben. Tudsz-e mesél-
ni a problémáidról, a megpróbáltatásaidról, miközben a hit szemeivel látod 
a keresztet annak teljességében és Krisztus szenvedéseit? Tudsz-e bosszút 
melengetni szívedben, miközben Krisztus sápadt és remegő ajkairól ima szól 
szidalmazóiért, gyilkosaiért: ’Atyám! bocsásd meg nekik; mert nem tudják 
mit cselekesznek.’ (Lk 23:34)” – TMK 65.
b. Mi az egyedüli módja az üdvösségnek? Ésa 45:22; Jn 3:14-16, 36; 

2Kor 5:21.

„[Krisztus] elhordozta a bűnösök büntetését, noha Ő sosem vétkezett. A 
törvényszegő helyetteseként ajánlotta fel magát, noha ártatlan volt. Minden 
bűn a világ Megváltójának isteni lelkére nehezedett. Ádám fiainak és leányai-
nak gonosz gondolatai, szavai és cselekedetei tőle követeltek elégtételt, mert az 
ember helyettesévé vált. Noha nem Ő követte el a bűnöket, az ember törvény-
szegései lelkét marták és szaggatták. Aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, 
hogy mi Isten igazsága lehessünk Őbenne.” – 1Sz 297-298.

„Krisztus halála: Isten nagy szeretetének bizonyítéka, üdvösségünk záloga. 
A kereszténytől megvonni a keresztet, annyit jelentene, mint kioltani a na-
pot az égen. A kereszt közelebb visz bennünket Istenhez és kiengesztel Vele. 
Az atyai szeretet gyengéd részvétével tekint Isten az Ő Fiának gyötrelmeire, 
amelyeket elszenvedett azért, hogy az embereket megmentse az örök haláltól. 
Bennünket pedig elfogad szeretett Fiában.” – AT 141.

1Korinthus 15:3.  
Mert azt adtam előtökbe főképen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;

Ésaiás 45:22; János 3:14-16, 36; 2Korinthus 5:21.
Ésaiás 45:22.  Térjetek én hozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én vagyok az Isten, és nincsen több!János 3:14-16, 36.  14És amiképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. 15Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. 16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.36Aki hisz a Fiúban, örök élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.2Korinthus 5:21.  Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
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Szerda  Június 1.
4. FELTÁMADOTT
a. Milyen hírt kaptak az angyaloktól az asszonyok, köztük Mária Mag-

daléna? Lk 24:5-8.

„Az asszonyok megijedtek. Megfordultak, hogy elfussanak, de az angyal 
szavai megállították őket: ’Ne féljetek! – mondotta nékik – A Názáreti Jézust 
keresitek, aki megfeszíttetett; feltámadott, nincsen itt; ímé a hely, ahová Őt 
helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az Ő tanítványainak és Péternek, 
hogy előttetek megyen Galileába’ (Mk 16:6-7)…

Feltámadott, feltámadott! Az asszonyok újra és újra elmondták ezeket a 
szavakat. Most már nem volt többé szükség a megkenéshez való fűszerekre. 
Az Üdvözítő él és nem halott. Most már visszaemlékeztek arra is, hogy Jézus, 
amikor a haláláról beszélt, akkor azt is megmondta nekik, hogy majd fel is tá-
mad. Micsoda nap ez az egész világ számára! Az asszonyok gyorsan eltávoztak 
a sírtól; ’félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az Ő 
tanítványainak’ (Mt 28:8).” – JÉ 695-696.
b. Milyen jelentősége van Krisztus feltámadásának a megváltás tervében? 

1Kor 15:4, 12-20.

„Meggyőző erővel fejtette ki az apostol a feltámadás felmérhetetlen igaz-
ságát. Jelentőségét így vázolta: [idézve 1Kor 15:13–20]

Az apostol azután a korinthusi testvérek figyelmét a feltámadás hajnalának 
diadalmas virradatára irányította, amikor is az Úr az összes elszunnyadt szen-
teket feltámasztja, hogy ezentúl örökké Vele éljenek.” – AT 217-217.

„Olvasunk a Bibliában Krisztusnak a halálból való feltámadásáról; de csele-
kedeteink igazolják-e hitünket? Hiszünk-e abban, hogy Jézus az élő Megváltó, 
hogy nincs József új sírjában, ami elé egy nagy követ gurítottak, hanem feltá-
madt a halálból és felmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és ajándéko-
kat adott az embereknek? Azért ment fel, hogy a mennyei ítélőszék előtt a mi 
érdekünkben könyörögjön. Azért ment fel, mert szükségünk van a mennyei 
ítélőszék előtt egy barátra, aki szószólónk és közbenjárónk. Ha valóban hiszünk 
ebben, akkor örvendjünk ennek. Minden szükségletünk megvan, amiért hálá-
val tartozunk Istennek. Sokan az érzelmi indulataik alapján ítélik meg vallási 
életüket, de ez nem megbízható jellemző. Keresztény életünk ne érzéseinken 
múljanak, hanem ragadjuk meg a felülről való segítséget!” – RH March 8, 1892.

Lukács 24:5-8.  
5És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? 6Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, 7Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. 8Megemlékezének azért az ő szavairól.

1Korinthus 15:4, 12-20.  
4És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;12Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? 13Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. 14Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
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Csütörtök  Június 2.
5. MEGJELENT
a. Hányan voltak tanúi Krisztus feltámadásának? Mt 27:52-54; 1Kor 

15:5-8.

„Mikor Krisztus feltámadott, a foglyok sokaságát hozta elő a sírjaikból. A 
halálakor bekövetkezett földrengés megnyitotta sírjaikat, és amikor feltámadt, 
akkor vele együtt előjöttek ezekben a megnyílt sírokban nyugvó halottak is. 
Ezek olyan halottak voltak, akik míg éltek, Isten munkatársai voltak, és akik 
életük árán is bizonyságot tettek az igazságról. Most Krisztus mellett kellett 
nekik bizonyságot tenniük, aki feltámasztotta őket a halálból…

Ezek a Krisztussal együtt feltámadott halottak mentek be a városba, és je-
lentek meg sokaknak és mondták el mindenkinek, hogy Krisztus feltámadott 
a halottak közül, és mi is vele együtt támadtunk fel. Így vált letagadhatatlanná 
a feltámadás igazsága.” – JÉ 693.
b. Milyen ígéretet kaptak a hűséges hívők? 1Kor 15:51-55; 1Thess 4:13-18.

„Jézus… kijelentette: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). Krisz-
tusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet. ’Akié a 
Fiú, azé az élet’ (1Jn 5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka a hívő 
számára. ’Aki hisz énbennem – mondta Jézus – ha meghal is, él; és aki csak él 
és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?’ (Jn 11:25-26) Krisztus 
itt előretekint második eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak feltá-
madnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a mennybe, 
anélkül, hogy megízlelnék a halált.” – JÉ 447.

Péntek  Június 3.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mit tanít nekünk Krisztus megtestesülése az alázatról?
2. Hogyan tükrözheti az életem még jobban az Úr életét?
3. Milyen hatással vannak hozzáállásomra a keresztre feszítés jelenetei?
4. Milyen hatással van hozzáállásomra Krisztus feltámadása?
5. Mit kellene megismernünk Krisztus istenségének jelentőségéről?

Máté 27:52-54.  
52És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. 53És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének. 54A százados pedig és akik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és amik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!1Korinthus 15:5-8.  5És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek; 6Azután megjelent több mint ötszáz atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak; 7Azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak; 8Legutolszor pedig mindenek között, mint egy idétlennek, nékem is megjelent.

1Korinthus 15:51-55; 1Thesszalonika 4:13-18.  
1Korinthus 15:51-55.  51Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 55Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?1Thesszalonika 4:13-18.  13Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; 17Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.
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KEGYELEM NÉKTEK
„Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus 

Krisztustól.” (2Kor 1:2)
„Mindent Isten ingyen kegyelmének köszönhetünk. A szövetségben lévő 

kegyelem által fogadott bennünket gyermekeivé. Az Üdvözítőben lévő kegye-
lem megvalósította megváltásunkat, újjászületésünket és felmagasztalásun-
kat, hogy Krisztus örököstársai lehetünk. Nem azért mert előbb mi szerettük 
Őt, hanem mert Isten szeretett bennünket, és ’mikor még bűnösök voltunk, 
Krisztus érettünk meghalt’, így teljes és bőséges gondoskodást nyújtva meg-
váltásunkhoz.” – RH October 15, 1908.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 271-281. (Jutalom)

Vasárnap  Június 5. 
1. A KEGYELEM
a. Mit jelent a kegyelem? Kinek van felkínálva? Tit 2:11.

„A kegyelem Isten tulajdonsága, amelyet arra érdemtelen emberi lények 
iránt gyakorol. A kegyelmet nem is kerestük, de Isten általa keres bennünket.

A megmentő erő alkotórésze az isteni kegyelem, amely nélkül minden 
emberi fáradozás hiábavaló.” – FLB 94.

„A kegyelem érdem nélküli jutalom. A bűnről mit sem tudó angyalok 
nem tudják milyen az, amikor kegyelmet gyakorolnak velük, de bűnösségünk 
szükségessé teszi, hogy az irgalmas Isten kegyelmet gyakoroljon velünk. Isten 
kegyelme küldte el Megváltónkat, hogy minket, mint elszéledt vándorokat 
megkeressen és visszahozzon a nyájba.” – 1Sz 305.
b. Mi az egyedüli módja az üdvösségnek? Ef 2:8-9.

„Egyedül [Krisztus] igazságossága jogosíthat fel minket a kegyelem szö-
vetségének áldásaira… Ne gondoljuk, hogy saját kegyességünk és érdemeink 
megmenthetnek bennünket! Üdvösségünk egyedüli reménysége Krisztus 
kegyelmében van.” – 1Sz 322-323.

2022. június 11.
Szombat

Napnyugta: H 20:40
Ro 21:13

11. Tanulmány

Titusz 2:11.
Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek,

Efézus 2:8-9.  
8Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
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Hétfő  Június 6.
2. A MEGIGAZÍTÓ KEGYELEM
a. Mi az alapja az Isten előtti megigazulásunknak? Rm 3:24-26.

„Krisztusban vagytok-e? Ha nem ismeritek el, hogy tévelygő, ítéletre méltó 
bűnösök vagytok, hanem magatokat dicsőítitek, akkor nem éltek Őbenne. Ha 
van valami jó bennetek, az kizárólag a szánakozó Üdvözítőnek köszönhető. 
Születésetek, hírnevetek, gazdagságotok, tehetségetek, erényetek, istenfélel-
metek, jótékonyságotok vagy bármi más, ami bennetek van, nem teremtenek 
egységet köztetek és Krisztus között. A gyülekezetben betöltött tisztségetek, 
testvéreitek megbecsülése mit sem ér, ha nem hisztek Krisztusban. Nem elég, 
ha hisszük, amit hallunk Róla. Benne kell hinnünk! Teljesen a Megváltó kö-
nyörületére kell hagyatkoznunk.” – 5B 41.
b. Mi a megigazulás azonnali eredménye? Rm 5:1-3.

„Mikor a bűnbánó, megtört szívű bűnös felismeri Krisztus érte hozott en-
gesztelését, mint az erre és az eljövendő életre szóló egyedüli reménységét, bű-
nei bocsánatot nyernek. Ez a hit általi megigazulás. Minden megtért léleknek 
teljesen Isten akaratához kell szabnia akaratát, meg kell maradnia a bűnbánat 
és alázat állapotában, gyakorolnia kell a Megváltó elfedező érdemeibe vetett 
hitet és erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, jellemről jellemre kell fejlődnie.

A bűnbocsánat és megigazulás egy és ugyanaz. A bűnös hit által a láza-
dó álláspontjáról, a bűn és a Sátán gyermeke álláspontjából Jézus hűséges 
alattvalójának álláspontjára tér át, nem a benne levő jóság következtében, 
hanem mert Krisztus gyermekének fogadja őt. Bűnei Krisztus bocsánatában 
részesülnek, mivel helyettese és kezese viseli azokat. Az Úr így szól mennyei 
Atyjához: ’Ez az én gyermekem. Megváltom őt a halálos ítélet alól, neki adom 
életbiztosításomat – az örök életet – mivel, én álltam helyébe, én szenvedtem 
meg bűneiért, így az én szerelmes fiam lett.’ A bűnbocsánatot nyert ember 
tehát Krisztus igaz jellemének gyönyörű palástjába öltözve szeplőtlenül áll 
Isten előtt…

A megigazulás a kárhoztatás ellentéte. Isten határtalan kegyelmét gyako-
rolja a teljesen érdemtelenek iránt. Jézusért, aki elfedező áldozat lett bűnein-
kért, megbocsátja gonoszságunkat és bűneinket. A Krisztusba vetett hit által 
a bűnös törvényszegő Isten kedvezésébe és az örök élet erős reménységébe 
lép.” – TII 169-170.

Róma 3:24-26.  
24Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, 25Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, 26Az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.

Róma 5:1-3.  
1Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 2Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. 3Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz,
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Kedd  Június 7.
3. A MEGSZENTELŐ KEGYELEM
a. Hogyan tudja legyőzni a bűnt a hívő? Rm 6:1-2, 14.

„Krisztus engesztelése nem csupán eszes mód bűneink elfedezésére, ha-
nem isteni gyógyír a törvényszegés meggyógyítására és a lélek egészségének 
helyreállítására. Menny rendelte eszköz ez, mely segítségével a Krisztus igaz-
ságossága nem csupán rajtunk lehet, hanem szívünkben és jellemünkben is…

Üdvözítőnk megfizette a váltságot. Senkinek sem elkerülhetetlen, hogy 
a Sátán rabja legyen. Krisztus áll előttünk isteni példaképként, mindenható 
segítőnkként. Olyan áron vett meg, melyet lehetetlen felmérnünk. Ki tudná 
lemérni a mentő szeretet jóságát és irgalmasságát? … 

Akik keresztség által az Atya lenyomatát nyerik el, engedelmeskedjenek az 
intésnek [2Kor 6:14–18], nem feledve, hogy az Úr fiainak és lányainak pecsé-
telte el őket.

A mindenható és mindenütt jelenlevő Atya, Fiú és Szentlélek fogadja be 
azt, aki igazán szövetségre lép Istennel. Jelen vannak minden keresztségen, és 
fogadják a keresztelteket, akik lemondtak a világról és Krisztust fogadták be 
lelki templomukba. A kereszteltek Isten családjába lépnek és nevüket bejegy-
zik a Bárány életkönyvébe.” – TII 172-173.
b. Hogyan lehetünk biztosak lelki életünk győzelmében? 2Kor 12:9.

„Krisztus kegyelme nélkül a bűnös helyzete reménytelen. Semmit nem le-
het tenni érte, az isteni kegyelem azonban természetfeletti erővel ruházza fel, 
ami munkálkodik az értelmén, a szívén és a jellemén. A Krisztus kegyelmében 
való részesedés az, ami által az ember felismeri a bűn gyűlöletes természetét, 
és végül kiűzi azt lelkének templomából. Kegyelem által kerülünk közösségbe 
Jézus Krisztussal, hogy társuljunk hozzá a megváltás munkájában.” – ICsK 
Szep 14.

„Szükséges, hogy naponta, óráról órára bízzunk Jézusban. Megígérte, hogy 
kegyelmével el tudjuk hordozni a jelen terheit, és teljesíteni tudjuk kötelessé-
geinket.” – 5B 146.  

Róma 6:1-2, 14.  
1Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-é a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? 2Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mimódon élnénk még abban?14Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

2Korinthus 12:9.  
És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.
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Szerda  Június 8.
4. AZ ÉN ALÁRENDELÉSE
a. Mi fog történni, ha teljesen alárendeljük magunkat Krisztusnak? Mt 

11:28-30.

„Megkísérttettél? Ő megszabadít. Gyenge Vagy? Ő megerősít. Tudatlan 
vagy? Ő megvilágosít. Megsebesültél? Ő meggyógyít. Az Úr ’elrendeli a csil-
lagok számát’, ugyancsak Ő ’meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi 
sebeiket’ (Zsol 147:4-3). ’Jöjjetek énhozzám’ (Mt 11:28) – szól hívása. Bármi 
legyen is aggodalmatok, megpróbáltatásotok, tárjátok ügyeteket az Úr elé. 
Lelketeket megerősíti, hogy mindezt el tudjátok viselni. Megnyílik az út, hogy 
kitéphessétek magatokat szorultságotokból, nehézségeitekből. Minél gyen-
gébbnek és gyámoltalanabbnak érzitek magatokat, annál erősebbekké váltok 
az Ő ereje által. Minél nehezebb a teher, annál áldottabb a nyugalom, miután a 
terhek Hordozójára vetetted azt. A Krisztus által felkínált nyugalom világosan 
meghatározott feltételekhez kötött. Mindenki teljesítheti ezeket. Jézus ponto-
san elmondja, hogyan lelhetünk nyugalmat.” – JÉ 272.
b. Mennyivel tesz bennünket erősebbekké a Krisztussal való kapcsolat? 

Jn 15:5.

„Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új 
szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes 
véghezvinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az embe-
ri természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő vára lesz, melyet megtart 
e lázadó világban. Szándéka az, hogy az Övén kívül semmilyen hatalmat 
ne ismerjenek el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már 
bevehetetlen a Sátán ostromának. Ám, hacsak alá nem vetjük magunkat 
Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül 
a világ feletti uralomért vívó két nagyhatalom egyike vagy másika irányít 
bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának 
szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk 
a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a meny-
nyei közvetítőkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, és lakóhelyévé teszi. 
A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, 
igazságban.” – JÉ 266-267.

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.

János 15:5.  
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
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Csütörtök  Június 9.
5. AZ ELENGEDHETETLEN KAPCSOLAT 
a. Hogyan válhat igazzá a bűnös ember Isten előtt? Jn 15:5-8.

„A Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását jelenti 
Isten kinyilatkoztatott akaratához. A bűnös ember csak úgy igazulhat meg, 
ha hisz Istenben, és élő kapcsolatot tart fenn vele. Ekkor az igazi istenfélelem 
emelkedett gondolatokat szül, és megnemesíti az életet.” – JÉ 254.
b. Hogyan maradhatunk Krisztusban? Jn 15:9-11.

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

„Ezt a Krisztussal való egységünket, amely egyszer kialakult, fenn kell 
tartanunk. Krisztus azt mondta: "Maradjatok énbennem és én is tibennetek. 
Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a sző-
lőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok" (Jn 15:4). Ez 
nem véletlen kapcsolat, nem valami alkalmi összeköttetés. A vessző, részévé 
válik az élő szőlőtőnek. Az élet, az erő és a termékenység hatása a gyökértől 
a vesszőkig akadálytalan és állandó. A vessző nem maradhat élő a szőlőtő-
től elválasztva. Jézus ezzel azt fejezte ki: többé ti sem lehettek nélkülem. Azt 
az életet, amelyet tőlem kaptatok, csak a velem való folytonos közösségben 
őrizhetitek meg. Nálam nélkül nem győzhettek le egyetlen bűnt sem, és nem 
állhattok ellent a kísértéseknek.” – JÉ 582-583.
Péntek  Június 10.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért annyira fontos számunkra, hogy kellőképpen értékeljük Isten kegyelmét?
2. Hogyan erősítik keresztény életemet a nehézségek? 
3. Hogyan vezet haza a mennyei Kánaánba a csodálatos kegyelem? 
4. Milyen erővel bír az, aki teljes szívből átadja magát Krisztusnak?
5. Miért hasonlította Jézus önmagát a szőlőtőkéhez? 

János 15:5-8.  
 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. 8Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.

János 15:9-11.  
9Amiképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben. 10Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. 11Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
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AZ ÚJ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATA
„Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok 

múltán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő 
szívükbe írom azokat, és leszek nekik Istenük és ők lesznek nekem népem.” 
(Zsid 8:10.)

„Az Újszövetséget "jobb ígéretekre" fektették le; a bűnök bocsánatának 
és Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza 
Isten törvényének alapelveivel.” – PP 332
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 330-333. (A törvény és a szövetségek-részlet)

Vasárnap  Június 12.
1. A RÉGI SZÖVETSÉG
a. Milyen ígéretet tett Izráel népe, amikor a Sínai-hegynél ki lett hir-

detve a Tízparancsolat?  1Móz 19:8; 24:7.

„A nép nem fogta fel saját bűnös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehe-
tetlenség volt számukra Isten törvényének megtartása. Mindezek ellenére kész-
ségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek 
saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: ’Mindent megteszünk, 
amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk’ (2Móz 24:7).” – PP 331-332.
b. Milyen feltételei voltak a Sínai-hegynél kötött szövetségnek? Ez 20:11; 

3Móz 18:5; 5Móz 27:26.

c. Hol írta Isten a Tízparancsolatot? Miért nem tudta a nép a fogadalmát 
teljesíteni? 2Móz 31:18; Rm 10:3; 9:30-32.

„[A papok és főemberek] önigazságukkal teljesen elégedettek voltak, és 
semmi vágyat nem éreztek arra, hogy magasabb lelkiséget vigyenek a vallási 
ceremóniákba.” – AT 10.

2022. június 18.
Szombat

Napnyugta: H  20:43 
Ro 21:16

12. Tanulmány

1Mózes 19:8; 24:7.  
1Mózes 19:8; 24:7.  (19:8) Ímé van énnékem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök amint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek.(24:7) Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az ő Angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget.

Ezékiel 20:11; 3Mózes 18:5; 5Mózes 27:26.  
Ezékiel 20:11.  És adám nékik parancsolatimat, és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az ember ha cselekszik, él azok által.3Mózes 18:5.  Tartsátok meg azért az én rendeleteimet és az én végzéseimet, amelyeiket ha megcselekszik az ember, él azok által. Én vagyok az Úr.5Mózes 27:26.  Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek ígéit, hogy cselekedje azokat! És mondja az egész nép: Ámen!

2Mózes 31:18; Róma 10:3; 9:30-32.  
2Mózes 31:18.  Mikor pedig elvégezte vele való beszédét a Sinai hegyen, által adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten ujjával írt kőtáblákat.Róma 10:3; 9:30-32.  (10:3) Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.(9:30-32)  30Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; 31Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. 32Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna. Mert beleütköztek a beleütközés kövébe,
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Hétfő  Június 13.
2. A HALÁLNAK SZOLGÁLATA
a. Miért nevezte Pál a Tízparancsolatot a halál szolgálatának? 2Kor 3:7.

„A Mózes arcán ragyogó dicsőség azért volt olyan fájdalmas a népnek, 
mert áthágták Isten törvényét. Ez azoknak az érzéseit illusztrálja, akik meg-
sértik az isteni törvényt.” – 1Sz 219.

„[Mózes] látta, hogy a törvény egyedül Krisztus által tartható meg. Ennek 
a törvénynek a megszegése révén az ember bűnt hozott a világba, a bűn pedig 
halált szerzett… 

Mózes arca azért ragyogott fényesen, mert a törvény elmúló dicsőségében 
meglátta annak lényegét, Krisztust. A törvény betűkkel kövekbe vésett szol-
gálata a halál szolgálata volt. Krisztus nélkül a bűnös annak átka alatt maradt, 
a megbocsátás reménye nélkül. Nem a szolgálat maga volt dicsőséges, hanem 
a ceremóniális törvény előképeiben megmutatkozó Megváltó tette az erkölcsi 
törvényt dicsőségessé.” – 1Sz 225.

„[Az izraeliták] azt kívánták Mózestől, hogy legyen a közbenjárójuk. Nem 
értették, hogy Krisztus volt a számukra elrendelt közbenjáró, és hogy az Ő 
közbenjárása nélkül minden bizonnyal elégtek volna.” – 1Sz 226.
b. Milyen az ember valódi állapota? Rm 3:23; 6:23.er.

„Isten Igéje kijelenti: ’Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten 
dicsősége nélkül’ (Rm 3:23). ’Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy 
is’ (Rm 3:12). Sokan be vannak csapva szívük állapotát illetően. Nem veszik 
észre, hogy az emberi szív mindennél csalárdabb és elkeserítően gonosz. Saját 
igazságukkal vonják körül magukat és megelégednek a saját emberi mértékük 
kijelölte jellemszint elérésével. Az isteni mérték elérése nélkül azonban végze-
tes bukásokban van részük, saját erőből pedig nem képesek eleget tenni Isten 
rendeléseinek.

Hiába mérjük magunkat saját magunkhoz vagy bárki máshoz! Hiába 
mondjuk, hogy mi is vagyunk olyan jók, mint ez vagy az az ember! Az íté-
letkor megválaszolásra kerülő kérdés így hangzik: Eleget teszünk-e a magas-
ságos menny elvárásainak? Elérjük-e az isteni mértéket? Összhangban van-e 
szívünk a menny Istenével?” – 1Sz 296.

2Korinthus 3:7.  
Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:

Róma 3:23; 6:23. er.  
(3:23) Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.(6:23) Mert a bűn zsoldja halál...



6464 Az Evangélium Pál szerint: Korinthusbeliek – 2022. Április - Június 

Kedd  Június 14.
3. AZ ÚJ SZÖVETSÉG FELTÉTELEI ÉS ÁLDÁSAI
a. Mik az új szövetség feltételei? Zsid 8:10-12.

„A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten Éden kertjében kötött az 
emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, hogy az asszony magva 
a kígyó fejére tapos majd. Ez a szövetség minden embernek bocsánatot és 
Isten támogató kegyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban való hit és az 
engedelmesség által. Az örök életet is megígérte nekik az Úr azzal a feltétellel, 
hogy hűségesek maradnak Isten törvényéhez. A pátriárkák így kapták meg az 
üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéret-
ben: ’És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei’ (1Móz 
22:18). Ez az ígéret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 
3:8.16), és bűnei bocsánatáért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet 
Isten igazságul számított be neki. Az Ábrahámmal megújított szövetség Isten 
törvényének tekintélyét is fenntartotta. Az Úr azt mondta Ábrahámnak: ’Én 
a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes’ (1Móz 17:1). 
Isten a következőképpen tett tanúbizonyságot hűséges szolgájáról: ’Mivelhogy 
hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, paran-
csolataimat, rendeléseimet és törvényeimet’ (1Móz 26:5)…

Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak 
megújította, mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete 
alapján azóta létezett, mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hit-
tel elfogadták. Attól az időponttól kedve azonban, amikor Krisztus halálával 
jóváhagyta ezt a szövetséget, már új szövetségnek nevezték. Ennek az új szö-
vetségnek is Isten törvénye az alapja. Egyszerűen arról intézkedett, hogy az 
emberek ismét összhangba kerüljenek az isteni akarattal. Oda vezette el az 
embereket, ahol engedelmeskedni tudnak Isten törvényének.” – PP 330.

„Az ’új szövetség’ ’jobb ígéreteken’ alapszik, a bűnök bocsánatának ígé-
retén, és hogy Isten kegyelme megújítja a szívet és összhangba hozza Isten 
törvényének elveivel.” – FLB 78.
b. A kegyelem szövetségének értelmében, kit nevezhetünk Isten népének? 

Zsid 8:10; Ésa 51:7.

„Krisztus kegyelme által az egész emberi nemzetségnek lehetősége van 
engedelmeskedni Isten törvényének. Minden korszakban, a hitehagyás és a 
lázadás közepette is, Isten kiválaszt magának egy népet, amely hűséges hozzá, 
egy népet ’kinek szívében van törvényem!’ (Ésa 51:7).” – PP 297.

Zsidók 8:10-12.  
10Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. 11És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. 12Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.

Zsidók 8:10; Ésaiás 51:7.  
Zsidók 8:10.  Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.Ésaiás 51:7.  Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne essetek!
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Szerda  Június 15.
4. AZ ÚJ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATA
a. Hogyan írja le Pál a kegyelem szövetségének szolgálatát? 2Kor 3:4-6; 

Kol 1:25-29.

„Isten szent megbízatást adott nekünk azzal, hogy szolgáivá tett, hogy 
segítsünk a lélekmentés munkájában. Nagy igazságokat bízott ránk, a legün-
nepélyesebb és legmegpróbálóbb üzenetet a világ számára. Feladatunk nem 
csak a tanítás, hanem hogy segítsünk és közel kerüljünk az emberek szívéhez. 
A kapott képességeinket ügyesen és bölcsen kell használnunk, hogy az igazság 
drága fényét a legkedvesebb módon, a lelkek megnyerésére leginkább alkal-
mas módon mutassuk be…

Micsoda felelősség ez. Egy olyan munka van előttünk, amely fáradságo-
sabb, mint pusztán az ige hirdetése; az, hogy jellemünkben Krisztust képvisel-
jük, hogy élő levelek legyünk, amelyeket minden ember ismer és olvas.

Az Úr az, aki elhívott minket erre a munkára, és csak az Ő dicsőségére kell 
figyelnünk. Nem bízhatunk saját erőfeszítéseinkben, mintha a lelkek megté-
résének munkáját végezhetnénk. Egyedül Isten tud meggyőzni és megtéríteni. 
Jézus hívja a bűnösöket, hogy jöjjenek hozzá minden terhükkel, és Ő nyugal-
mat és békét ad nekik.” – GW92 422-423.
b. Mit mondott Péter erről a szolgálatról? 1Pt 5:1-5.

„A Főpásztornak segédpásztorai vannak, akikre a juhok és bárányok gon-
dozását bízza. Az első, amit Krisztus Péterre bízott, amikor pásztori hivatalába 
visszahelyezte, az volt, hogy legeltesse bárányait (Jn 21:15). Ebben a munká-
ban Péter még kevés tapasztalatot szerzett. Nagy gondosságot, gyengédséget, 
sok türelmet és kitartást kíván ez a munka. Ez a hivatás a gyermekekért, ifjak-
ért, a hitben fiatalokért végzett szolgálatot jelentette, a tudatlanok tanítását, az 
Írás magyarázását, és hogy őket Krisztus szolgálatára kiképezze. Péter eddig 
alkalmatlan volt erre, sőt az ilyen munka fontosságát sem ismerte el.

Krisztus Péterhez intézett kérdése jelentőségteljes volt. Csak egy feltételhez 
kötötte a tanítványságot és a szolgálatot. ’Szeretsz-e engem?’ – kérdezte. Ez a 
leglényegesebb a szolgálatban. Ha Péter rendelkezett volna az összes képes-
séggel, Krisztus szeretete nélkül nem lehetett volna az Úr nyájának hűséges 
pásztora. Az ismeret, jótékonyság, beszélőkészség, hála és buzgalom elősegítik 
a munkát, azonban ha Krisztus szeretete hiányzik a szívből, akkor a keresz-
tény prédikátor munkája eredménytelen lesz.” – ESz 114. 

2Korinthus 3:4-6; Kolossé 1:25-29.  
4Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. 5Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: 6Aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.Kolossé 1:25-29.    25Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betöltsem az Isten ígéjét, 26Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek, 27Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége: 28Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; 29Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.

1Péter 5:1-5.  
1A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanuja, és a megjelenendő dicsőségnek részese; 2Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; 3Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. 4És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. 5Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
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Csütörtök  Június 16.
5. A LEPEL
a. Miért kellett Mózes arcát eltakarni egy lepellel mielőtt szólt az em-

berekhez? Mi ennek a jelentősége? 2Móz 34:29-35; 2Kor 3:12-13.

„Maga Mózes nem volt tudatában az arcán ragyogó dicsőségnek, és nem 
tudta, hogy miért menekültek előle Izrael fiai, amikor közeledett hozzájuk. 
Magához hívta őket, de ők nem mertek megdicsőült arcára nézni. Amikor 
Mózes megértette, hogy mi történik, lepellel fedte el ábrázatát…

A Krisztust elutasító zsidókhoz hasonlóan sötét lepel takarja azok értelmét 
is, akik szerint az ószövetség idején nem volt Megváltó… Ugyanakkor a Krisz-
tus hitét valló keresztény egyház a zsidó rendszer elvetésével szintén Krisztust 
veti el, hiszen a zsidó vallási életforma Tőle származott.” – 1Sz 219-220. 
b. Hogyan kerülhet le a saját szemünkről ez a lepel? 2Kor 3:14-16.

„A Mózes arcán ragyogó dicsőség Krisztus – törvényben való – igazsá-
gának visszatükröződése volt. A törvény önmagában nem lenne dicsőséges; 
csak azért az, mert Krisztus benne foglaltatik. A törvénynek nincs hatalma a 
megváltásra. Fénytelen lenne, ha nem nyilvánulna meg benne Krisztus szent-
sége és igazsága…

Mózes előtt feltárult a Krisztusra mutató előképek értelme. Ellátott egészen 
a dicsőség elmúlásáig, Krisztus haláláig, amikor az árnyékkép találkozott a 
valósággal. Látta, hogy a törvény egyedül Krisztus által tartható meg.” – 1Sz 
224-225. 

Péntek  Június 17.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan ismétlődik meg Izraelnek Isten erkölcsi törvényével kapcsolatos 

problémája ma?
2. Miért annyira értelmetlen összehasonlítani magunkat egymással?
3. Mekkora erővel bír az új szövetség?
4. Mik a bibliai jellemzői az új szövetség szolgálatának?
5. Mi ad dicsőséget Isten erkölcsi törvényének? 

2Mózes 34:29-35; 2Korinthus 3:12-13.
2Mózes 34:29-35.   29És lőn, amikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mózes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. 30És amint Áron és az Izráel minden fiai meglátták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá. 31Mózes pedig megszólítá őket, és Áron és a gyülekezetnek fejei mind hozzá menének, és szóla velök Mózes. 32Azután az Izráel fiai is mind hozzá járulának, és megparancsolá nékik mind azt, amit az Úr mondott néki a Sinai hegyen. 33Mikor pedig elvégezte Mózes velök a beszédet, leplet tőn orczájára. 34És mikor Mózes az Úr elébe méne, hogy vele szóljon, levevé a leplet, míg kijőne. Kijövén pedig, elmondá az Izráel fiainak, ami parancsot kapott. 35És az Izráel fiai láták a Mózes orczáját, hogy sugárzik a Mózes orczájának bőre; és Mózes a leplet ismét orczájára borítá, mígnem beméne, hogy Ővele szóljon.2Korinthus 3:12-13.12Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk; 13És nem, miként Mózes, aki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét.

2Korinthus 3:14-16.  
14De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; 15Sőt mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. 16Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel.
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KRISZTUS KÖVETEI
„Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: 

Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5:20)
„Mennybemenetele óta Krisztus tovább folytatta művét e földön, kiválasz-

tott követei útján, akik által szól az emberekhez, és segít szükségleteiken. Az 
egyház magasztos feje művét emberek segítségével végzi, akiket Isten rendelt, 
hogy mint képviselői tevékenykedjenek.” – AT 245.
Javasolt olvasmány: Az Apostolok Története, 245-253. (Megszentelt igehirdetés)

Vasárnap  Június 19.
1. A MENNYEI ÍTÉLŐSZÉK
a. Kit ítélnek majd meg a mennyei ítélőszékben? 2Kor 5:10; Rm 14:12; 

Dán 7:9-10.

„Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, ünnepélyes nap, amelyen 
az egész föld Bírája megvizsgálja az emberek életét és jellemét, mindenki-
nek ’cselekedetei szerint fizet’. Az Öregkorú: Isten, az Atya. A zsoltáríró ezt 
mondja: ’Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva 
mindörökké Te vagy Isten’ (Zsol 90:2). Isten az ítélet Bírája, aki minden élet és 
minden törvény forrása.” – NK 427.

„[Pál] határozottan kijelentette, hogy jön az ítélet napja, amikor mindenki 
élete cselekedetei szerint jutalmát veszi. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy sem 
vagyon, sem rang vagy cím nem szerezheti meg Isten kegyét az ember számá-
ra, sőt meg sem szabadíthatja bűnei következményeitől. Kimutatta, hogy ez az 
élet az ember előkészületének ideje az örök életre. Ha elhanyagolja kiváltságait 
és alkalmait, örök kárt szenved, miután Isten nem ad újabb kegyelmi próba-
időt.” – AT 289.

Napnyugta: H 20:45
Ro 21:17

2022. június 25.
Szombat

13. Tanulmány

2Korinthus 5:10; Róma 14:12; Dániel 7:9-10.  
2Korinthus 5:10.  Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.Róma 14:12.  Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek.Dániel 7:9-10.  9Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; 10Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.
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Hétfő  Június 20.
2. A BÍRÓSÁGI FELMENTÉS
a. Kiken kezdődik az ítélet? 1Pt 4:17-18.

b. Hogyan kaphatunk felmentést az ítéletkor? Jn 3:16-17; 5:24; Rm 8:1.

„Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel 
igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: 
bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük ösz-
szhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig méltó-
nak ítéli az örök életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által. ’Én, én vagyok, aki 
eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!’ (Ésa 
43:25). Jézus ezt mondta. ’Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm 
ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám 
előtt és az Ő angyalai előtt’ (Jel 3:5).” – NK 430.
c. Mik a legfőbb feltételei a felmentésnek? Péld 28:13; 1Jn 1:9; Apcs 

3:19.

„Az igaz, hogy a megbocsájtást meg kell előznie a megbánásnak, viszont 
a bűnösnek először Krisztushoz kell jönnie, hogy bűnbánatra leljen. Krisz-
tus erénye az, amely megerősíti és megvilágosítja a lelket, hogy a bűnbánat 
jámbor és elfogadható legyen. Péter világossá tette ezt, ahol Krisztusról azt 
mondja: ’Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon 
az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.’ (Apcs 5:31) A bűnbánat is 
éppen úgy Jézus Krisztus ajándéka, mint a bűnbocsánat. A bűnbánat nem 
jöhet létre Krisztus nélkül, mert a bűnbánat, amelynek Ő a szerzője, az az 
alap, amelyre bocsánatot kérhetünk. A Szentlélek munkája vezeti el az embe-
reket a bűnbánatra. Krisztustól származik a bűnbánat kegyelme, úgymint a 
bűnbocsánat ajándéka, és a bűnbánat, valamint a bűnbocsánat csak Krisztus 
engesztelő vére által nyerhető el. Akiknek Isten megbocsát, azokat először 
bűnbánóvá teszi.” – YI December 6, 1894.

1Péter 4:17-18.  
17Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, akik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? 18És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös?

János 3:16-17; 5:24; Róma 8:1.  
János 3:16-17; 5:24.  (3:16-17)  16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.(5:24) Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.Róma 8:1.  Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

Példabeszédek 28:13; 1János 1:9; Apcsel 3:19.  
Példabeszédek 28:13.  Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.1János 1:9.  Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.Apostolok cselekedetei 3:19.  Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.
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Kedd  Június 21.
3. AZ ÚJJÁSZÜLETÉS
a. Milyen kérdést tett fel Jézus egy egyházi vezetőnek? Jn 3:3-5. Mikor 

és hogyan születhet újjá a bűnös? Jn 1:12-13.

„Ha az igazság életünket uraló alapelvvé válik, a lélek is ’újjászületik… 
nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek igéje által, amely él és 
megmarad örökké’ (1Pt 1:23). Az újjászületés eredménye, ha Krisztust, mint 
Isten Igéjét elfogadjuk. Ha a Szentlélek isteni igazságokat plántált a szívbe, az 
értelmet is megújítja, és az eddig szunnyadó erőket felébreszti Isten szolgála-
tára.” – AT 356.
b. Mikor fogjuk megtapasztalni az újjászületést és a bűnnek való meg-

halást? 1Kor 15:31.

„A menny nagyon olcsó, ha szenvedések árán elérhetjük. Legyünk ön-
megtagadók mindvégig, haljunk meg naponként az énnek, állandóan Jézusra 
tekintsünk és az Ő dicsőségét tartsuk állandóan szem előtt. Láttam, hogy 
azoknak, akik nemrég fogadták el az igazságot, tapasztalniuk kell, mit jelent 
Krisztusért szenvedni. Rögös pályán kell haladniuk, hogy végül megtisztul-
hassanak, és a szenvedések teszik majd őket alkalmasakká arra, hogy az élő 
Isten pecsétjét elnyerhessék, hogy megállhassanak a szomorúság idején, hogy 
a királyt szépségében szemléltessék, és hogy szentséges tiszta angyaloknak és 
Istennek színe előtt élhessenek.” – TL 54.
c. Mi történik, amikor valaki újjászületik? 2Kor 5:14-17.

„A Krisztus által fizetett váltságdíj elégséges minden ember üdvösségéért, 
azonban csak azokon segít, akik Krisztus Jézusban új teremténnyé és Isten 
örökké tartó országának hűséges polgáraivá válnak. Szenvedése nem védi 
meg a büntetéstől a bűnét meg nem bánó, hűtlen bűnöst.

Krisztus művének rendeltetése az volt, hogy az embert eredeti állapotába 
helyreállítsa és a bűn által okozott sebeket és sérüléseket isteni hatalma által 
meggyógyítsa. Az ember része az, hogy hit által megragadja Krisztus érdemeit, 
működjön együtt a mennyei erőkkel az igaz jellem kialakításában, hogy Isten 
megmenthesse a bűnöst, de Isten mégis igazságos legyen és igaz törvényének 
érvényt szerezzen.” – FE 430.

János 3:3-5.  
3Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. 4Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? 5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

János 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.

1Korinthus 15:31.  
Naponként halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, mely van nékem a Krisztus Jézusban a mi Urunkban.

2Korinthus 5:14-17.  
14Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, 15Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott. 16Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. 17Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
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Szerda  Június 22.
4. A MEGBÉKÉLÉS SZOLGÁLATA
a. Hogyan tudunk megbékélésre jutni Istennel? Ef 2:11-13, 16; Zsid 

2:17-18.

„Szakadjunk el Sátán hangjától és akaratának cselekvésétől. Álljunk Jézus 
oldalára, tegyünk szert jellemtulajdonságaira, aki kifinomult és gyengéd 
érzékek tulajdonosa, és aki a bánkódók és szenvedők ügyét sajátjává képes 
tenni. Akinek sokat bocsátottak meg, nagyon fog szeretni. Jézus részvétteljes 
közbenjáró, irgalmas és hűséges főpap. Ő, a menny Felsége, a dicsőség Kirá-
lya, letekinthet a véges emberre, aki Sátán kísértéseinek ki van szolgáltatva és 
ismeri, milyen volt mesterkedésének hatalma.” – CE 160.
b. Mivé válhatunk, ha újjászületünk és megbékélésre jutunk Istennel? 

2Kor 5:18-19.

„Mind a lelkészeknek, mind az egyszerű tagok tanulmányozzák a Bibliát 
és tanulják meg, hogy miként bánjanak a tévedőkkel!” – RH January 3, 1893.

„Az irgalmas emberekben Isten részvétteljes szeretete nyilvánul meg, 
mert ők az isteni természet részesei. Szívük egy ütemre dobban a végtelen 
Szeretettel; menteni törekszenek, és nem kárhoztatni. Istennek bennük való 
lakozása kiapadhatatlan forrássá teszi őket. Akiben Krisztus lakozik, annak 
szíve túlárad a jóakarattól.

Ha a szerencsétlenek, a szűkölködők, a bűn és a hitetlenség áldozatai segít-
séget kérnek, a keresztény nem azt kérdezi: vajon megérdemlik-e? – hanem, 
hogyan segíthetek rajtuk? A legnyomorultabb és legmegvetettebb emberben 
is olyan lelket lát, akiért Jézus meghalt, és akik érdekében Isten megbízta gyer-
mekeit, hogy a békéltetés szolgálatát végezzék.” – GH 26.

„Közönyükkel sok gyülekezeti tag megszomorította Isten Szentlelkét. 
Krisztus helyett másokhoz könyörögtek Istennel szembeni megbékélésért. A 
mennyei erők készek együttműködni azokkal, akik részt kívánnak venni az 
Úr munkájában. A Szentlélek arra vár, hogy egyesülhessen az igaz hívővel, 
hogy így az Isten munkásává válhasson. Ne hagyjuk figyelmen kívül azokat az 
eszközöket, amelyek előmozdítják az elvégzendő munkát! Ne legyen önfelma-
gasztalás, hanem inkább sokkal több ima hangozzék el!” – PC 118.

Efézus 2:11-13, 16; Zsidók 2:17-18.  
Efézus 2:11-13, 16.  11Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, 12Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; 13Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.16És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.Zsidók 2:17-18.  17Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. 18Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.

2Korinthus 5:18-19.  
18Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; 19Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
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Csütörtök  Június 23.
5. A KÖVETEK
a. Milyen megbízatást kaptunk az Úrtól, mint akik a megbékélés szol-

gálatát végzik? 2Kor 5:20.

„Az Úr kiküldi követeit az üdv üzenetével és mindazok, akik hallgatják, 
felelősek azért, miként fogadják a szolgái által közölt igéket.” – AT 156.

Mennybemenetele óta Krisztus tovább folytatta művét e földön, kiválasz-
tott követei útján, akik által szól az emberekhez, és segít szükségleteiken. Az 
egyház magasztos feje művét emberek segítségével végzi, akiket Isten rendelt, 
hogy mint képviselői tevékenykedjenek.

Akiket Isten elhívott, hogy szavaik és tanításuk által munkálkodjanak 
gyülekezete felépítésén, azoknak tisztsége komoly és felelősségteljes. Krisztus 
helyett kérik embertársaikat, hogy béküljenek meg Istennel. Ezen megbízatá-
suknak azonban csak akkor tudnak megfelelni, ha felülről nyernek bölcsessé-
get és erőt.” – AT 245.
b. Hogyan tud Krisztus követe sikeres lenni munkájában? Apcs 1:8.

„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 kivitelezésre 
egyaránt… A Lélek megnyilvánuló ereje Isten munkásai életében oly hatal-
masan támogatná az igazság hirdetését, ahogy azt a világ minden tisztelete és 
dicsősége együttvéve sem adhatja meg.” – AT 34.

Péntek  Június 24.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miről nem szabad elfeledkeznem a szavaimmal és tetteimmel kapcsolatban?
2. Hogyan, mikor és miért kell komolyan keresnem, hogy Isten elfogadjon?
3. Mi fog történni az újjászülető hívő gondolkodásmódjával? 
4. Milyen elhívásom van az Istennel való megbékélés után?
5. Miért fogunk komolyan fohászkodni Krisztus követeként mindannyian? 

2Korinthus 5:20.  
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Apcsel1:8.  
Hanem 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.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmány

EVANGÉLIZÁLÁS, 66-71. (EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN, TÖBB 
SZEM TÖBBET LÁT)

EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN
Isten terve az adományok különbözőségében. — Az Úr tervében az a legszebb, hogy 

férfiak és nők között sokféle ajándékot osztott ki. Az egyház Isten kertje, melyet sokféle 
fa és virág díszít. Isten nem várja el, hogy az izsóp a cédrushoz hasonlítson, sem azt, 
hogy az olajfa olyan magas legyen, mint a pálma. Sokan csak csekély vallási és szelle-
mi nevelésben részesültek, és Isten őket is foglalkoztatja, ha alázatosan, Őbenne bízva 
akarnak munkálkodni (Letter, 1902, 122.).

A jellemek olyan sokfélék, mint a virágok. — A növények és a virágok végtelen válto-
zatosságának sok tanulsága van. A virágok különböznek egymástól formában és színben: 
vannak közöttük gyógynövények, s vannak állandó illatozó fajták. Vannak hitvalló keresz-
tények, akik kötelességüknek tartják, hogy mindenkit a saját hasonlatosságukra formálja-
nak. Ez az ember terve – nem Istené. Isten gyülekezetében helyt ad olyan sokféle jellem-
nek, mint a kertben a virágok. Isten lelki kertjében igen sokféle a virág (Letter, 1902, 95.).

Különbözőek gondolkozásban és eszmékben. — Ha különböznek is gondolkozásuk-
ban és eszméikben, mégis egy tárgy kösse össze szívüket: lelkek megtérése az igazság-
hoz, ami tehát mindenkit a kereszthez vezet (Letter, 1892, 31.).

Rendkívüli munkára rendkívüli tehetségek. — Az egyik munkás jó szónok, a másik 
jó író, a harmadikat lelkülete az őszinte, komoly, buzgó imára készteti. Egyesek jó han-
got kaptak, mások Isten Igéjének tanítására nyertek rendkívüli tehetséget. Mindegyik 
tehetséget Isten szolgálatába kell állítani, mert Ő a munkás munkatársa. Egyiknek böl-
csességet ad Isten, a másiknak tudományt, a harmadiknak hitet, de mindannyiuknak 
egyetlen fő vezetése alatt kell munkálkodniuk. Az adományok különfélesége különböző 
tevékenységre késztet, és „ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben”.

Az Úr azt szeretné, hogy választott szolgái megtanuljanak összhangban együtt mun-
kálkodni. Egyesek gondolhatják, hogy a saját és munkatársaik tehetsége között olyan 
nagy az ellentét, hogy kizárja a harmonikus együttműködést; de ha arra gondolnak, 
hogy különböző képességű emberekhez kell közel kerülni, s hogy egyesek visszautasít-
ják az igazságot abban a formában, ahogyan az egyik munkás tárja fel előttük, de meg-
nyitják szívüket Isten igazsága előtt, amikor másvalaki másképpen adja elő: akkor majd 
reményteljesen törekszenek az egységes együtt munkálkodásra. Tehetségeik bármilyen 
különbözőek legyenek is, de mind ugyanannak a Léleknek az irányítása alatt álljanak. 
Minden szavukban és cselekedetükben szívesség és szeretet nyilvánuljon meg, s míg 
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minden egyes munkás hűségesen tölti be kijelölt helyét, teljesedik Krisztusnak imája 
követői egységéért, és a világ felismeri majd, hogy ezek az Ő tanítványai.

A nagyvárosokban dolgozók tegyenek meg minden tőlük telhetőt, és igyekezzenek a 
legjobb eredményeket elérni. Hittel beszéljenek, és úgy cselekedjenek, hogy jó benyomást 
gyakoroljanak az emberekre. A munkát ne szorítsuk korlátok közé, hogy megfeleljen saját-
ságos elgondolásunknak. A múltban ilyen irányban eltúloztuk a dolgot, és ez a mű sikerét 
hátráltatta. Gondoljunk arra, hogy az Úrnak különböző munkamódszerei vannak, külön-
böző munkásai, akikre különböző ajándékokat bízott (Testimonies, 9., 1909, 144–146. o.).

Sátán zavartkeltő törekvései. — Mikor tevékeny munkát kezdünk a városok tömegei 
között, az ellenség hatalmas munkába kezd, hogy zavart keltsen, mert reméli, így mun-
kaerőinket szétzilálhatja. Akik nincsenek őszintén megtérve, állandó veszélyben vannak: 
az ellenség sugalmazását Isten Lelke vezetésének tartják. Minthogy az Úr világosságot 
adott nekünk, járjunk a világosságban (Manuscript, 1910, 13.).

Óvakodj Sátán terveitől. — A műben tevékenykedőknek nincs teljesen egyforma 
vérmérsékletük. Sőt nevelésük, képzettségük sem egyforma. Amennyire különböznek 
jellemben, olyan bizonyos, hogy terveinkkel ellentétben munkálkodnak, ha csak 
alaposan meg nem térnek.

Sátánnak minden napra határozott elgondolásai, tervei vannak, hogy gátolja Jézus 
Krisztus bizonyságtevőinek útját. Ha Jézusnak emberi szóvivői nem alázatosak, szelídek, 
nem tanultak Tőle: a kísértések következtében egész bizonyosan elesnek. Mert Sátán 
éber, fortélyos cselszövő; a munkást, ha nem él imaéletet – elbuktatja. Belopakodik, 
mint a tolvaj az éjszakában, és foglyul ejti őket. Az emberek gondolatait is befolyásolja, 
hogy egyéni eszméiket elfordítsa, és terveiket formálja; de ha a testvérek felismerik a 
veszélyt, és beszélnek arról, ők személyes sértésnek veszik, mondván, hogy valaki befo-
lyásukat akarja kisebbíteni. Így jön létre a széthúzás.

A munkát gátolták, helytelen irányba terelték, Sátán pedig ujjongott. Ha hasonlóan 
a szőlőtőke különböző ágaihoz, mindannyian a tőkében gyökereznének: valamennyien 
értékes, dús fürtöket hoznának. Különbözőségükben tökéletes összhangba olvadnának, 
mert a szőlőtőke gazdag táptalajának részesei.

Az Urat szomorította az összhang hiánya a munkások között. Minthogy saját elgon-
dolásaikat akarják megvalósítani, nem ajándékozhatja meg őket Szentlelkével, de fel-
tárja előttük saját módszerét. Sátán belopakodik, elcsüggeszt gonosz szövetségeseivel 
egyetemben, de „ti egymás között testvérek vagytok”; Istent pedig sérti, ha megenge-
ditek, hogy egyéni, megszenteletlen jellemvonásaitok által egymást elcsüggesszétek 
(Letter, 1892, 31.).

Tartsatok össze! — Önszeretet, büszkeség, önelégültség a forrása a legnagyobb 
megpróbáltatásoknak, viszályoknak, amelyek a vallásos világban valaha is előfordultak. 
Az angyal ismételten és ismételten ezt mondta nekem: „Tartsatok össze, szorosan tart-
satok össze. Legyetek egy szív, egy lélek.” Jézus Krisztus a vezető, ti pedig testvérek. 
Kövessétek Őt (Letter, 1890, 4.)!
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Harc a felsőbbségért. — Egybeforrva a bizalomban és a szent szeretet kötelékében, 
atyafiak egymástól mindabban a segítségben részesülhetnek, mely így elérhető…

A felsőbbségért folytatott harc olyan lelkületre vall, amelyet ha ápolunk, kizár ben-
nünket Isten országából. Krisztus békéje nem lakozhat olyan munkás szívében és elméjé-
ben, aki bírál és hibákat talál munkatársában, csupán azért, mert a másik nem a szerinte 
elgondolt módszerek alapján munkálkodik, vagy ha úgy érzi, hogy őt nem értékelik. Az 
Úr sohasem áldja meg azt, aki bírálja és vádolja testvéreit, mert ez Sátán műve (Ma-
nuscript, 1894, 21.).

Mások tehetségeinek értékelése. — Atyámfiai, vegyétek magatokra Krisztus igáját, 
szálljatok alá lelki fellegváraitokból, és gyakoroljátok az alázatosságot és annak erényeit. 
Mellőzzetek minden gonosz rágalmazást, és legyetek készek, hogy értékeljétek és fel-
ismerjétek azokat az adományokat, amelyeket Isten hittestvéreiteknek adott (Letter, 
1903, 125.).

Különböző vérmérséklet, de azonos lelkület. — Otthonunkban nincs széthúzás, nem 
hangzik el türelmetlen szó. Munkásaink különböző vérmérsékletűek, eljárásuk és mo-
doruk különböző, de munkánkban egybeolvadunk, lélekben egyek vagyunk, arra törek-
szünk, hogy egymást segítsük és erősítsük. Tudjuk, hogy nem engedhetjük meg a viszály-
kodást azért, mert vérmérsékletünk különböző. Istennek kicsiny gyermekei vagyunk, 
kérjük Őt, segítsen bennünket úgy élni, hogy ne önmagunk tetszését keressük, ne saját 
útjainkat járjuk, hanem az Ő tetszésére éljünk, és Őt dicsőítsük (Letter, 1903, 252.).

 
TÖBB SZEM TÖBBET LÁT
Különböző adományok egyesítése. — Egymással való érintkezésünkben gondoljunk 

arra, hogy kinek-kinek különböző képességei vannak és más az alaptermészetük. A 
munkások különböznek terveikben és ötleteikben. Az egyesített, különböző tehetségek 
biztosítják a munka sikerét. Emlékezzünk arra is, hogy egyesek bizonyos munkaköröket 
sikeresebben tölthetnek be, mint mások. Az a munkás, aki tapintattal és jó képesség-
gel bír, a mű bizonyos területét eredményesen látja el, ne rója meg munkatársát, ha ő 
ugyanezt elvégezni képtelen. Vajon nincsenek-e dolgok, amelyeket munkatársai ered-
ményesebben végeznek, mint ő?

A különböző képességek, amelyeket az Úr bízott szolgáira, lényegesek az Ő mű-
vében. A munka különböző részeit egyesíteni kell, hogy egy teljes egészet alkosson. 
Az épület részei nem azonosak, sőt nem is ugyanolyan folyamattal készültek. Isten 
művének területei sem azonosak és nem is vihetők előbbre egy és ugyanolyan módon 
(Letter, 1903, 116.).

Egy ember képességeinek elégtelensége. — Senki ne érezze, hogy egyedül az ő ké-
pessége elégséges Isten műve számára, hogy egymaga vezethet előadás-sorozatot töké-
letesen és befejezetten. Módszerei jók lehetnek, de a különböző képességek is fontosak; 
egyetlen ember elgondolása ne formálja a művet saját különleges elgondolása szerint. 
Annak érdekében, hogy a művet erősen és arányosan építsük fel, különböző képessé-
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gekre és különböző eszközökre van szükség, de mindezekre az Úr irányításával. Ő oktatja 
majd a munkásokat különböző képességeik szerint. Az összhangzó egész érdekében lé-
nyeges az együttműködés és az egység, minden munkás tegye meg Istentől kapott fel-
adatát, töltse be kiszabott helyét és egészítse ki a másik fogyatékosságát. Az önmagára 
hagyott munkás abban a veszélyben forog, hogy tehetségét elegendőnek tartja a teljes 
egész kialakítására.

Ahol munkások testülete működik, ott alkalom kínálkozik, hogy tanácskozzanak, 
imádkozzanak és együtt munkálkodjanak. Senki se gondolja, hogy testvéreivel nem kap-
csolódhat össze azért, mert nem pontosan ugyanabban a munkakörben dolgozik, mint 
a többi (Testimonies, 9., 1874, 14–15. o.).

Ahol az egyik gyenge, ott a másik erős. — Az Úr készteti szolgáit, akiknek különbö-
ző képességeket adott, hogy legeltessék nyáját, és gondoskodjanak a megfelelő táplá-
lékról. Az igazságnak olyan pontjait világítsák majd meg, amelyeket munkatársaik nem 
tartottak lényegeseknek. Ahol a nyáj legeltetésének munkáját teljesen egy emberre 
bízták, eredménye csak fogyatékos lehet. Az Úr gondviselése különböző munkásokat 
küld. Az egyik bizonyos lényeges pontokban erősebb, amelyekben a másik gyöngébb 
(Manuscript, 1894, 21.).

Ne akadályozd a munkát! — Vannak, akiknek szellemi ereje nem növekszik együtt a 
művel, hanem a mű túlnő rajtuk… Akik ezt nem veszik észre, és nem alkalmazkodnak 
a mű növekvő igényeihez, ne gátolják a kerekeket, ne gátolják mások haladását (Letter, 
1889, 45.).

A módszereinken javítani kell. — Ne legyenek leszögezett szabályaink. Isten mûvé-
nek előrehaladásával párhuzamosan mindig javítanunk kell a módszereinken. Azonban a 
Szentlélek vezetésével az egységet meg kell őriznünk (Review and Herald, 1895. VII. 23).

A múltban alkalmazott módszerektől eltérően új eszközöket alkalmazzunk, hogy kö-
zel kerüljünk szívekhez. A műben most alkalmazott módszerek különböznek a múltban 
alkalmazott módszerektől – ezért azonban bírálattal senki ne állja el az utat (Review and 
Herald, 1902. IX. 30.).

Új életet a régi módszerekbe! — Olyan emberekre van szükség, akik 
bölcsességért imádkoznak Istenhez, és akik Isten vezetésével új életet visznek a régi 
munkamódszerekbe; akik új terveket és új módszereket dolgoznak ki, hogy a gyülekezeti 
tagok érdeklődését ébren tartsák, és a világ embereihez is közelebb kerülhessenek (Ma-
nuscript, 1907, 117.).

Ne akadályozzuk Isten munkáját egyoldalú tervekkel. — Ha a tervezéskor egyetlen 
embert állítunk a központba mintaképnek, azt az elgondolást sem ő maga, sem más 
nem viheti keresztül. Az Úr nem így munkálkodik. Ha egy ember azt gondolja, hogy a 
saját gondolatai szerint körvonalazhatja Isten művét, hogy képességeivel a legnagyobb 
munkát is elvégezheti, akkor akadályozza Isten munkáját.

Istennek olyan férfiakra és nőkre van szüksége, akik Krisztus egyszerűségében mun-
kálkodnak, hogy az igazság ismeretét eljuttassák azokhoz, akik meggyőző erejére szo-
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rulnak. Ha előírjuk, hogy a munkások miként hirdessék az üzenetet, ezzel korlátozzuk 
hasznavehetőségüket (Letter, 1907, 404.).

Kerüld az egysíkúságot. — Isten munkásainak sokoldalú embereknek kell lenniük. 
Széles látókörűeknek, nem megmerevedetteknek egyetlen eszmébe, egyetlen munka-
módszerbe. Különben képtelenek lesznek látni és értékelni azt, hogy szavaiknak és az 
igazság feltárásának ahhoz a néposztályához és ahhoz a körülményhez kell alkalmazkod-
nia, amellyel éppen kapcsolatban vannak (Letter, 1887, 12.).

Alkalmazkodjunk az adott társadalmi réteghez. — Ne felejtsük el, hogy különböző 
módszereket kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy különböző természetű embere-
ket megmenthessünk (Review and Herald, 1903. IV. 14.).

Kemény területet kell ellátnod, de az evangélium Istennek hatalma. Olyan módszert 
alkalmazz, amilyen társadalmi rétegekkel kapcsolatban vagy (Letter, 1901, 97.).

Nincs helye a széthúzásnak. — Gondoljatok arra, hogy Isten munkatársai vagytok. 
Isten a mindenható, szolgái az Ő eszközei. Nincs helye a széthúzásnak, annak, hogy 
mindenki a saját ötletei szerint munkálkodjék. Összhangban kell dolgoznunk, alkalmaz-
kodván egymáshoz szívélyesen, udvariasan, barátságosan, egymás iránti szeretetben. 
Ne hangozzék el szívtelen bírálat, ne értékeljük le egymás munkáját. Együttesen vigyük 
előbbre a művet (Review and Herald, 1900. XII. 11.).

Intelem tapasztalt munkásokhoz. — Azt kell mondanom idős testvéreimnek, hogy 
alázatosan járjanak Istennel. Ne legyenek testvéreik vádolói. Izráel Istenének vezetésé-
vel végezzétek kiszabott munkátokat. A bírálatra való hajlam sokak legnagyobb veszé-
lye. A testvérek, akiket bírálni szeretnétek, olyan felelősségek hordozására hivatottak, 
amelyeket ti nem hordozhattok; azonban segítőik lehettek. Nagy szolgálatot tehettek a 
műnek azzal, hogy a múltban szerzett tapasztalataitokat elmondjátok. Az Úr nem bízott 
meg titeket azzal, hogy testvéreiteket javítsátok és bíráljátok.

Járjatok együtt testvéreitekkel az Úr megismerésében; érezzetek együtt azokkal, akik 
nehéz terhet hordoznak, bátorítsátok őket, ahol csak lehet. Hallassátok szavatokat az 
egységre, ne a széthúzásra (Letter, 1907, 204.).

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 188-189; 203-207. (APOLLÓS KORINT-
HUSBAN-részlet)

APOLLÓS KORINTHUSBAN - részlet, 188-189.
A gyülekezet fogadja Istennek ezen szolgáit olyan hálásan, mintha a Mestert fogad-

ná. Arra kell törekednie, hogy a tanításból annyi jót merítsen, amennyit mindegyik nyúj-
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tani képes az Isten igéjéből. Az Isten szolgái által nyújtott igazságokat fogadja mindig 
alázatosan, szerényen és értékelje kellőképpen; viszont ne bálványozzon egyetlen pré-
dikátort sem.

Krisztus kegyelme folytán Isten prédikátorai a világosság és áldás hírnökei. Ha ko-
moly és állandó imaélet által a Szentlélek adományát elnyerik; ha az egyetlen vágytól 
égve lelkek megmentésére vonulnak ki; ha izzó buzgalommal hirdetik a kereszt dicső-
ségét: úgy meglátják majd munkájuk gyümölcsét. Ha ellenállnak a kísértésnek, hogy 
emberileg bölcselkedjenek vagy önmagukat magasztalják, akkor olyan munkát végez-
nek, amely Sátán támadásaival szemben szilárdan megáll. Akkor sok lélek tér meg a 
sötétségből a világosságra, és számos gyülekezet fog alakulni. Az emberek pedig nem 
emberekhez fognak vonzódni, hanem Krisztushoz térnek meg. A saját „én” háttérbe 
szorul majd, és csupán Jézus, a golgota férfia válik láthatóvá.

Akik ma Krisztusért munkálkodnak, ugyanolyan rendkívüli előnyök birtokában lehet-
nek, mint azok, akik az apostoli korszakban hirdették az evangéliumot. Isten kész ma is 
szolgáinak erőt adni, miként egykor megáldotta Pált, Apollóst, Silást, Timótheust, Pétert, 
Jakabot és Jánost.

Az apostolok korában is volt néhány tévútra vezetett lélek; hangoztatták ugyan, hogy 
hisznek Jézusban, de nem voltak hajlandók követei iránt tisztelettel viseltetni. Azt állí-
tották, hogy nem követnek emberi tanítót, mert közvetlen Krisztustól – az evangélium 
hírnökeinek segítsége nélkül – nyernek oktatást. Teljesen függetleneknek érezték magu-
kat, és nem voltak hajlandók a gyülekezet szavának engedelmeskedni. Az ilyen emberek 
abban a nagy veszélyben forognak, hogy könnyen elbukhatnak.

Isten a különféle adományokkal rendelkező embereket – mint általa elrendelt se-
gítőket – azért helyezte a gyülekezetbe, hogy együttes tanácskozással tegyenek eleget 
a Lélek kívánságainak. Az olyan ember, aki állandóan csak a saját akaratát akarja ke-
resztülvinni és nem hajlandó másokkal együttműködni, akik Isten művében gazdag ta-
pasztalatokat szereztek, önbizalmától elvakultan képtelen lesz a tévelygést az igazságtól 
megkülönböztetni. Az ilyen embereket nem tanácsos a gyülekezetben vezető tisztségre 
megválasztani, mivel a testvérek ítéletét mellőzve, csupán saját akaratukat vinnék ke-
resztül, és saját terveik szerint járnának el. Könnyű azután az ellenségnek az ilyen embe-
rek által tevékenykedni. Ezek annak ellenére, hogy minden lépésnél tanácsra szorulnak, 
Krisztustól pedig nem tanultak szelídlelkűséget és alázatosságot, mégis saját erejükből 
lelkek vezetésére vállalkoznak.

Hangulatok egymagukban nem bizonyulnak biztos vezetőknek a kötelességteljesí-
tésben. Az ellenség gyakran ringatja az embereket abban a hitben, hogy Isten vezeté-
se alatt állnak, holott a valóságban pusztán emberi érzéseket követnek. Ellenben, ha 
éberen figyelünk és tanácskozunk hittestvéreinkkel, az Úr közli velünk akaratát, mivel 
nekünk szól ígérete: „Igazságban járatja az alázatosokat, és az ő útjára tanítja meg az 
alázatosakat.” (Zsolt. 25:9)

Az első keresztény gyülekezetekben néhány olyan ember is akadt, aki sem Pált, sem 
Apollóst nem akarta elismerni. Ezek azt állították, hogy Péter a vezetőjük, mert ő a Mes-



78 2. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNY 

terrel járt, és vele bizalmas barátságban élt, ellenben Pál üldözte a hívőket. Nézeteiket, 
érzéseiket előítéletük irányította; nem is nyilvánítottak életükben bensőséges nagylel-
kűséget, gyöngéd szeretetet, ami pedig bizonyítéka annak, hogy Krisztus uralja a szívet.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE,  (INTŐ, KÉRLELŐ ÜZENET – részlet, 203-207.)
Pál a korinthusi gyülekezethez intézett első levelét efézusi tartózkodásának végső 

szakában írta. Egyetlen gyülekezet iránt sem viseltetetett nagyobb érdeklődéssel, s nem 
munkálkodott fáradhatatlanabbul, mint a korinthusi hívőkért. Másfél évig tevékenyke-
dett közöttük; a megfeszített és feltámadt Üdvözítőt, mint üdvösségük egyetlen kőszik-
láját állította eléjük; felhívta őket, hogy bizalommal adják át magukat kegyelme átfor-
máló hatalmának. A megtérőket a gyülekezetbe való felvétel előtt alaposan kioktatta 
a hívő keresztény kiváltságairól és kötelességeiről. Azután pedig komolyan igyekezett 
segítségükre lenni, hogy hitvallomásukhoz hűek maradhassanak.

Pál világosan látta azt a küzdelmet, amelyet minden léleknek meg kell vívnia a go-
nosz hatalmakkal; hiszen állandóan arra törekszik a gonosz, hogy a hívőt megtévessze és 
behálózza. Pál tehát lankadatlanul buzgólkodott, hogy az újonnan megtérteket erősítse, 
és megalapozza a hitben. Kérte őket, hogy teljesen adják át magukat Istennek, mivel 
tudta, hogy ha a hívő ezt az átadást elmulasztja, nem szabadult meg a bűntől. Természe-
tes vágyai és szenvedélyei felülkerekednek, és kísértések zavarják lelkiismeretét.

Az átadásnak teljesnek kell lennie. Minden gyenge, kétkedő, küszködő lélek, ha telje-
sen átadja magát az Úrnak, olyan erőkkel kerül közvetlen kapcsolatba, amelyek diadalra 
viszik. A menny közelebb jön hozzá; a kísértés és az ínség bármely pillanatában támoga-
tást és segítséget kap az irgalom angyalaitól.

A korinthusi gyülekezet tagjait a bálványimádás és érzékiség legcsábítóbb formái 
környékezték. Amíg Pál közöttük időzött, ezek a benyomások csak csekély hatással vol-
tak rájuk. Pál erős hite, bensőséges imái és komoly tanításai, de mindenekfelett istenfé-
lő életmódja volt segítségükre, hogy önmagukat megtagadják Krisztusért – a bűn kétes 
élvezetet nyújtó örömei helyett.

Ellenben Pál apostol eltávozása után kedvezőtlenül alakultak a körülmények. Az el-
lenség által elhintett konkoly növekedett a búza között, és rövid idő alatt gonosz gyü-
mölcsöket érlelt. Ez volt a korinthusi gyülekezet nehéz próbaideje. Pál nem volt már 
közöttük, hogy élessze buzgalmukat és fáradozásaikat, hogy Istennel összhangban élje-
nek. Így lassanként igen sokan gondtalanokká és közömbösökké váltak, miáltal vágyaik 
és természetes hajlamaik ismét úrrá lettek fölöttük. Miután Pál már nem tartózkodott 
közöttük – aki oly gyakran buzdította őket, hogy törekedjenek a tiszta erkölcs és élet-
szentség magasztos színvonalára –, sokan visszaestek a pogányság lealjasító bűneibe és 
rossz szokásaiba, amelyeket pedig megtérésükkor elhagytak.

Pál egész röviden írt a gyülekezetnek és felhívta, hogy „semmi dolgotok ne legyen” 
az olyan tagokkal, akik megátalkodtak a bűnben. A hívők közül sokan azonban egészen 
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másként értelmezték az apostol szavait; nevetségessé tették és mentegetőztek, amiért 
tanításait nem vették figyelembe.

Ezután Pál levelet kapott a gyülekezettől, amelyben tanácsát kérték különböző 
ügyekre vonatkozólag. Ez a levél azonban mit sem árult el a köztük terjengő súlyos bű-
nökről; ellenben az apostol a Szentlélek által azt a határozott benyomást nyerte, hogy a 
gyülekezet igazi lelkiállapotát eltitkolják előtte. A levél csupán kísérlet arra, hogy nyilat-
kozatot csikarjanak ki tőle, amelyet azután a levélírók saját céljaikra használhatnak fel.

Ebben az időtájban érkeztek Efézusba a jó hírnévnek örvendő, Kloé nevű korinthusi 
keresztény családnak tagjai. Pál kikérdezte őket az ottani viszonyokról és megtudta, hogy 
a gyülekezetben civódások vannak, amelyek szakadást idéztek elő. Apollós korinthusi 
látogatásakor a már uralkodó viszálykodások fokozódtak. Áltanítók rávették egyik-másik 
gyülekezeti tagot, hogy Pál tanait megvessék. Az evangélium tanításait és rendeleteit 
elferdítették. A gőg, bálványimádás és érzékiség állandóan fokozódott azok között, akik 
egykor a keresztényi életmódért szorgosan buzgólkodtak.

Amikor Pál előtt feltárták a gyülekezet állapotát, szomorúan látta, hogy a hírek felül-
múlják legszörnyűbb aggodalmait. Mindazáltal nem akart azzal a gondolattal foglalkoz-
ni, hogy munkája hiábavaló volt. „Szíve aggodalmában”, „sok könnyhullatás közt” Isten-
hez fordult tanácsért. Szeretett volna azonnal Korinthusba menni, ha ezt tartotta volna 
a legjobb megoldásnak. Azonban tudta, hogy a hívők a jelenlegi állapotukban semmi 
hasznát sem látnák személyes ottlétének. Ezért elküldte Titust, hogy későbbi látogatá-
sának újtát előkészítse. Az apostol azután visszafojtotta személyes érzelmeit, amelyeket 
benne azok magatartása keltett, akik ilyen rendkívüli romlott életmódot folytattak; s 
minden bizalmát Istenbe vetve, egyik legtartalmasabb, legtanulságosabb és leghatáso-
sabb levelét intézte a korinthusi gyülekezethez.

Rendkívül világosan megfelelt a gyülekezet által felvetett különböző kérdésre, és 
olyan általános alapelveket fektetett le, amelyeket, ha követnek, feltétlenül magasabb 
lelki színvonalat érhetnek el. Veszélyben forogtak; Pálnak elviselhetetlen volt az a gon-
dolat, hogy ebben a döntő időpontban esetleg nem sikerülne befolyását érvényesíteni. 
Hűségesen figyelmeztette őket a fenyegető veszélyekre, és megfeddte bűneiket. Ismé-
telten Krisztushoz utasította őket, és megkísérelte újból, hogy korábbi buzgó odaadásu-
kat felélessze.

Az apostol a korinthusi hívők iránti nagy szeretetét szívélyes köszöntéssel fejezte ki. 
Hivatkozott akkori tapasztalataikra, amikor elhagyták a bálványok imádását és odaszen-
telték magukat az igaz Isten szolgálatára. Emlékeztette őket a Szentlélek adományaira, 
amelyeket elnyertek, és rámutatott arra a magasztos kiváltságukra, hogy állandóan fej-
lődhetnek a keresztényi életben, egészen a tökéletességig. Így írt: „Mivelhogy minde-
nekben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben. Amint 
megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel; úgy, hogy semmi kegyel-
mi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, 
aki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
napján.” (I. Kor. 1:5–8)
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Ezután Pál nyíltan beszél arról a viszálykodásról, amely a korinthusi gyülekezetben fel-
lobbant és kéri a tagokat, hogy hagyjanak fel azzal. „Kérlek azonban titeket atyámfiai a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek 
köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon véleményben.” (I. Kor. 1:10)

Az apostol nem titkolta, hogy ki által értesült a tagok közötti viszálykodásról: „Mert 
megtudtam felőletek atyámfiai, a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek.” 
(I. Kor. 1:11)

Pál apostolt Isten Lelke vezette. Azokat az igazságokat, amelyeket tanított, „kinyilat-
koztatás által” nyerte; mindazáltal az Úr nem nyilatkoztatta ki előtte mindenkor közvet-
lenül, népének állapotát. Ebben az esetben olyan lelkek vitték az ügyet az apostol elé, 
akiknek a korinthusi gyülekezet sorsa szívükön feküdt, és látták, hogy a gonosz miként 
lopódzott be oda. Pál pedig azon isteni kinyilatkoztatások alapján, amelyeket előzőleg 
nyert, képes volt megítélni a fejleményeket s azok lényegét. Eltekintve attól, hogy a jelen 
esetben az Úr nem adott Pálnak újabb kinyilatkoztatást, mégis azok, akik komolyan ke-
resték a világosságot, úgy fogadták üzenetét, mint Krisztus Lelkének kijelentését. Az Úr 
megmutatta neki a nehézségeket és veszélyeket, amelyek a gyülekezetben támadhat-
nak, és amikor ezek a bajok mutatkoztak, az apostol felismerte jelentőségüket. Arra volt 
hivatva, hogy a gyülekezetet védelmezze. A lelkekre úgy kellett vigyáznia, mint akinek 
Isten előtt számot kell adnia róluk. Így tehát természetesen hitelt adott a törvényszegé-
seikről és versengéseikről szóló híreknek. Dorgálása azonban, amellyel megintette őket, 
éppoly biztosan Isten Lelkének sugallata volt, mint bármely más levele.

Az apostol nem is említette meg a révtanítókat, akik munkájának gyümölcseit igye-
keztek megsemmisíteni. A gyülekezet lelki sötétsége és a szakadások miatt bölcsen elke-
rülte, hogy őket ilyen célzásokkal felingerelje, nehogy egyeseket elejtsen az igazságtól. 
Figyelmüket a közöttük folytatott tevékenységére irányította; „mint bölcs építőmester”, 
aki az alapot lefektette, amelyre azután mások építettek. Ezzel nem óhajtotta önmagát 
dicsőíteni, mert hiszen kijelentette: „Mert Isten munkatársai vagyunk”. Nem állította, 
hogy saját bölcsessége volna; hanem beismerte, hogy egyedül Isten ereje képesítette 
arra, hogy az igazságot Istennek tetsző módon hirdesse. Krisztussal, a legnagyobb Mes-
terrel egyesülve, volt Pál képes arra, hogy isteni bölcsességű tanokat hirdessen. Tano-
kat, amelyek megfelelnek az emberiség valamennyi osztálya, rétege kívánalmainak, és 
minden korszakban, minden helyen és minden körülmények között alkalmazhatók.

A korinthusi gyülekezet hívői között mutatkozó legnagyobb baj az volt, hogy a po-
gányság lealacsonyító szokásaihoz visszatértek. Az egykori megtértek egyike annyira 
visszaesett, hogy parázna életmódjával még az erkölcsileg alacsony fokon álló pogányok 
között is megütközést keltett. Az apostol felszólította a gyülekezetet, hogy vesse ki azt, 
„aki ezt a dolgot cselekedte”. „Avagy nem tudjátok-é” – mondotta –, „hogy egy kicsiny 
kovász az egész tésztát megposhasztja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek 
új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok.” (I. Kor. 5:6–7)

A másik nagy baj az volt, amely a gyülekezetbe belopódzott, hogy a hittestvérek egy-
mást a törvényszéknél bevádolták. Voltak ugyan megfelelő rendelkezések, hogy minden 
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felmerülő nehézséget egymás között békésen intézzenek el. Krisztus is világos utasítá-
sokat adott arra nézve, hogyan kell az ilyen ügyeket rendezni. „Ha pedig a te atyádfia 
vétkezik ellened” – mondta az Üdvözítő –, „menj el és dorgáld meg őt négyszemközt. Ha 
hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még 
egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha 
azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen 
előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a 
földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva 
lészen.” (Mt. 18:15–18)

A korinthusi hívőket, akik szem elől tévesztették ezt a világos tanácsot, Pál félreért-
hetetlenül megintette és megfeddte: „Merészel valaki közületek, ha peres dolga van a 
másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-é, 
hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagy-
tok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk 
ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Azért ha életszükségre való dolgok felől 
van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalábbvalók, azokat ültessétek le. Megszé-
gyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne 
az ő atyafiai között? Hanem atyafi atyafival törvénykezik, még pedig hitetlenek előtt? 
Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem 
szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt ti okoztok bán-
talmazást és kán, még pedig atyátokfiainak. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok 
nem örökölhetik Istennek országát?” (I. Kor. 6:1–9)

<<< vissza a 2. tanulmányhoz

3. Tanulmány javasolt olvasmány

LIFT HIM UP, 297. (AZ ERKÖLCSÖSSÉG)

Tisztaság

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a 
magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.” 1Tim 4:12.

Azzal, hogy elfogadja Krisztust személyes Megváltójának, az ember ugyanolyan kö-
zeli kapcsolatba kerül Istennel, és élvezi az Ő különleges kegyét, mint saját szeretett Fia. 
Istent tiszteli és dicsőíti, és bensőséges kapcsolatban áll vele. Élete Krisztussal együtt 
van elrejtve Istenben. Ó, micsoda szeretet, milyen csodálatos szeretet!

Ez az én tanításom az erkölcsi tisztaságról. A tisztátalanság sötétségének feltárása 
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feleannyira sem lesz olyan hatékony a bűn kiirtására, mint ezeknek a nagyszerű és ne-
mesítő témáknak a bemutatása… Egyedül a Biblia és a Biblia ad igaz tanításokat a tiszta-
ságról. Aztán hirdesd az Igét!

Ilyen az isteni kegyelem, ilyen a szeretet, amellyel szeret minket, még akkor is, amikor 
vétkeinkben és bűneinkben halottak voltunk, és gonosz cselekedeteink miatt ellenséges 
gondolataink voltak, különféle kívánságokat és gyönyöröket szolgáltunk, alantas étvá-
gyak és szenvedélyek rabszolgái voltunk, szolgálva bűnt és Sátánt. Micsoda mélységes 
szeretet mutatkozik meg Krisztusban, amikor engesztelő áldozattá válik bűneinkért. A 
Szentlélek szolgálata az embert arra készteti, hogy bűnbocsánatot találjon.

Jézus életének tisztasága, szentsége, ahogyan azt Isten Igéje bemutatja, nagyobb 
erővel rendelkezik a jellem megújítására és átalakítására, mint az összes erőfeszítés, 
amelyet az ember bűne biztos következménye bemutatása által lehetséges. A kereszten 
felemelt Megváltóra vetett egyetlen állhatatos pillantás jobban megtisztítja az elmét 
és a szívet minden szennyeződéstől, mint a legtehetségesebb nyelv által adott minden 
tudományos magyaráz.

A kereszt előtt a bűnös látja, hogy nem hasonlít Krisztushoz. Látja a törvényszegés 
szörnyű következményeit; meggyűlöli a bűnt, amit elkövetett, és élő hittel ragadja meg 
Jézust. Isten jelenlétének és a mennyei értelem fényében elítéli a tisztátalan állapotát. 
A kereszt mértékével mér. A szentély mérlegében lett megmérve. Krisztus tisztasága 
utálatos színeiben tárta fel előtte a saját tisztátalanságát. Elfordul a szennyes bűntől; 
Jézusra néz és él.

Mindent elnyelő, irányító, vonzó jellemet talál Jézus Krisztusban, aki meghalt, hogy 
megszabadítsa a bűn torzságától, és remegő ajkával és könnyes szemmel jelenti ki: 
„Nem halt meg hiába miattam.” „Nagyszerűsége jobbá tett engem.”

Egyetlen más hatás sem véd olyan erősen a kísértésektől, ösztönöz a tisztaságra és a 
becsületességre, mint Isten jelenlétének érzete.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmány

SZEMELVÉNYEK, 3. KÖTET, 271-277. (A HETEDNAPI ADVENTISTÁK ÉS 
BÍRÓSÁGI PEREK)

Gyülekezeti gondok feltárása a hitetlenek előtt. – Amikor a gyülekezetben problémák 
adódnak, ne forduljunk más hitben élő ügyvédekhez. Isten nem akarja, hogy a gyüleke-
zeti problémákat feltárjuk az Őt nem félők előtt. Nem akarja, hogy azoknak a segítségére 
támaszkodjunk, akik nem engedelmeskednek rendeléseinek. Akik ilyen tanácsosokban 
bíznak, bizonyítják, hogy nem hisznek Istenben. Hitetlenségükkel megbecstelenítik az 
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Urat, eljárásukkal pedig nagy kárt okoznak önmaguknak. Amikor hitetlenekhez fordul-
nak az egyházi nehézségek elrendezése érdekében, nem mást tesznek, mint marják, 
falják és felemésztik egymást (Gal 5:15).

Ezek az emberek félredobják Isten tanácsát, és Isten tilalma ellenére cselekednek. 
Ezzel kimutatják, hogy a világot választották ítélőbíróikként. Nevük a hitetlenek között 
szerepel a mennyei könyvekben. Újra megfeszítik Krisztust, és nyílt megszégyenülésnek 
teszik ki Őt. Az ilyenek tudják meg, hogy Isten nem hallgatja meg imáikat. Beszennyezik 
szent nevét, ezért Isten átengedi őket Sátán vezetésének mindaddig, amíg be nem látják 
balgaságukat, és bűnük megvallásával keresni nem kezdik az Urat.

Az egyházzal kapcsolatos ügyeket saját határain belül kell őrizni. Ha egy keresztényt 
megrontanak, viselje el a bántást béketűréssel. Ha kár éri, ne forduljon igazságszolgálta-
tásért, inkább szenvedje el a veszteséget és a sértést.

Isten tudja, hogyan bánjon azzal a méltatlan gyülekezeti taggal, aki megkárosítja 
testvérét vagy az Isten művét. A kereszténynek nem kell küzdenie jogaiért. Isten majd 
kézbe veszi annak az ügyét, aki megsérti ezeket a jogokat. „...Enyém a bosszúállás, én 
megfizetek, ezt mondja az Úr” (Róm 12:19). Feljegyzés készül minden ilyen dologról, és 
az Úr mindenért bosszút áll. Isten minden cselekedetet előhoz az ítéletre.

Nem biztonságos tanácsadók

Isten ügyének érdekeit ne bízzuk olyan emberek munkájára, akik nincsenek kapcso-
latban a mennyel. Az Istenhez hűtlen emberek nem lehetnek biztonságos tanácsadók. 
Nem rendelkeznek felülről jövő bölcsességgel. Nem szabad megbízni bennük az Isten 
művével kapcsolatos ügyek megítélésével, mert igen sok múlhat azokon. Ha követjük 
ítéletüket, biztos nehézségek várnak ránk, és hátráltatni fogjuk Isten művét.

Akik nincsenek kapcsolatban Istennel, azok az Isten ellenségével vannak kapcsolat-
ban, és noha tanácsuk fakadhat őszinte szándékból, ők maguk a vakság és megtévesztés 
áldozatai. Sátán olyan sugallatokat helyez gondolataikba és olyan szavakat ad ajkukra, 
melyek gyökeres ellentétben állnak Isten gondolataival és szándékával. Így munkálkodik 
azon rajtuk keresztül, hogy hamis ösvényekre csábítson bennünket. Ha teheti, félreve-
zet, összekuszál és romlásba dönt minket.

Az ősi világban nagy bűnnek számított, ha Isten népe átadta magát az ellenségnek, 
és feltárta előttük nehézségeit vagy gazdagságát. Az ősi életvezetés szerint bűnnek szá-
mított a hamis oltáron hozott bűnáldozat. Bűn volt a hamis tűzön gerjesztett tömjénfüst 
felajánlása is.

Az a veszély fenyeget bennünket, hogy összekeverjük a szentet és a közönségest. Az 
Istentől alászálló szent tűzhöz kell folyamodnunk törekvéseinkben. Az igaz oltár Krisz-
tus, a valódi tűz pedig a Szentlélek. Innen kapunk késztetéseket. Egy ember csak akkor 
tekinthető biztonságos tanácsadónak, ha a Szentlélek vezetése és irányítása alatt áll. Ha 
elfordulunk Istentől és az Ő választottaitól, és idegen oltároknál kérdezősködünk, csele-
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kedeteinknek megfelelő válaszban lesz részünk.
Mutassunk tökéletes bizodalmat Vezetőnk iránt! Kutassunk bölcsesség után a böl-

csesség kútfejéből! Minden elbizonytalanító és megpróbáló helyzetben Isten népe jus-
son egységre a kívánt dolgot illetően, emeljék fel egyesült imáikat Istenhez, és tartsanak 
ki a szükséges segítségért való fohászukban. Vonjuk be Istent minden tanácskozásunkba, 
és amikor kérünk tőle, higgyük is, hogy el fogjuk nyerni a kívánt áldást (Dátumozatlan 
kézirat, 112).

Egy hívőhöz intézet tanács, amikor pereskedéssel fenyegetett

Amikor pert indítottál R. ellen, azt mondtam, hogy ha S. ilyen messzire ment ezen 
a téren, az foltot fog ejteni életén. Szomorúság töltött el eljárásod miatt. Tudom, hogy 
nem helyénvaló, és parányit sem fog könnyíteni helyzeteden. Kizárólag annak a bölcses-
ségnek a megnyilvánulása ez, mely nem felülről való.

Tudomásomra jutott, hogy ellenem is pert akartál indítani a hozzád intézett bizony-
ságtétel által okozott sérelem miatt. Kaptam egy levelet, amelyben az állt, hogy ha nem 
ismerem el tévedésemet, a per elkezdődik. Alig hiszem, hogy ilyen eltökélt szándékkal 
az ellenség területére léptél, hiszen nagyon is jól ismered életemet és tevékenységemet.

Minden egyes szó igaz abból, amit írtam neked. Nincs mit viszszavonnom. Csupán 
kötelességemet teljesítettem. Egyedüli szándékom az anyag kinyomtatásával a te meg-
mentésedre irányult. Őszinte szereteten és sajnálkozáson kívül semmi más indítékom 
nem volt. Magad is tudod, hogy sorsod iránt mély érdeklődést tanúsítok...

Akkor sem vonok vissza egy betűt sem a Bizonyságtételekből, ha bírósághoz for-
dulva akarnak akadályozni munkámban. Tevékenységemet nem én jelöltem ki magam 
számára, hanem az Úr. Nem hittem volna, hogy elköveted ezt a szörnyűséges dolgot, 
és felemeled halandó karodat a menny Istene ellen. Bárki is végezze ezt a munkát, az 
ne te légy...

Azt mondom, ne akarj senkitől pénzt kicsikarni ellened vagy a tieid ellen mondott 
szavak miatt, mert ezzel önmagadnak ártasz. Ha Jézusra, hitünk Szerzőjére és Bevég-
zőjére tekintünk, képesek leszünk így imádkozni: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” Jézus nem fordult bíró-
sághoz, amikor igazságtalanul megvádolták. Jézus szenvedvén nem fenyegetőzött, és 
szidalmaztatván viszont nem szidalmazott (38. Levél, 1891).

Amit Isten megtiltott nekik. – Sokat írtam olyan keresztényekkel kapcsolatban, akik 
bíróságra viszik ügyüket ellenszolgáltatásért. Ezzel marják, falják és felemésztik egymást 
az igevers teljes értelmében. Félredobják maguktól az Istentől kapott ihletett tanácsot, 
és a tőle kapott üzenettel gyökeres ellentétben cselekednek. Az ilyen emberek akár fel 
is hagyhatnak az imádsággal, mert az Úr nem hallgatja meg őket. Kivívják Isten haragját, 
aki átadja őket a Sátánnak mindaddig, amíg be nem látják bolondságukat és keresni 
nem kezdik az Urat bűnvallomás útján...
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Miről árulkodik a perindítás? – A világ és a megtéretlen gyülekezeti tagok rokon-
szenvet éreznek egymás iránt. Amikor Isten megfedd némelyeket saját útjukhoz való 
ragaszkodásukért, azok bizalommal fordulnak a világhoz, hogy az döntsön gyülekezeti 
ügyeikben. Ez szembenállást és viszályokat von maga után. Krisztust újra megfeszítik 
és nyílt szégyen elé állítják. A világi bírósághoz forduló gyülekezeti tagok arról tesznek 
bizonyságot, hogy a világot tették bírájukká, ezért nevük a hitetlenekkel együtt van felje-
gyezve a mennyben. Milyen mohón használja fel a világ azok kijelentéseit, akik elárulják 
a szent megbízatást.

Megtörtént az, ami eddig még soha nem fordult elő a hetednapi adventisták köré-
ben. Isten azért engedte ezt meg, hogy te, akit félrevezettek, megérthesd, milyen hata-
lom vezérli azokat, akikre komoly felelősségeket bízott az Úr. Hol vannak Isten őrállói? 
Hol vannak a férfiak, akik vállvetve és az igazságban gyökerező együttes szívvel hirdetik 
a napjainkra szóló igazságot, mely birtokba veszi a szívet (64. Kézirat, 1898)?

A szentek ítélik meg a világot

Ha a szentek fogják megítélni a világot, akkor támaszkodjanak-e a világra és világi 
ügyvédekre nehézségeik elrendezésében? Isten nem akarja, hogy problémáikban az el-
lenség szolgái hozzanak döntéseket. Legyen bizodalmunk egymáshoz (71. Kézirat, 1903)!

Ügyvédek és Laodícea

Becstelen dolog a jog segítségére támaszkodni a keresztények részéről, de ez az 
átok mégis bekerült az Úr választott népe közé. Világi elveket vezettek be nagy buz-
galommal, minek következtében sok munkásunk gyakorlata a laodíceai félszívűséghez 
igazodik, mert olyan nagy bizodalmat helyeznek az ügyvédekbe, a jogi papírokba és 
megegyezésekbe. Ez az állapot gyűlöletes Isten szemében (128. Kézirat, 1903).

A kiadó perbe vonása

„Merészel valaki tiközületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt 
törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik 
meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való 
ítéletekre? Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való 
dolgokat? Azért ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyüleke-
zetben legalábbvalók, azokat ültessétek le. Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs 
tiköztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között? Hanem atyafi 
atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt? Egyáltalán már az is gyarlóság tiben-
netek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? 
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Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyá-
tokfiainak. Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek orszá-
gát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se 
férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók 
nem örökölhetik Isten országát” (1Kor 6:1-10). Amikor a gyülekezeti tagok eljutnak erre 
az ismeretre, gyakorlati példájuk jó bizonyságot tesz majd hitükről. Helyesen vezetett 
életükkel és mennyei keresztény beszédmódjukkal be fogják mutatni Krisztust. Nem lesz 
több bírósági per a szomszédok és testvérek között.

Krisztus nevében szólítalak fel, hogy vondd vissza az elindított pert, és soha többé 
ne indíts még egyet. Isten megtiltja, hogy ekként hozz rágalmat a nevére. Nagy világos-
ságot és sok lehetőséget kaptál, ezért nem engedheted meg magadnak a világiakkal 
való egyesülést és eljárásaik utánzását. Ne feledd, hogy az Úr aszerint fog bánni veled, 
amelyik oldalra ebben az életben állsz...

Ünnepélyesen kijelentem, hogy ha véghezviszed jelenlegi szándékodat, soha nem 
fogsz kigyógyulni annak következményéből. Ha a világ elé tárod a testvérek részéről 
vélt sérelmeidet, akkor lesznek dolgok, melyeknek a másik oldalon is el kell hangozniuk. 
Figyelmeztetést kell intéznem hozzád.

Azok esetével kapcsolatban, akik veled együtt felelősségteljes állásokat töltöttek be 
a The Review and Heraldnál, és akik a mű ellenségeivé váltak, nem fogod örömmel hal-
lani a rájuk kiszabott ítéletet, amikor a könyvek megnyittatnak, és azok alapján minden 
ember elveszi méltó jutalmát. Meg akarlak menteni attól, hogy olyan utat kövess, mely 
azok közé sorolna, akik bukott angyalokhoz csatlakoztak annak érdekében, hogy minden 
lehetséges módon árthassanak az Istent szeretőknek és azoknak, akik nagy nehézségek 
közepette törekszenek a jelenvaló igazság hirdetésére a világban.

A kiadóhivatal nem makulátlan. – Akik ellen felhozod vádjaidat, tudják, hogy nem 
hagytam jóvá veled való bánásmódjukat, és hogy megfeddtem őket eseted érzéketlen 
kezelése miatt. Vannak, akik nem viselkedtek tisztességesen. Nem úgy cselekedtek, aho-
gyan azt a maguk irányába másoktól elvárnák. Emiatt azonban szembe kell-e fordulnod 
a kapott figyelmeztetéssel és útmutatással? Arra kérlek, hogy ne dobd el magadtól a 
testvérek bizalmát és a kiadói munkában való részedet!

Szívesebben osztoznék veszteségedben, mintsem hogy végignézzem, hogy saját lel-
kednek okozz kárt eljárásoddal, és lehetőséget adj Sátánnak arra, hogy esetedet ne-
vetség tárgyává tegye a hitetlenek előtt, és a kiadóhivatalt rossz fényben tüntesse fel...

Isten művének megrontása

Vedd vissza ezt az ügyet az ügyvédek kezéből! Belegondolni is szörnyű, hogy Isten 
világosan kijelentett szavával gyökeresen ellentétben a világ elé tárd gonosz munkádat 
Isten parancsolattartó népe ellen. Ha eljárásod egyedül azok ellen irányulna, akik igaz-
ságtalanságot követtek el, az ártás nem lenne olyan messze ható, de felismered-e, hogy 
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így Isten egész népe ellen keltesz előítéletet másokban? Ezzel szentjei személyében se-
bezed meg Krisztust, és megörvendezteted Sátánt, aki rajtad keresztül Isten népe és 
intézményei ellen dolgozik és nagy károkat okoz (301. Levél, 1905).

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmány

RÓMA 7:1-3; 1KORINTHUS 7 (egész fejezet)

Róma 7:1-3.
1. Avagy nem tudjátok-é atyámfiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény 

uralkodik az emberen, a míg él?
2. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal 

a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
3. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy; 

ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy hogy nem lesz parázna, ha 
más férfihoz megy.

1Korinthus 7 (egész fejezet)
1. A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni.
2. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asz-

szonynak tulajdon férje.
3. A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a 

férjének.
4. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a 

maga testének, hanem a felesége.
5. Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy rá-

érjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg 
ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

6. Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.
7. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek 

tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy.
8. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha 

úgy maradhatnak, mint én is.
9. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házas-

ságban élni, mint égni.
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10. Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy 
az asszony férjétől el ne váljék.

11. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és 
a férj se bocsássa el a feleségét.

12. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen fele-
sége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

13. És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
14. Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a 

hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, 
most pedig szentek.

15. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén 
férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.

16. Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te 
férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet?

17. Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És 
minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.

18. Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el 
valaki? me metélkedjék körül.

19. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten paran-
csolatainak megtartása.

20. Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.
21. Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább 

élj azzal.
22. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadság-

ban hívatott el, Krisztusnak szolgája.
23. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái.
24. Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt.
25. A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, 

mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek.
26. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az em-

bernek úgy maradni.
27. Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress 

feleséget.
28. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem 

vétkezik; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek.
29. Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért 

a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna.
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30. És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; 
a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.

31. És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja.
32. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra 

visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;
33. A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a 

feleségének.
34. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dol-

gaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez 
ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének.

35. Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy 
illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul.

36. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és 
úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez.

37. Aki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van 
a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól 
cselekszi.

38. Azért, aki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban 
cselekszi.

39. Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez me-
het, a kihez akar, csakhogy az Úrban.

40. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy 
bennem is Istennek lelke van.

<<< vissza az 5. tanulmányhoz

6. Tanulmány javasolt olvasmány

1KORINTHHUS 10:1-11; AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 214-216. (FEL-
HÍVÁS MAGASABB RENDŰ ÉLETRE-részlet)

1Korinthhus 10:1-11
1. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a 

felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által;
2. És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;
3. És mindnyájan egy lelki eledelt ettek;
4. És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala 
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őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.
5. De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában.
6. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok 

kívántak.
7. Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: 

Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8. Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek 

egy napon huszonháromezeren.
9. Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a 

kígyók miatt.
10. Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és 

elveszének a pusztító által.
11. Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a 

kikhez az időknek vége elérkezett.

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 214-216. (FELHÍVÁS MAGASABB RENDŰ 
ÉLETRE-részlet)

Pál ugyanezt a szilárd célkitűzést szerette volna látni a korinthusi hívők életében, 
hogy elnyerjék az örök élet koronáját. Tudta, hogy ha el akarják érni a Krisztus által 
számukra kitűzött eszményt, élethosszig tartó küzdelem áll előttük, amely alól nincs 
felmentés. Kérte őket tehát, hogy szabályszerűen küzdjenek, igyekezzenek napról nap-
ra megszentelődni és az erkölcsi tökéletességért harcolni. Felhívta őket egyszersmind, 
hogy vessenek el minden terhet, és törekedjenek a tökéletességre a Krisztus Jézusban.

Pál a korinthusiak figyelmét a hajdani Izráel tapasztalataira irányította. Azokra az 
áldásokra, amelyek engedelmességüket megjutalmazták és azokra az ítéletekre, ame-
lyek áthágásaikra következtek. Emlékeztette őket, hogy az Úr mily csodálatos módon 
vezette ki a hébereket Egyiptomból: nappal felhő-, éjjel tűzoszlop védelme alatt. Így 
biztonságban vitte át őket Isten a Vörös-tengeren, míg az egyiptomiak, akik ugyanígy 
akartak átjutni, valamennyien a tengerbe fúltak. Ezen tette által ismerte el Isten Izrá-
elt saját gyülekezetének. „És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kőszik-
lából, amely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt.” (I. Kor. 10:4) A héberek 
vezetője minden útjukban: Krisztus volt. A megütött kőszikla Krisztust jelképezte, akit 
az emberek törvényszegése miatt sebeznek meg, hogy az üdvösség forrása minden-
kire áradhasson.

Azonban az izráelitáknak nyújtott kedvezmények ellenére, mert visszavágytak az 
Egyiptomban hagyott húsos fazekak után, mert bűnöztek és lázadoztak, végül mégis 
utolérte őket Isten ítélete. Az apostol felhívja a korinthusi hívők figyelmét azokra a tanul-
ságokra, amelyeket az izráeliták tapasztalatai nyújtanak. „Ezek pedig példáink lőnek” – 
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magyarázta –, „hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak.” Kimu-
tatta, hogy a kényelem és élvezet szeretete miként készítette elő a bűn útját, amelyekkel 
Istent haragra ingerelték. Amikor Izráel fiai leültek enni, inni és felkeltek, hogy játssza-
nak, megszűnt bennük az istenfélelem, amelyet éreztek a Sínai-hegynél, a törvénya-
dásnál; aranyborjút készítettek maguknak, amely Istent helyettesítette, és azt imádták. 
Hasonlóképpen, miután részt vettek a Baal-Peór imádásával egybekötött fényűző lako-
mán, közülők sokan elvesztek kicsapongásaik miatt. Isten haragja felgerjedt, úgyhogy 
parancsára, e csapás következtében, egyetlen napon „huszonháromezren” estek el.

Az apostol intette a korinthusiakat: „Azért aki hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne 
essék.” (I. Kor. 10:12) Ha dicsekvővé és önhitté válnak, ha elhanyagolják az imát, az éber 
őrködést, súlyos bűnökbe esnek és kihívják magukra Isten haragját. Pálnak azonban 
nem az volt a szándéka, hogy ezáltal csüggedés és félelem vegyen erőt rajtuk. Ezért 
arról biztosította őket: „Hű az Isten, aki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint el-
szenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy 
elszenvedhessétek.” (I. Kor. 10:13)

Pál bensőségesen kérte a testvéreket, kérdezzék meg önmagukat, milyen benyomást 
tesznek szavaik és cselekedeteik másokra. Ne tegyenek semmit – bármily ártatlan le-
gyen is –, ami a bálványimádás helyeslésének látszatát kelthetné, avagy sérthetné azok 
érzelmeit, akik még gyengék a hitben. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesz-
tek is, mindent az Isten dicsőségére míveljétek. Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, 
se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.” (I. Kor. 10:31)

Az apostolnak a korinthusi gyülekezethez intézett szavai vonatkoznak valameny-
nyi korszakra, de különösen napjainknak szólnak. A bálványimádat alatt nem csupán 
bálványok tiszteletét értette az apostol, hanem az önimádatot, a kényelemszeretetet, 
valamint a kívánságok és szenvedélyek kielégítését. Krisztus megvallása csupán, vagy 
az igazság ismerete nem tesz senkit sem kereszténnyé. Vallás, mely pusztán a szemet, 
fület és az ízlést gyönyörködteti, vagy jóváhagyja az önszeretetet, nem Krisztus vallása.

Pál a gyülekezetet az emberi testtel hasonlítja össze; találóan szemlélteti azt a szo-
ros és bensőséges viszonyt, amely Krisztus gyülekezetének tagjait kell, hogy össze-
kösse. „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, 
akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel 
itattattunk meg. Mert a test sem egy tag, hanem sok. Ha ezt mondaná a láb: mivel-
hogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-e azért? És, 
ha a fül azt mondaná; mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy 
nem a testből való-e azért? Ha az egész test szem, hol a hallás? Ha az egész hallás, hol 
a szaglás? Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, 
amint akarta. Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok tag 
van ugyan, de egy test. Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; 
vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem... De az Isten szerkeszté egybe a 
testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, hogy ne legyen hasonlás a test-
ben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. És akár szenved egy tag, 
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vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt 
örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.” (I. Kor. 
12:13–21, 24–27)

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmány

1KORINTHUS 11:17-34; JÉZUS ÉLETE, 559-568. (AZ ÉN EMLÉKEZE-
TEMRE)

1Korinthus 11:17-34.
17. Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral 

gyűltök egybe.
18. Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadások 

vannak köztetek; és valami részben hiszem is.
19. Mert szükség, hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilván-

valókká legyenek ti köztetek.
20. Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés:
21. Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely 

pedig dőzsöl.
22. Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét veti-

tek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dí-
csérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek.

23. Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon 
az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,

24. És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, 
mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

25. Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E 
pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszá-
tok az én emlékezetemre.

26. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, a míg eljövend.

27. Azért a ki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr 
teste és vére ellen.

28. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék 
abból a pohárból,
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29. Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy 
nem becsüli meg az Úrnak testét.

30. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.
31. Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
32. De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
33. Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok.
34. Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire 

nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem.

JÉZUS ÉLETE, 559-568. (AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE)
Máté 26:20-29; Márk 14:17-25; Lukács 22:14-23; János 13:18-30

„Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, És hálákat 
adván, megtörte és ezt mondotta: vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely tiérettetek 
megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is 
vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentum az én 
vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert va-
lamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg 
eljövend” (lKor 11:2-26).

Jézus ott állt az Ó- és Újszövetség fordulópontján, a két szövetség két nagy ünnepének 
találkozásánál. Krisztus, Isten hibátlan Báránya elkezdte bűnáldozatként bemutatni ma-
gát, hogy ilyen módon véget vessen a jelképek és istentiszteleti szertartások ama rend-
szerének, amely négyezer év óta az ő halálára mutattak. Mikor tanítványaival megette a 
húsvéti vacsorát, akkor ennek a helyettesítése szerezte ezt a szolgálatot, amelynek nagy 
áldozata emlékjeléül kellett szolgálnia. A zsidó nemzeti ünnep érvénye örökre megszűnt. 
Azt a szolgálatot, amelyet Krisztus akkor és ott elrendelt, figyelembe kellett és kell venni 
minden követőjének, minden országban és minden korszakban az idők végezetéig.

A húsvét az egyiptomi fogságból, rabszolgaságból való megszabadításnak a meg-
emlékezésére szolgált. Isten parancsolta meg a zsidóknak azt, hogy évről-évre, mikor a 
gyermekek megkérdezik ennek az elrendelt ünnepnek értelmét, akkor a megszabadítás 
történetét ismét és ismét beszéljék el nekik. Ezt a csodálatos megszabadulást ilyen mó-
don kellett frissen megtartani minden egyes nemzedék emlékezetében. Az Úrvacsorát 
Jézus annak a nagy szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit Ő eszközölt ki 
halála eredményeként. Amíg Krisztus másodszor is eljön hatalommal és dicsőséggel, ezt 
az isteni elrendelést kell ismételten megünnepelnünk. Ez az az eszköz, amellyel Krisztus 
nagy művét frissen kell megtartanunk emlékezetünkben.

Az Egyiptomból való szabadulás idejében Izrael gyermekei állva ették meg a húsvéti 
vacsorát, felövezett derékkal és vándorbottal a kezükben, készen az indulásra, vándo-
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rútjuk megkezdésére (Vö. 2Móz 12:11). Ez a mód, amellyel megünnepelték ezt az isteni 
elrendelést, összhangban volt akkori állapotukkal és körülményeikkel. Igen, mert éppen 
kivonulófélben voltak Egyiptom földéről, hogy megkezdjék fáradságos és nehéz vándor-
lásukat a pusztaságon át. Krisztus idejére azonban a helyzetük gyökeresen megváltozott. 
Most nem egy idegen földről voltak kiindulófélben, hanem saját országukban laktak. 
Összhangban azzal a nyugalommal, amivel Isten választott népeként megajándékozta 
őket, már fekvő helyzetben vettek részt a húsvéti vacsorán. Heverőket helyeztek el az 
asztal körül, és a vendégek azokra dőltek le a bal karjukra támaszkodva és a jobb kezüket 
szabadon hagyva, hogy evés közben használhassák. Ebben a helyzetben a vendég annak 
mellére hajthatta fejét, aki közvetlenül mellette ült. A lábaikat, mivel azokat a heverő 
külső peremén nyújtották ki, minden nehézség nélkül megmoshatta valaki, aki a kör 
külső oldalán körbejárta az asztalt.

Krisztus még mindig csendben az asztalnál ül, amelyre már feltették a húsvéti va-
csorát. A kovásztalan kenyér, amelyet a húsvéti időszakban használtak, előtte volt. A 
kiforratlan húsvéti bor szintén ott volt az asztalon. A kenyeret és a bort Krisztus jelkép-
ként alkalmazza saját szeplőtlen áldozata ábrázolására. Sem a kenyeret, sem a bort nem 
rontotta meg az erjedés, a bűn és a halál jelképe. Őt ábrázolták, „a hibátlan és szeplőtlen 
bárányt, a Krisztust” (1Pt 1:19).

„És mikor ők evének, vevén Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtöré és adá nékik, 
mondván: Vegyétek, egyétek; ez az én testem. És vevén a poharat, és hálákat adván, 
adá nékik, és ivának abból mindnyájan. És monda nékik: Ez az én vérem, az új szövetség 
vére, amely sokakéra kiontatik. Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek 
gyümölcséből mind ama napig, amikor mint újat iszom azt az Isten országában” (Mk 
14:22-25).

Júdás, az áruló is részt vett ezen a szent szertartáson. Júdás is megkapta Jézustól 
megtört testének és kiontott vérének a jelképeit. Júdás is hallotta Jézusnak ezeket a 
szavait: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Júdás, az áruló azonban, miközben ott 
hevert Isten Báránya jelenlétében, saját sötét szándékának a megvalósításán töprengett 
és dédelgette sötét, áruló gondolatait.

A lábmosásnál Krisztus meggyőző bizonyítékát adta annak, hogy megértette Júdás jel-
lemét: „Nem vagytok mindnyájan tiszták!” (Jn 13:11), - mondta tanítványainak. Ezek a 
szavak meggyőzték a hamis tanítványt arról, hogy Krisztus tud titkos szándékáról. Krisztus 
most még világosabban beszélt. Mikor ott hevertek az asztalnál ránézett tanítványára és 
azt mondta: „Nem mindnyájatokról szólok; tudom én kiket választottam el; hanem, hogy 
beteljesedjék az írás: Aki velem ette a kenyeret, a sarkát emelte fel ellenem” (Jn 13:18).

A tanítványok még most sem gyanakodtak Júdásra. Azt azonban látták, hogy Krisz-
tus szemmel láthatóan megszomorodott. Mindegyikük lelkére felhő telepedett, valami 
szörnyű szerencsétlenség balsejtelme, amelynek az értelmét nem értették meg. Amint 
csendben ettek, Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, tiközületek egy elárul 
engem” (Mt 26:21). Jézusnak ezekre a szavaira csodálkozás és megdöbbenés ragadta 
meg őket. Nem tudták felfogni, hogy közülük bárki is áruló módon viselkedhetnék isteni 
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Tanítójukkal. Miért árulhatnák el Őt? És kinek? Kinek szívében születik meg egy ilyen 
terv? Bizonyára nem a kedvelt tizenkettő egyikének a szívében, akik mindenekelőtt ab-
ban a kiváltságban részesültek, hogy hallották Krisztus tanítását, akik részesültek Krisz-
tus csodálatos szeretetében, és akik iránt olyan nagy figyelmet tanúsított, hogy szoros 
közösségbe vonta őket magával!

Mikor felfogták Krisztus szavainak a súlyos voltát és megemlékeztek arról, hogy Krisz-
tus mondásai mindig igaznak bizonyultak, akkor félelem és bizalmatlanság, gyanakvás 
fogta el őket. A legfájdalmasabb érzéssel a szívükben egymás után tették fel a kérdést 
Jézusnak: „Én vagyok-e az, Uram?” (Mt 26:22). Júdás azonban továbbra is hallgatott. 
János végül mély fájdalommal azt kérdezte Jézustól: „Uram, ki az?” (Jn 13:25) Jézus azt 
felelte neki: „Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az embernek Fia 
jóllehet elmegyen, amint megvan írva felőle, de jaj annak az embernek, aki az embernek 
Fiát elárulja, jobb volna annak az embernek, ha nem született volna meg” (Mt 26:23-
24). A tanítványok közelről kutatva tekintettek egymás arcába, mikor azt kérdezték: „Én 
vagyok-e az, Uram?” (Mt 26:22) Júdás azonban hallgatásával most mindegyikük figyel-
mét magára vonta. A kérdések zűrzavara és a megdöbbenés kifejezése közben Júdás 
nem hallotta meg Jézus válaszát, amit János kérdésére adott. Júdás azonban most, hogy 
megszabaduljon a tanítványok fürkésző tekintetétől, feltette Jézusnak ugyanazt a kér-
dést, amit előzőleg a tanítványok is mind feltettek neki: „Én vagyok-e az, Mester?” Jézus 
komolyan így válaszolt néki: „Te mondád” (Mt 26:25).

Szándékának a kitudódása után Júdás meglepődve és megzavarodva felállt és sietve 
elhagyta a helyiséget. „Monda azért neki Jézus: Amit cselekszel, . hamar Cselekedjed 
[...] Az pedig mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne; vala pedig éjszaka” (Jn 13:27.30). 
Éjszaka volt az az áruló számára mikor elfordult Jézustól, és kiment a külső sötétségbe.

Júdásnak, amíg meg nem tette ezt a lépést, még mindig volt lehetősége a bűnbánat-
ra. Mikor azonban elhagyta Ura jelenlétét és a tanítványtársai közösségét, akkor hozta 
meg végső döntését. Átlépte azt a határvonalat, amelyet visszafelé már soha többé nem 
léphetett át.

Egészen csodálatos, ahogy Jézus hosszú szenvedése alatt ezzel a megkísértett lélek-
kel foglalkozott. Semmit sem mulasztott el megtenni, amit megtehetett Júdás megmen-
tése érdekében. Miután Júdás kétszer is elkötelezte magát arra, hogy elárulja Urát, Jézus 
még mindig adott neki lehetőséget a bűnbánatra. Jézus elolvasta az áruló szívének titkos 
szándékát és ezzel megadta Júdásnak istensége végső és meggyőző nyilvánvaló bizonyí-
tékát. A hamis tanítvány számára ez volt a végső felhívás a bűnbánatra. Krisztus egyetlen 
olyan kérést, felhívást sem hagyott szótlanul, aminek a kimondására isteni-emberi szíve 
késztette. Ámbár az irgalmasság hullámai visszaverődtek Júdás konok gőgjének szikla-
faláról, ezek a hullámok mégis ismételten visszatértek a legyőző szeretet egyre erősebb 
dagályával. Ámbár Júdást meglepte és megrettentette bűnének a felfedése, de ez nem 
késztette bűnbánatra, hanem csak még eltökéltebbé tette szándéka megvalósításában.

Júdás felett kimondatott jajszavával, Krisztus tanítványaival kapcsolatos kegyelmi 
szándékát is nyilvánvalóvá tette. Így közölte velük Messiássága megkoronázó bizonyí-
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tékát. „Megmondom néktek, mielőtt meglenne, hogy mikor meglesz, higgyétek majd, 
hogy én vagyok” (Jn 13:19). Ha Jézus hallgatott volna, mintha nem lett volna tudatá-
ban annak, hogy mi lesz vele, akkor a tanítványok azt gondolhatták volna, hogy Mes-
terük nem rendelkezett isteni előrelátással, és meglepődve és elárulva került a gyilkos 
csőcselék kezébe. Egy évvel előbb Jézus megmondta tanítványainak, hogy tizenket-
tejüket választotta ki magának, de közülük az egyik ördög volt. Most Jézus Júdáshoz 
intézett szavai, melyek bizonyították, hogy árulása teljesen ismert volt Mestere előtt, 
egyben megerősítették Krisztus igazi követőinek a hitét megaláztatásának ideje alatt. 
Mikor pedig Júdásnak el kellett jutnia élete szörnyű végéhez, akkor eszükbe jutott az a 
jajkiáltás, amelyet Jézus mondott ki az áruló felett.

Az Üdvözítőnek még egy másik szándéka is volt. Nem vonta meg, szolgálatát attól, 
akiről tudta, hogy áruló. A tanítványok nem értették meg Jézus szavait, melyeket a láb-
mosásnál mondott el: „Nem vagytok mindnyájan tiszták” (Jn 13:11), sem azokat a sza-
vakat, amelyeket az asztalnál jelentett ki. „Aki velem ette a kenyeret; a sarkát emelte, 
fel ellenem” (Jn 13:18). Később azonban, mikor Jézus szavainak az értelme világossá lett 
előttük, akkor felismerték Isten végtelen türelmét és irgalmasságát, amelyet Ő a legfáj-
dalmasabban tévelygő iránt is tanúsít.

Bár Jézus kezdettől fogva ismerte Júdást, mégis megmosta a lábát. Az áruló abban 
a kiváltságban is részesült, hogy a szent Úrvacsorában Krisztussal együtt részt vehet. A 
szenvedő Üdvözítő minden lehetőséget megadott a bűnösnek, ami az Ő elfogadására, 
bűnei megbánására és a bűn foltjától való megtisztulásra késztetné. Ebben számunk-
ra is tanítás van. Mikor valakiről feltételezzük, hogy tévedésben és bűnben van, akkor 
sem szabad magunkat elválasztani tőle. Semmiféle meggondolatlan elkülönítéssel nem 
szabad odadobni őt prédaként a kísértőnek, vagy kikergetniük őt a Sátán csataterére. 
Krisztusnak nem ez a módszere. Krisztus azért mosta meg tanítványai lábát, mert tudta 
róluk, hogy tévelyegtek és hibákat követtek el, és ezzel egy kivételével mind a tizenket-
tőt bűnbánatra késztette.

Krisztus példája megtiltja azt, hogy valakit kizárjunk az úrvacsorából. Az igaz ugyan, 
hogy a nyilvánvaló bűn kizárja a vétkest. A Szentlélek ugyan tanítja ezt: „Most azért 
azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csa-
ló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még 
együtt se egyetek” (lKor 5:11). Ezen túl azonban senki se ítélkezzék senki felett. Isten 
nem reánk hagyta annak megítélését, hogy ki jelenhessék meg ezeken az alkalmakon. 
Nem, mert ki tud közülünk mások szívében olvasni? Ki tudja közülünk tévedés nélkül 
megkülönböztetni a konkolyt a búzától? „Próbálja meg azért az ember magát, és úgy 
egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. „Mert, „aki méltatlanul eszi 
e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. „ „Mert aki 
méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az 
Úrnak testét” (lKor 11:28.27.29).

Mikor a hívők összegyülekeznek, hogy részesüljenek a szent úrvacsorában, akkor ott 
mindig jelen vannak az emberi szemmel nem látható küldöttek is. Nincs kizárva, hogy 
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lehet egy Júdás is a társaságban. Ha pedig ez az egy van, akkor a sötétség fejedelmének 
a küldöttei különösképpen nem hiányozhatnak onnan. Nem, mert különös figyelmet 
fordítanak mindazokra, akik nem engedik, hogy a Szentlélek ellenőrizze, vizsgálja őket. 
Hasonlóképpen a mennyei angyalok is jelen vannak. Ezek a láthatatlan követek a hívők 
minden összejövetelén jelen vannak. Eljöhetnek az összejövetelre olyan személyek is, 
akik szívükben nem az igazság és a szentség szolgái, de akik mégis részt kívánnak venni 
az úrvacsorai istentiszteleten. Ezt ne tiltsuk meg nekik. Vannak olyan tanúk is jelen, akik 
ott voltak, mikor Jézus megmosta tanítványai lábát és Júdásét is. Nemcsak emberi sze-
mek tekintenek erre a jelenetre.

Krisztus jelen van a Szentlélek által, hogy ráüsse a pecsétjét az általa rendelt cse-
lekményre. Jelen van, hogy meggyőzze és meglágyítsa a szíveket. Egyetlen tekintet, a 
töredelem egyetlen gondolata sem kerüli el figyelmét. Krisztus jelen van, és várakozik a 
bűnbánókra és megtört szívűekre. Minden készen van az ilyen lelkek elfogadására. Az, 
aki megmosta Júdás lábát, arra vágyik, hogy minden szívről lemoshassa a bűn foltját.

Senki se zárja ki magát az úrvacsorából csak azért, mert valaki, aki nem méltó arra, 
hogy éljen az úrvacsorával, szintén jelen van. Krisztus minden egyes tanítványát nyil-
vánosan felszólítja, hogy vegyen részt az úrvacsorai istentiszteleten, és ezzel is tegyen 
tanúbizonyságot arról, hogy elfogadja Őt személyes Megváltójának. Krisztus ezeken az 
általa rendelt alkalmakon találkozik népével, és jelenlétével megerősíti őket. Előfordul-
hat, hogy méltatlan szívek és kezek készítik elő és osztják ki a szent jegyeket, de Krisz-
tus is ott van, hogy szolgáljon gyermekeinek. Isten mindazokat gazdagon megáldja, akik 
Krisztusba vetett hitükkel járulnak az Úr asztalához. Mindazok, akik mellőzik az isteni 
kiváltságnak ezeket az alkalmait, nagy veszteséget szenvednek.

Azzal, hogy Krisztus tanítványaival együtt vett részt a kenyér és a bor elfogyasztá-
sában, elpecsételte magát a számukra Megváltójukként. Rájuk bízta az új szövetséget, 
amelynek az útján mindazok, akik elfogadják Őt Isten gyermekeivé lesznek, és közös 
örökösök Krisztussal. Ezzel a szövetséggel minden áldás, amit a menny az élet számára 
csak adományozhat, sőt az eljövendő élet is már az övék. A szövetség okmányát Krisz-
tus vérével kellett ratifikálni, megerősíteni. A szent úrvacsora vételekor a tanítványok 
tartsák szemük előtt azt a végtelen áldozatot, amit Krisztus mindegyikünkért személy 
szerint meghozott, annak az áldozatnak egy részeként, amit az egész emberi nemzetsé-
gért hozott.

Az úrvacsorai istentisztelet azonban nem lehetett a szomorkodás ideje. Nem ez volt 
a célja. Mikor az Úr tanítványai az ő asztala köré gyülekeznek, akkor nem hiányaikról kell 
megemlékezniük, és nem azokon kell siránkozniuk. Ne időzzenek régi vallásos tapasz-
talataiknál, akár felemelők, akár lehangolóak voltak ezek a tapasztalatok! Ne említsék 
meg azokat a különbségeket, amelyek közöttük és embertársaik között vannak. Minde-
zek az előkészítő szolgálathoz tartoznak. Az önvizsgálatot, a bűnvallást, a viszályok meg-
szüntetését már előbb gyakorolni kell. Most azért jönnek, hogy Krisztussal találkozza-
nak. Nem állhatnak meg a kereszt árnyékában, hanem annak megmentő világosságába 
kell jönniük. Meg kell nyitniuk a szívüket és lelküket az Igazságosság Napjának ragyogó 
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napsugarai előtt. Krisztus legdrágább vérével megtisztított szívvel, Krisztus jelenlétének 
teljes tudatában, - aki ámbár láthatatlan kell meghallgatniuk Krisztus szavait: „Békessé-
get hagyok néktek; az én békességemet adom néktek; nem úgy, adom én nektek, amint 
a világ adja” (Jn 14:27).

Urunk azt mondja nekünk, mikor a bűn ítélete alatt vagytok, emlékezzetek meg ar-
ról, hogy én meghaltam érettetek. Mikor elnyomnak, üldöznek és bántanak benneteket 
érettem és az evangéliumért, emlékezzetek meg az én szeretetemről, amely olyan nagy 
volt irántatok, hogy életemet adtam érettetek. Mikor kötelességeitek túl keményeknek 
és könyörtelennek látszanak és terheitek túl súlyosaknak látszanak ahhoz, hogy el tud-
játok azokat hordozni, emlékezzetek meg arról, hogy én mit hordoztam, tűrtem el éret-
tetek a kereszten, semmit sem törődve a szégyenemmel. Mikor a szívetek összeszorul a 
súlyos megpróbáltatástól, emlékezzetek meg arról, hogy a ti Megváltótok azért él, hogy 
közben járjon érettetek.

Az úrvacsorai istentisztelet Krisztus második eljövetelére mutat. Krisztus ezt arra 
szánta, hogy elevenen megtartsa ezt a reménységet a tanítványok elméjében. Valahány-
szor összejöttek, hogy megemlékezzenek Uruk haláláról, mindig beszámoltak arról, hogy 
Jézus miként „vévén a poharat és hálákat adván, adá azoknak, ezt mondván: Igyatok eb-
ből mindnyájan; Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik 
bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig nektek, hogy: Mostantól fogva nem iszom a 
szőlőtőkének ebből a terméséből mind ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én 
Atyámnak országában» (Mt 26:27-29). Megpróbáltatásaik közben mindig vigasztalást 
találtak Uruk visszatérésének a reménységében. Kibeszélhetetlenül értékes, drága volt 
számukra ez a gondolat: « Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend» (lKor 11:26).

Vannak olyan dolgok, amelyeket sohase szabad elfelejtenünk. Krisztus szeretetét 
kényszerítő erejével mindig frissen kell tartanunk emlékezetünkben. Krisztus azért 
szerezte ezt az úrvacsorai istentiszteletet, hogy ez beszélhessen nékünk Isten szere-
tetének az értelméről, amelyet Krisztus irántunk tanúsított. Lelkünknek nem lehet 
egysége, egyesülése Istennel csak Krisztus által. Az egységet és a szeretetet testvér 
és testvér között Jézus szeretetének kell örökre megszilárdítani és nyújtani. Nem ke-
vesebb, mint Krisztus halála tudta csak Isten szeretetét hatásossá tenni számunkra. 
Egyedül csak Krisztus halála miatt van az, hogy örömmel tekinthetünk az ő második 
eljövetele felé. Krisztus áldozata a mi reménységünk középpontja. Ehhez kell rögzíte-
nünk hitünket.

Az úrvacsorai szertartások előírásait, amelyek Urunk megaláztatására és szenvedésére 
mutatnak, nagyon sokszor csak a formális előírásoknak tekintik, Krisztus azonban ezeket 
az előírásokat határozott szándékkal adta. Értelmünket meg kell élesítenünk, hogy megra-
gadhassuk az Istenség titkát. Mindegyikünknek kiváltsága, hogy felfogjuk, sokkal nagyobb 
mértékben, mint tesszük, Krisztus engesztelő szenvedéseinek a jelentését. „Amiképpen 
felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie, hogy 
valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:14-15).
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Tekintetünket a Golgota keresztjére kell irányítanunk, amely a haldokló Megváltót 
tartotta és emelte a magasba. Örökkévaló érdekünk azt követeli meg tőlünk, hogy mu-
tassuk meg Krisztusban való hitünket. Urunk mondta: „Ha nem eszitek az ember Fiá-
nak testét és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek [...] az én testem bizony étel 
és az én vérem bizony ital” (Jn 6:53-55). Ez igaz testi létünkkel kapcsolatban is. Krisztus 
halálának köszönhetjük még ezt a földi életünket is. Az a kenyér, amelyet megeszünk, 
az ő megtört testének a hozama. Azt a vizet, amit megiszunk, kiontott vérével vásá-
roltuk meg. Egyetlen ember: sem szent, sem bűnös, nem eszi úgy meg mindennapi 
ételét, hogy ne Krisztus testével és vérével táplálkozna. A Golgota keresztjét minden 
falat kenyérre, amit megeszünk, rányomták. Ez a kereszt tükröződik vissza minden 
csepp vízben, amelyet megiszunk. Mindezt Krisztus az ő nagy áldozata jelképeiben 
tanította meg nékünk. Az a világosság, amely a felház helyiségében megtartott úrva-
csorai istentiszteletből ragyog ki, szenteli meg a mindennapi életünk fenntartásához 
szükséges élelmiszereket. Családi ebédlőasztalunk az Úr asztalává válik, és minden 
étkezésünk szentséggé.

Krisztus szavai azonban mennyivel nagyobb mértékben bizonyulnak igaznak lelki éle-
tünkkel kapcsolatban! Krisztus kijelenti: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
örök élete van annak” (Jn 6:54). A Golgota keresztjén érettünk kiöntött élet elfogadá-
sával tudunk csak szent, istenfélő életet élni. Ezt az életet pedig csak Krisztus szavainak 
megvallása útján kapjuk meg, és az által, ha azokat a dolgokat cselekedjük, amelyeket 
Krisztus parancsolt meg nékünk. Így válunk eggyé vele. „Aki eszi az én testemet mondja 
Jézus és issza az én véremet, az énbennem lakozik és évis abban. Amiként elküldött 
engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él énálta-
lam” (Jn 6:56-57). A szent úrvacsorára ez az íráshely különleges értelemben vonatkozik. 
Mikor hittel Urunk nagy áldozatáról elmélkedünk, akkor Krisztus életével kerülünk szo-
ros kapcsolatba, és minden úrvacsorából új és nagyobb erőt merítünk. Az istentiszteleti 
formák olyan élő kapcsolatot teremtenek, amely összeköt minket, hívőket Krisztussal, és 
így összeköt minket az Atyával is.

Mikor elfogadjuk a kenyeret és a bort, amelyek számunkra Krisztus megtört testét 
és kiontott vérét jelképezik, akkor képzeletünkben bekapcsolódunk abba az úrvacsorai 
jelenetbe, amely ott a felházban játszódott le. Gondolatban átmegyünk azon a kerten, 
amelyet annak a Jézusnak a kínszenvedése szentelt meg, aki elhordozta a világ bűneit. 
Tanúi leszünk annak a küzdelemnek, amellyel Jézus elnyerte Istennel való megbékél-
tetésünket. Krisztus úgy mutatkozik meg lelki szemeink előtt, mint akit éppen most és 
közöttünk feszítettek keresztre.

A megfeszített Megváltóra tekintve még teljesebben fogjuk fel annak az áldozatnak 
a nagyságát és értelmét, amelyet a mennyei Fenség hozott a világért. Az üdvözítés terve 
előttünk dicsőül meg, és a Golgota gondolata eleven és szent érzelmeket ébreszt fel 
szívünkben. Szívünkben és az ajkunkon Istennek és a Báránynak szóló dicséret zendül. 
Igen, mert gőg és önimádat nem burjánozhat többé a lelkünkben, ha frissen tartjuk meg 
abban a Golgotán lejátszódó események emlékét.
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Akik Üdvözítőnk összehasonlíthatatlan szeretetére tekintenek, azoknak gondolata-
ik megnemesednek, szívük megtisztul és jellemük átalakul. Elindulnak, hogy világosság 
legyenek a világ számára, és hogy bizonyos mértékben visszatükrözzék Istennek ezt az 
irántunk való titokzatos szeretetét. Minél többet elmélkedünk Krisztus keresztjéről, an-
nál teljesebben elfogadjuk majd az apostol beszédét, mikor azt mondja: „Nékem pedig 
ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki 
által nékem megfeszíttetett a világ és én is a világnak” (Gal 6:14).

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmány

THE FAITH I LIVE BY, 292. (LELKIAJÁNDÉKOK) 

Lelkiajándékok
„A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek… 

Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.” 1Kor 12:1, 7.

Pál kijelenti, hogy a Lélek ajándékait és megnyilvánulásait a gyülekezetben helyezték 
el… „Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egy-
ségére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” Ef 4:13.

Nem mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden 
egyes szolgája megkapja a Lélek valamelyik ajándékát.

Az Úrnak szüksége van mindenféle ügyes munkásra. „És Ő adott némelyeket apos-
tolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pászto-
rokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus 
testének építésére.” Ef 4:11-12.

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

Ebben az időben legalább annyira szükség lesz Isten kegyelmének és hatalmának 
különleges megnyilatkozására, mint amennyire szükség volt az apostoli korban.

Isten ma is mennyei erővel tölt be embereket, ahogy erővel töltötte be azokat is, 
akik pünkösdkor hallották az üdvösség beszédét. E mostani órában Lelke és kegyelme 
mindazokra kiárad, akiknek szüksége van rá, s akik szaván fogják őt.

Az ajándékok már a mi tulajdonaink Krisztusban, de valódi birtokbavételük Isten Lel-
kének befogadásától függ…
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Másrészt, ha valaki kapcsolatban áll a Lélekkel, ha rendelkezik a Lélek ajándékaival, 
akkor a legszegényebb és legtudatlanabb Krisztus tanítványa is olyan hatalommal ren-
delkezik, mely eredményes az emberi szíveken. Az ilyeneket Isten közvetítővé teszi a 
mindenség legmagasztosabb hatásának túlárasztására.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 216-217. (FELHÍVÁS MAGASABB RENDŰ 
ÉLETRE-részlet)

Bármilyen hangzatos is hitvallomásunk, mégsem vagyunk Jézus őszinte tanítványai, 
ha szívünk nincs telve Isten és embertársaink iránti szeretettel. Még ha volna is nagy 
hitünk és hatalmunk csodák művelésére, de hitünk szeretet nélkül, teljesen értéktelen 
lenne. És ha még olyan bőkezű adakozók volnánk is, esetleg minden vagyonunkat el-
ajándékoznánk a szegények táplálására, mindez értéktelen volna Isten előtt, ha nem a 
tiszta szeretet az indítórugónk. És ha buzgóságunkban mártírhalált szenvednénk is, de 
nem szeretetből, akkor Isten csak úgy tekintene, mint elvakult rajongót vagy becsvágyó 
képmutatót.

„A szeretet hosszútörő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel.” (I. Kor. 13:4) A legtisztább öröm a legmélyebb alázatból fakad. A 
legerősebb és legnemesebb jellemek a türelem, a szeretet és Isten akaratának talapza-
tán épülnek.

A szeretet „nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed ha-
ragra, nem rójja fel a gonoszt” (I. Kor. 13:5). Az olyan szeretet, amilyen Krisztusban élt, 
mások cselekedeteit és eljárását jóindulattal ítéli meg. Mások hibáit szükségtelenül nem 
állítja pellengérre, nem hallgat meg szívesen rágalmakat, hanem inkább igyekszik mások 
jó tulajdonságaira emlékeztetni.

A szeretet „nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, 
mindent hiszen, mindent remél és mindent eltűr.” Ez a szeretet „soha el nem fogy”. (I. 
Kor. 13: 6–8) Sohasem vesztheti értékét; hiszen mennyei tulajdonság. Aki ezzel rendel-
kezik, mint értékes kinccsel fog áthaladni Isten városának kapuján.

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legna-
gyobb a szeretet.” (I. Kor. 13:13)

<<< vissza a 9. tanulmányhoz
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10. Tanulmány javasolt olvasmány

COUNSELS TO PARENTS, TEACHERS, AND STUDENTS, PP. 22–24.

Pál apostol írta: „kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek 
szentelésében és az igazság hitében.” 2Thess 2:13. Ebben a szövegben feltárul a meg-
váltás munkájának két képviselője, az isteni befolyás és Krisztus követőinek élő, erős 
hite. A Szentlélek megszentelése és az igazságban való hit által Isten munkatársaivá vá-
lunk. Krisztus vár egyháza együttműködésére. Nem tervezi, hogy új elemet adjon sza-
va hatékonyságához. Nagy munkáját már elvégezte azzal, hogy a világ megkapta Lelke 
sugalmazását. Jézus vére, a Szentlélek és az isteni szó a rendelkezésünkre áll. A menny 
mindezen gondoskodása kéznél van. Itt vannak azok is, akikért Krisztus meghalt és raj-
tunk múlik, hogy az Istentől kapott ígéreteket megragadjuk és vele együtt munkatársai 
legyünk, mert az isteni és az emberi eszközöknek e munkában együtt kell működniük.

Krisztus mondta: „Mindaz, a ki az igazságból való, hallgat az én szómra.” Jn 18:37. 
Krisztus, mivel Istentől jött, az Ő tanácsában állott, a Szentély örök magaslatain lako-
zott, minden igazság benne található és tőle származik, mivel Istennel egy volt. Ez sok-
kal többet jelent, mint amit a véges elme fel tud fogni, hogy Krisztust és megfeszítve 
őt, jelenítse meg minden missziós erőfeszítésben. „És ő megsebesíttetett bűneinkért, 
megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel 
gyógyulánk meg.” Ésa 53:5. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy 
mi Isten igazsága legyünk ő benne.” 2Kor 5:21.

Krisztus megfeszíttetett a mi bűneinkért; Krisztus feltámadt a halálból; Krisztus fele-
melkedett a magasba, mint közbenjárónk – ez az üdvösség tudománya, amelyet tanul-
nunk és tanítanunk kell. Ez a mi munkánk.

Krisztus keresztje – tanítsd ezt minden tanulónak újra és újra. Ugyan mennyien hiszik 
ezt úgy, ahogyan valójában van? Ugyan mennyien tanulmányozzák ezt és ismerik meg 
annak valódi jelentőségét? Lehetne-e egyetlen keresztény is a világon Krisztus keresztje 
nélkül? Akkor emeld fel magasra a keresztet az iskoládban, mint ami az igazi nevelés alap-
ja. Krisztus keresztje éppoly közel van a tanítóinkhoz, és nekik is olyan tökéletesen meg 
kell érteniük, mint Pálnak, aki így szólt: „Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, 
hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, a ki által nékem megfeszíttetett a világ, 
és én is a világnak.” Gal 6:14.

A tanítók, a legnagyobbtól a legkisebbig igyekezzenek megérteni, mit jelent Krisztus 
keresztjében dicsekedni. Ezután a szabályokkal és a példaadással megtaníthatják tanít-
ványaikat az áldásokra, amelyeket ez ad azok számára, akik férfiasan és bátran viselik. 
A Megváltó kijelenti: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az 
ő keresztjét, és kövessen engem.” Mt 16:24. Akik felemelik és hordozzák Krisztus után a 
kereszt, az mindazoknak a halhatatlanság koronájának záloga, amelyet majd megkapnak.

Azok a tanítók, akik nem így fognak dolgozni, azok nem méltók a névre, amit vi-
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selnek. Tanítók, forduljatok el a világ példájától, és hagyjatok fel a nagynak mondott 
emberek magasztalásával; fordítsátok el tanítványaitok gondolatait minden másnak a 
dicsőítésétől, csak Krisztus keresztjétől ne. A keresztre feszített Messiás az egész ke-
reszténység központi pontja. A leglényegesebb leckék, amelyeket a tanárok és a diákok 
megtanulhatnak, amelyek nem a világra mutatnak, hanem amelyek a világról a Kálvária 
keresztjére irányítják a figyelmet.

Az elérendő cél a kegyesség, az Istenhez való hasonlóság. A tanulók előtt a folyama-
tos fejlődés útja nyílik meg. Van egy cél, amit elérhet, egy színvonal, amit teljesíthet, s 
amibe minden jó, szép és nemes beletartozik. A valódi ismeret minden területén olyan 
gyorsan haladhat és olyan messzire juthat el, amennyire csak lehetséges. Erőfeszítései 
azonban az önző és mulandó érdekeknél oly mértékben magasabb szintű dolgok felé 
fognak irányulni, amennyire magasabb az ég a földnél.

Az a tanító, aki a mennyei célok eléréséért munkálkodik, Isten ismeretét igyekszik 
átadni a fiataloknak, és jellemüket a Teremtőéhez hasonlóvá formálni, igazán magasztos 
és nemes munkát végez. Amikor felébreszti a tanulókban a vágyat, hogy Isten eszmé-
nyeinek elérésére törekedjenek, akkor olyan nevelést ad, amely magas, mint az ég és 
széles, mint maga az univerzum; olyan nevelést, amit nem lehet befejezni ebben az 
életben, hanem ami az eljövendő életben is folytatódik; olyan nevelést, ami az eredmé-
nyes tanulónak felvételt biztosít a földi előkészítő iskolából a magasabb évfolyamba, a 
mennyei iskolába.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmány

KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 271-281. (JUTALOM)

Az Isten ingyen kegyelmét hirdető igazságot a zsidók majdnem szem elől tévesztet-
ték. A rabbik azt tanították, hogy Isten pártfogását ki kell érdemelni; és azt remélték, 
hogy saját cselekedeteikkel megszerezhetik az igazak jutalmát. Istentiszteletük mögött 
nyerészkedő, haszonleső lelkület húzódott. Ettől a lelkülettől még Krisztus tanítványai 
sem voltak teljesen mentesek, és a Megváltó minden alkalmat kihasznált arra, hogy 
ráébressze őket tévedésükre. Mielőtt példázatot mondott a munkásokról, olyan eset 
történt, amellyel alkalma nyílt a helyes elvek bemutatására.

Amint Jézus az úton ment, egy fiatal főember szaladt hozzá, leborult előtte, és tiszte-
lettel köszöntötte. „Jó Mester - mondta -, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?”

E főember úgy szólította meg Krisztust, mintha csupán köztiszteletben álló rabbi lett 
volna. Nem ismerte fel benne az Isten Fiát. A Megváltó így szólt: „Miért mondasz engem 
jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.” Milyen alapon nevezel engem jónak? Csak Isten jó. 
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Ha elismered, hogy jó vagyok, azt is el kell ismerned, hogy Isten küldöttje, Isten Fia vagyok.
„Ha pedig be akarsz menni az életre - tette hozzá -, tartsd meg a parancsolatokat.” 

Isten jelleme törvényében fejeződik ki; és ha összhangban akarsz lenni Istennel, kövesd 
minden cselekedetedben Isten törvényét.

Krisztus nem csökkentette a törvény követelményeit, hanem félreérthetetlenül kije-
lentette, hogy megtartása az örök élet feltétele. Isten ezt a feltételt szabta meg Ádám-
nak a bukás előtt is. Az Úr most sem kíván kevesebbet, mint amit az Édenben elvárt 
az embertől: tökéletes engedelmességet, feddhetetlen, igaz életet. A kegyelem kínálta 
szövetség ugyanazt igényli az embertől, mint az Édenben felállított követelmény: össz-
hangot Isten törvényével, amely szent, igaz és jó.

A „tartsd meg a parancsolatokat” szavakra az ifjú ezt kérdezte: „Melyeket?” Azt hit-
te, hogy Jézus valamilyen ceremóniális előírást ért a parancsolatokon. Krisztus azonban 
a Sínai-hegyen adott törvényről beszélt. Megemlített néhány rendelkezést a Tízparan-
csolat második táblájáról, és ebben az egy parancsolatban foglalta össze őket: „Szeresd 
felebarátodat, mint temagadat.”

Az ifjú tétovázás nélkül válaszolt: „Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi 
fogyatkozás van még bennem?” Az ifjúnak a törvényről alkotott fogalmai felszínesek 
voltak. Emberi normák szerint jellemét feddhetetlenül megőrizte. Élete kívülről nézve 
szinte bűntelen volt. Igazán azt gondolta, hogy engedelmességében nem lehet semmi 
hibát találni. Titokban mégis attól félt, hogy nincs minden rendben közte és Isten között. 
Ezért kérdezte: „Mi fogyatkozás van még bennem?”

„Ha tökéletes akarsz lenni - mondta Krisztus -, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a 
szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszé-
det hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.”

Az önimádó ember törvényszegő. Ezt akarta Jézus az ifjúval megértetni, és azért pró-
bálta meg, hogy leleplezze szívének önzését. Rátapintott jellemének gyenge pontjára. 
Az ifjú nem igényelt további felvilágosítást. Bálványt dédelgetett lelkében. A világ volt az 
istene. Állította, hogy megtartotta a parancsolatokat, de nem ismerte azt az elvet, amely 
az egész törvény lényege. Nem szerette Istent igazán, sem embertársait. Ezzel a fogyat-
kozásával egyszersmind hiányzott belőle mindaz, ami Isten országára alkalmassá tehette 
volna. Az „én”-nek és a világ kincseinek szeretete nincs összhangban a menny elveivel.

Amikor ez az ifjú főember Jézushoz fordult, nyíltságával és komolyságával megnyerte 
a Megváltó szívét. „Rátekintvén, megkedvelé őt”. Jézus ebben az ifjúban olyan valakit 
látott, aki az igazság hirdetője lehetne. E tehetséges, előkelő ifjút éppoly szívesen magá-
hoz fogadta volna, mint szegény halász követőit. Ha ez az ifjú a lélekmentésre szentelte 
volna képességeit, Krisztus igyekvő és eredményes munkása lehetett volna.

Először azonban el kellett volna fogadnia a tanítványság feltételeit. Teljesen Istennek 
kellett volna szentelnie életét. A Megváltó hívó szavára Máté „mindeneket elhagyván, 
felkele és követé Őt” (Lk 5:28). Ezt tették János, Péter és társaik is. Krisztus ugyanilyen 
odaszentelődést kívánt az ifjú főembertől is. És ezzel nem várt el nagyobb áldozatot, 
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mint amilyet Ő hozott. „Gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége 
által meggazdagodjatok” (2 Kor 8 : 9). Az ifjúnak csak mennie kellett volna arra, amerre 
Krisztus vezeti.

Krisztus rátekintett az ifjúra, és szerette volna, ha átadja magát neki. Szerette volna 
követeként mások áldására felhasználni. Ahelyett, amit Krisztusért fel kellett volna ál-
doznia, felkínálta neki a maga társaságát. „Kövess engem” - mondta. Ezt a kiváltságot 
Péter, Jakab és János boldogan fogadta. Ez az ifjú is csodálta Krisztust. Vonzódott a Meg-
váltóhoz, de nem volt hajlandó elfogadni a Megváltó önfeláldozásra szólító elvét. Inkább 
a gazdagságot választotta, mint Jézust. Kívánta az örök életet, de nem adott helyet szí-
vében annak az önzetlen szeretetnek, amelyből élet fakad; és szomorú szível elfordult 
Krisztustól.

Az ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mily nehezen mennek be az 
Isten országába, akiknek gazdagságuk van!” A tanítványok elcsodálkoztak e szavak hal-
latára. Úgy tanulták, hogy a gazdagokat a menny kegyeltjeinek kell tartani. Ők maguk 
is remélték, hogy világi hatalmat és gazdagságot kapnak a Messiás országában. Ha a 
gazdagok nem jutnak Isten országába, mit remélhet a többi ember! ?

„Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, milyen nehéz azoknak, akik a gaz-
dagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Könnyebb a tevének a tű fokán átmen-
ni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkod-
nak vala.” A tanítványok most értették meg, hogy nekik is szól a komoly figyelmeztetés. 
Krisztus szavainak fényénél a saját titkos hatalom- és gazdagságvágyuk is lelepleződött. 
Nyugtalankodva kiáltották: „Kicsoda üdvözülhet tehát?”

„Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; 
mert az Istennél minden lehetséges.”

A gazdagnak nem nyitja meg vagyona a menny kapuját. Gazdagsága nem jogcím 
a szentek örökségére. Csak Krisztus meg nem érdemelt kegyelméből léphet az ember 
Isten városába.

A gazdagoknak éppúgy szólnak a Szentlélek szavai, mint a szegényeknek: „Nem a 
magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg” ( 1 Kor 6 :19-20). Ha az ember hisz eb-
ben, akkor vagyonát kölcsönként kezeli, amelyet Isten útmutatása szerint kell használ-
nia: az elveszettek megmentésére, a szenvedők és szegények vigasztalására. Az ember 
erre képtelen, mert ragaszkodik földi kincseihez. Az az ember, aki elkötelezte magát a 
mammon szolgálatára, nem hallja meg az emberek segélykiáltását. De Istennél minden 
lehetséges. Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve, az önző szív szelíden enge-
delmeskedik. A gazdagok is elmondhatják azt, amit a farizeus Saul mondott: „Amelyek 
nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt annak fe-
lette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága 
miatt!” (Fil 3:7-8) És akkor nem vallanak semmit sajátjuknak. Örülnek, hogy Krisztus 
sokféle ajándékával sáfárkodhatnak, és az Ő nevében szolgálhatnak az emberiségnek.

Péter ocsúdott fel először a Megváltó szavai nyomán támadt titkos gondolatokból. 
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Eszébe jutott, hogy ő és testvérei mi mindenről lemondtak Krisztusért, és elégedett volt. 
„Ímé, mi elhagytunk mindent - mondta -, és követtünk téged.” Emlékezve az ifjú főem-
bernek tett „kincsed lesz mennyben” feltételes ígéretre kérte az ő és társai áldozatáért 
járó jutalmat.

A Megváltó válasza megremegtette e galileai halászok szívét. Olyan kiváltságokat 
helyezett kilátásba, amelyek legszebb álmaikat váltják valóra: „Bizony mondom néktek, 
hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek Fia beül az Ő di-
csőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel 
tizenkét nemzetségét.” Majd hozzátette: „Senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvé-
reit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy 
szántóföldjeit énérettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az 
időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, 
üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet.”

Péter „mink lesz hát minékünk” kérdése azonban béres-lelkületről árulkodott. Ez a 
lelkület - ha ki nem gyógyulnak belőle - alkalmatlanná teszi a tanítványokat Krisztus szol-
gálatára. A tanítványokat vonzotta Krisztus szeretete, de nem voltak teljesen mentesek a 
farizeizmustól. Még mindig azt hitték, hogy munkájuk arányában jogosultak a jutalomra. 
Az önfelmagasztalás és önelégültség szellemét ápolták magukban, és összehasonlítot-
ták magukat egymással. Amikor valamelyikük bármiben hibázott, a többiek azt képzel-
ték, hogy ők jobbak nála.

Nehogy a tanítványok szem elől tévesszék az evangéliumi elveket, Krisztus elmon-
dott egy példázatot arról, hogy Isten miként bánik szolgáival, és milyen lelkületet vár el 
azoktól, akik érte munkálkodnak.

„Hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez - mondta -, aki jó reggel kimé-
ne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.” Az volt a szokás, hogy az emberek a piac-
téren vártak munkaalkalomra, és a munkáltatók ott kerestek munkavállalókat. A példá-
zatbeli ember a történet szerint több alkalommal kiment a piactérre, hogy munkásokat 
fogadjon. Azokkal, akiket legkorábban fogadott fel, meghatározott összegben egyezett 
meg. Akik pedig később léptek szolgálatba, bérük megállapítását a gazdára bízták.

„Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a 
munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És kijövén a 
tizenegyórások, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, 
hogy ők többet kapnak; de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.”

A gazdának a szőlőskert munkásaival való bánásmódja azt példázza, hogy miként 
bánik Isten az emberekkel. Egészen másként, mint ahogy az emberek szoktak. Földi ügy-
letekben a munkások az elvégzett munka arányában kapják bérüket. A munkás csak 
annyit vár el, amennyit megkeresett. Krisztus azonban e példázatban országának elveit 
szemlélteti, és ez az ország nem ebből a világból való. Krisztust semmilyen emberi sza-
bály nem befolyásolja. Az Úr ezt mondja: „Nem az én gondolataim a ti gondolataitok, 
és nem a ti útaitok az én útaim ... Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen 
magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55 : 8-9)
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A példázat szerint a legkorábban felfogadott munkások meghatározott összegért vál-
lalták a munkát, és megkapták a megszabott összeget. Semmivel sem többet. A később 
felfogadott munkások bíztak a gazda ígéretében, amely így szólt: „ami igazságos, meg-
kapjátok”. Azzal mutatták meg bizalmukat, hogy nem érdeklődtek bérük felől. Bíztak a 
gazda igazságos és méltányos voltában, és nem teljesítményük szerint kapták a jutal-
mat, hanem a gazda bőkezűsége szerint.

Isten azt szeretné, ha mi is a bűnöst megigazító Istent látnánk benne. Jutalmát nem 
érdemeink szerint adja, hanem „eleve-elvégzése szerint, amelyet megcselekedett a 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” „Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi 
cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket” (Ef 3 :1 l; Tit 3 : 5.); és 
azokért, akik bíznak benne „véghetetlen bőséggel mindeneket” megcselekszik, „feljebb, 
hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk” (Ef 3 :20).

Nem az elvégzett munka mennyisége, sem pedig a látható eredmény teszi a munkát 
értékessé Isten előtt, hanem az a lelkület, amellyel dolgozunk. Azok, akik a tizenegyedik 
órában jöttek a szőlőbe, hálásak voltak azért, hogy dolgozhattak. Szívük tele volt hálával 
munkaadójuk iránt, és nagyon meglepődtek, amikor a nap végeztével a gazda egész napi 
bért adott nekik. Tudták, hogy nem érdemeltek annyit, és a jóindulat, amit munkaadó-
juk arcán láttak, örömmel töltötte el őket. Soha nem felejtették el a gazda jóságát és 
bőkezűségét, mint az a bűnös sem, aki a tizenegyedik órában lép a Mester szolgálatába, 
de aki tudja, hogy nincs semmi érdeme. Munkában eltöltött ideje olyan rövidnek tűnik, 
hogy méltatlannak érzi magát a jutalomra, de tele van örömmel, amiért Isten felfogadta. 
Alázatos, bízó lélekkel dolgozik, és hálás azért a kiváltságért, hogy Krisztus munkatársa 
lehet. Isten örül ennek a lelkületnek, és megdicséri.

Isten szeretné, ha bíznánk benne, és nem kérdeznénk, mi lesz a jutalmunk. Ha Krisz-
tus szívünkben lakik, nem a jutalom áll gondolataink homlokterében; nem a jutalomért 
szolgálunk. Igaz, hogy a jutalmat is meg kell becsülnünk, de ne az legyen az első. Isten 
azt akarja, hogy értékeljük megígért áldásait, de azt nem, hogy lessük a jutalmat, és azt 
érezzük, hogy minden szolgálatért jutalom jár. Ne annyira a jutalommal törődjünk, mint 
inkább azzal, hogy - minden nyereségtől függetlenül - helyesen cselekedjünk! Az Isten 
és embertársaink iránti szeretet legyen a hajtóerőnk!

A példázat nem mentegeti azokat, akik az Úr első hívására nem léptek a szőlőmunká-
sok közé. Amikor a gazda a tizenegyedik órában is a piactérre kimenve dologtalan embe-
reket talált, ezt mondta nekik: „Miért álltok itt egész napon át hivalkodván?” A válasz így 
hangzott: „Mert senki sem fogadott meg minket.” A későn hívottak közül senki nem volt 
ott reggel. Nem utasították vissza a hívást. Akik pedig visszautasítják, még jóvá tehetik, 
ha megbánják, de veszélyes dolog könnyen venni a kegyelem első hívását.

Amikor a szőlőskert munkásai „tíz-tíz pénzt vőnek fejenként”, a korán kezdő munká-
sok megharagudtak. Bizonygatták, hogy ők tizenkét órát dolgoztak. Úgy érezték, hogy 
nagyobb bérre volna joguk, mint azoknak, akik csak egy órát dolgoztak, és azt is a nap 
hűvösebb szakában. „Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak - mondták -, és 
egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.”
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„Barátom - válaszolt a gazda egyiküknek -, nem cselekszem igazságtalanul veled; 
avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem? Vedd ami a tiéd, és menj el. Én pedig 
ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad-é nékem a ma-
gaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?”

„Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivata-
losok, de kevesen a választottak.”

E példázat munkásai azokat ábrázolják, akik szolgálatukért előnyre tartanak igényt 
másokkal szemben. Dicsekedve fognak munkához, de önmegtagadás és önfeláldozás 
nélkül dolgoznak. Lehet, hogy egész életükben Krisztus szolgáinak mondták magukat. 
Talán jól viselik a nehézséget, nélkülözést és megpróbáltatást. Ezért nagy jutalomra 
formálnak jogot. Többet gondolnak a jutalomra, mint arra a kiváltságra, hogy Krisztus 
szolgái lehetnek. Véleményük szerint munkálkodásuk és áldozataik miatt nagyobb el-
ismerést érdemelnének, mint mások. S mivel ezt az igényüket nem veszik figyelembe, 
megsértődnek. Ha szerető, bízó szívvel dolgoznának, mindig elsők lehetnének; de sirán-
kozó, panaszkodó természetük nélkülözi Krisztus lelkületét. Magatartásuk arról árulko-
dik, hogy megbízhatatlanok, becsvágyók, nem bíznak Istenben, és irigyek testvéreikre. 
Az Úr jósága és nagylelkűsége csak alkalom nekik a zúgolódásra. Ezzel azt bizonyítják, 
hogy nincsenek közösségben Istennel; nem ismerik a Mesterrel való együtt munkálko-
dás örömét.

Istent semmi sem sérti jobban, mint ez a kicsinyes, énközpontú lelkület. Nem tud 
együtt dolgozni ilyen önző emberekkel, mert érzéketlenek Lelkének munkája iránt.

Az Úr először a zsidókat hívta szőlőjébe. Ezért büszkék és önigazultak voltak. Azt 
gondolták, hogy hosszú éveken át tartó szolgálatuk miatt nagyobb jutalom illeti meg 
őket, mint másokat. Semmi nem okozott nekik nagyobb bosszúságot, mint az a hír, hogy 
a pogányoknak éppolyan joguk van az Isten dolgaihoz, mint nekik.

Krisztus óva intette tanítványait, akiket elsőként hívott el, hogy óvakodjanak ettől a 
bűntől. Látta, hogy a gyülekezetre átokként nehezedik majd az önigazultság, és ez a szel-
lem gyöngíteni fogja tagjait. Az emberek azt fogják gondolni, hogy tehetnek valamit a 
mennyei polgárság megszerzéséért. Azt képzelik, hogy az Úr akkor siet segítségükre, ha 
ők maguk már előreléptek. Ebből az következik, hogy saját maguknak nagy jelentőséget 
tulajdonítanak, Jézusnak pedig csak keveset. Sokan, akiknél némi előrelépés tapasztal-
ható, felfuvalkodnak, és azt gondolják, hogy különbek, mint mások. Elvárják, hogy híze-
legjenek nekik, és irigykednek, ha nem tulajdonítanak nekik nagy fontosságot. Ettől a 
veszélytől akarja Krisztus megóvni tanítványait.

Rosszul tesszük, ha saját érdemeinkkel büszkélkedünk. „Ne dicsekedjék a bölcs az ő 
bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságá-
val; hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én 
vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik 
kedvem, azt mondja az Úr” (Jer 9: 23-24).

Nem cselekedeteinkért kapjuk a jutalmat, nehogy bárki is dicsekedjék. Minden juta-
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lom kegyelemből van. „Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám a mi atyánk nyert volna test 
szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem 
az Isten előtt. Mert mit mond az írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítta-
ték az őnéki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik ke-
gyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz 
abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul” (Róm 4:1-5). 
Ezért egyik embernek sincs oka arra, hogy értékesebbnek tartsa magát a másiknál, vagy 
hogy irigykedjék másokra. Egyik ember sem kiváltságosabb, mint a másik, és senki sem 
mondhatja, hogy joga van a jutalomhoz.

Az első és az utolsó is osztozik a dicső, örökérvényű jutalomban, és az elsőknek 
örömmel kell fogadniuk az utolsókat. Aki irigyli a másoknak adott jutalmat, az elfeledke-
zik arról, hogy ő is kegyelemből kapja az üdvösséget. A munkásokról szóló példázat elítél 
minden féltékenységet és gyanakvást. A szeretet örül az igazságnak, és nem tesz irigy 
összehasonlításokat. Akinek szívében szeretet él, csak Krisztus szeretetreméltóságát ha-
sonlítja össze saját fogyatékos jellemével.

A példázat minden munkást arra int, bármilyen régen szolgál, és bármilyen sokat 
teljesített, hogy testvéri szeretet és Isten előtti alázatosság nélkül semmit sem ér. Akinek 
öndicsőítés a célja, az nélkülözi azokat a jellemvonásokat, amelyek hatékony munkássá 
tehetik Krisztus szolgálatában. A gőg és elbizakodottság lerontja a munkát.

Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és megbízhatóság te-
szi munkánkat kedvessé Isten előtt. Minden szolgálatunk énünk teljes átadását igényli. 
A legapróbb feladat, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, 
mint a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés. Isten azt nézi, hogy mennyi 
van bennünk Krisztus lelkületéből, és mennyi cselekedeteinkben a krisztusi vonás. Isten 
többre értékeli a szeretetet és hűséget, amellyel munkánkat végezzük, mint a teljesít-
mény nagyságát.

Amikor nincs már önzés, és az elsőbbségért folyó harc megszűnik, amikor hála tölti 
be szívünket, és a szeretet jóillata árad életünkből, csak akkor lakik Krisztus szívünkben, 
és csak így ismer el Isten minket munkatársainak.

A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Ké-
szek áldozni és áldozatként elégni. De ezt vidám szívvel teszik. Örömükkel Krisztus is 
azonosul. Az ő örömük ugyanaz, mint ami Krisztusnak is örömet szerzett: „hogy annak 
akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az Ő dolgát elvégezzem” (Jn. 4: 34). A di-
csőség Urának munkatársai! Ez a gondolat megédesíti minden fáradozásukat, megacé-
lozza akaratukat, bátorságot önt lelkükbe - történjék bármi. Krisztus munkatársai önzet-
len szívvel dolgoznak, Krisztus szenvedéseiből részt vállalva megtisztulnak, munkájában 
és könyörületességében osztoznak. Mindezzel növelik Krisztus örömét, és megdicsőítik 
magasztos nevét.

Ilyen lelkülettel lehet Istennek igazán szolgálni. Sokan, akik elsőknek tűnnek, utolsók 
lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jólle-
het az utolsók közé számítanak, mégis elsők lesznek.
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Krisztus sok odaadó gyermekének nincs alkalma nagy feladatokra vagy nagy áldo-
zatokra Isten szolgálatában. Vigasztalódjanak azzal, hogy Isten nem mindig a mártírom-
ságot tartja a legkedvesebb áldozatnak! Nem biztos, hogy a naponta halálos veszedel-
mekkel találkozó misszionáriust méltatják első helyen a mennyben. A keresztény, aki 
magánéletében is keresztény; aki bizonyságot tesz kereszténységéről naponkénti ön-
megtagadásával, szándékai őszinteségével, gondolatai tisztaságával, a bosszúságok kö-
zötti szelídségével, hitével és kegyességével, a kicsi dolgokban való megbízhatóságával; 
aki családi életében Krisztus jellemét képviseli, Isten szemében még a világszerte ismert 
misszionáriusnál és mártírnál is becsesebb lehet.

Isten egészen más normához méri a jellemet, mint az ember. Isten látja legyőzött 
kísértéseinket is, amelyekről a világ nem tud, sőt még legközelebbi barátaink sem. Látja 
családi életünkben és a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor az embert 
megalázza saját gyengeségének tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkek miatti 
őszinte bűnbánatát is. Látja, amikor teljes szívével szolgál neki. Tud énünkkel vívott ke-
serves küzdelmeinkről, és tud győzelmeinkről is. Isten mindezekről tud, és tudnak az 
angyalok is. „Egy emlékkönyv iraték Ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az Ő 
nevét” (Mal 3 :16).

Nem tudásunkban, társadalmi rangunkban, a munkások sokaságában, vagy a reánk 
bízott képességekben található sikerünk titka; nem is az emberi akaratban. Ha tehe-
tetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki 
minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk.

Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyerme-
ki hittel követjük Krisztust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és 
legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és legkisebbek megkaphatják. 
A menny aranykapuja nem tárul ki az öndicsőítőnek. Nem emelkedik fel a büszke lélek 
előtt, de az örök díszkapuk szélesre tárulnak egy kisgyermek reszkető érintésére. Azok, 
akik őszinte hittel és szeretettel szolgáltak Istennek, kegyelméből áldott jutalmat kapnak.

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmány

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 330-333. (A TÖRVÉNY ÉS A SZÖVETSÉGEK-
részlet)

Amiként a Biblia két törvénnyel ajándékoz meg bennünket: egy változhatatlan és 
örökkévaló törvénnyel és egy ideiglenes, átmeneti törvénnyel, azonképpen szövetség 
is kettő van. A kegyelem szövetsége volt az első, amelyet Isten Éden kertjében kötött az 
emberrel, amikor a bűneset után azt az ígéretet adta, hogy az asszony magva a kígyó 
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fejére tapos majd. Ez a szövetség minden embernek bocsánatot és Isten támogató ke-
gyelmét ajánlotta fel a jövőre a Krisztusban való hit és az engedelmesség által. Az örök 
életet is megígérte nekik az Úr azzal a feltétellel, hogy hűségesek maradnak Isten törvé-
nyéhez. A pátriárkák így kapták meg az üdvösség reménységét.

Ugyanezt a szövetséget újította meg Isten Ábrahámmal a következő ígéretben: „És 
megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei...” (1Móz 22:18). Ez az ígé-
ret Krisztusra mutatott. Így fogta ezt fel Ábrahám is (lásd Gal 3:8.16), és bűnei bocsána-
táért Krisztusban bízott. Ez volt az a hite, amelyet Isten igazságul számított be néki. Az 
Ábrahámmal megújított szövetség Isten törvényének tekintélyét is fenntartotta. Az Úr 
azt mondta Ábrahámnak: „[...] Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy 
tökéletes” (1Móz 17:1). Isten a következőképpen tett tanúbizonyságot hűséges szolgá-
járól: „Mivelhogy hallgata Ábrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, 
parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet” (1Móz 26:5), az Úr kijelentette neki: 
„És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te 
magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségül, hogy legyek tenéked Istened, 
és a te magodnak te utánad” (1Móz 17:7).

Bár ezt a szövetséget Isten Ádámmal kötötte meg és Ábrahámmal csak megújí-
totta, mégis egyedül Krisztus halálával teljesedhetett be. Isten ígérete alapján azóta 
létezett, mióta Isten először adott hírt a megváltásról és azt hittel elfogadták. Attól 
az időponttól kedve azonban, amikor Krisztus halálával jóváhagyta ezt a szövetséget, 
már Újszövetségnek nevezték. Ennek az Újszövetségnek is Isten törvénye az alapja. 
Egyszerűen arról intézkedett, hogy az emberek ismét összhangba kerüljenek az 
isteni akarattal. Oda vezette el az embereket, ahol engedelmeskedni tudnak Isten 
törvényének.

Egy másik szerződés is volt, amelyet a Szentírásban Ószövetségnek neveztek. Ezt a 
szerződést, szövetséget Isten a Sinai hegyen kötötte meg Izraellel. Ezt a szövetséget az 
áldozat vére; az ábrahámi szövetséget Krisztus vére hitelesítette. Ezt a szövetséget „má-
sodik” vagy „új” szövetségnek nevezzük, mivel azt a vért, amellyel megpecsételték, az 
első szövetség vére után ontották ki. Az, hogy ez az Újszövetség már Ábrahám napjaiban 
is érvényes volt nyilvánvaló abból a tényből, hogy Isten ígérete és esküje erősítette meg, 
mégpedig „[...] két változhatatlan tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten 
hazudjon” (Zsid 6:18).

Ha pedig az ábrahámi szövetség már magában foglalta a megváltás ígéretét, akkor 
miért alkottak egy másik szövetséget a Sinai hegyen? Rabszolgasága idején a nép nagy-
mértékben elvesztette Isten ismeretét és az ábrahámi szövetség alapelveinek ismeretét 
is. Egyiptomból való kiszabadításuk után Isten igyekezett feltárni előttük hatalmát és 
kegyelmét, hogy ezek elvezessék őket oda, ahol minden arra indítja majd őket, hogy 
egyedül csak őt szeressék és egyedül csak benne bízzanak. Isten azért vezette őket a 
Vörös-tenger partjára - ahol a nyomukban lévő és őket üldöző egyiptomi hadsereg mi-
att megmenekülésük lehetetlennek látszott -, hogy felfoghassák teljes tehetetlenségü-
ket és az isteni segítségre való szükségüket. Isten csak azután szabadította ki őket az 
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egyiptomiak kezéből, a biztos pusztulásból, miután megértették helyzetüket. Akkor és 
ott megtelt a szívük Isten iránti hálával, szeretettel és Isten hatalmában való feltétlen 
bizalommal. Szabadítójukként Isten magához vonta őket, legalábbis időlegesen.

Isten azonban egy sokkal nagyobb igazsággal is hatni akart elméjükre. Mivel a bál-
ványimádás és az erkölcsi romlottság közepette éltek, ezért nem volt valódi fogalmuk Is-
ten szentségéről, saját szívük rendkívül bűnös voltáról. Képtelenek voltak felfogni, hogy 
saját erejük és akaratuk nem elegendő ahhoz, hogy igazán engedelmeskedni tudjanak 
Isten törvényének. Azt sem tudták igazán megérteni, hogy szükségük van megváltóra. 
Mindezekre meg kellett tanítani őket.

Isten elvezette őket a Sinai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét. Megajándé-
kozta őket törvényével és az engedelmesség feltételének teljesítésétől függően áldások 
ígéretével: „Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én 
szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; [...] És lesztek ti 
nékem papok birodalma és szent nép” (2Móz 19:5-6). A nép nem fogta fel saját bű-
nös voltát. Azt sem, hogy Krisztus nélkül lehetetlenség volt számukra Isten törvényének 
megtartása. Mindezek ellenére készségesen léptek szövetségre Istennel. Úgy érezték, 
hogy képesek voltak és lesznek saját igazságukat létrehozni és ezért merték kijelenteni: 
„[...] Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk”(2Móz 24:7). 
Áhítatot keltő fenséggel tanúbizonyságot tettek a törvény kihirdetéséről, és rémületen 
remegtek a hegy előtt. Ám csak néhány hét telt el és máris megszegték Istennel kötött 
szövetségüket és leborulva imádták a faragott képet. Nem remélhették Isten tetszését 
egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Most azonban, mikor belátták bűnös 
voltukat és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek annak, hogy nem 
lehetnek meg ama Megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, 
és az áldozati felajánlásokban vetítette előre árnyékát. Most a hit és a szeretet Istenhez 
kötözte őket, mint a bűn kötelékéből való szabadítóhoz. Most már előkészültek arra, 
hogy értékeljék és megbecsüljék az Újszövetség áldásait.

Az Ószövetségnek ezek voltak a kifejezései: Engedelmeskedj és élsz!: „És adám nékik 
parancsolatimat, és törvényimet [...] melyeket az ember ha cselekszik, él azok által” (Ez 
20:11); 3Móz 18;5), de „Átkozott, aki meg nem tartja e törvénynek igéit, hogy cselekedje 
azokat!” (5Móz 27:26). Az Újszövetséget „jobb ígéretekre” fektették le; a bűnök bocsá-
natának és Isten kegyelmének ígéretére, hogy megújítsa a szívet és összhangba hozza 
Isten törvényének alapelveivel. „Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az 
Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő 
szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek. [...] megbocsátom az 
ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem” (Jer 31:33-34).

Ugyanazt a törvényt, amelyet a kőtáblákra véstek, a Szentlélek a szív tábláira írta. 
Ahelyett, hogy saját igazságunk létrehozásán fáradozunk, inkább fogadjuk el Krisztus 
igazságát! Az ő vére engesztelés bűneinkért. Engedelmességét nekünk tulajdonítja Isten. 
Azután a Szentlélek által megújított szív megtermi majd „a Lélek gyümölcseit”. Krisztus 
kegyelme útján az Isten törvénye iránti engedelmességben élünk, amely törvényt a szí-
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vünkbe írta. Ha már Krisztus Lelke lakozik bennünk, akkor éppen úgy járunk és lakozunk 
ezen a földön, ahogy Ő járt és lakozott. A próféta útján ezt jelentette ki önmagáról: „[...] 
a Te akaratodat; ezt kedvelem én Istenem, a Te törvényed keblem közepette van”(Zsolt 
40:9). Mikor az emberek között volt, így szólt: „[...] Nem hagyott engem az Atya egyedül, 
mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek” (Jn 8:29).

Pál apostol világosan feltárja előttünk a hit és törvény közötti összefüggést újszövet-
ségi fogalmazásban. Azt mondja: „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, 
a mi Urunk Jézus Krisztus által.” „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-é a hit által, távol 
legyen! Sőt inkább a törvényt megerősítjük.” „Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, 
mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonla-
tosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága betelje-
süljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint” (Róm 5:1; 3:31; 8:3-4).

Isten műve minden időben egy és ugyanaz, ámbár vannak a fejlődésnek különböző 
fokozatai és hatalmának különböző kinyilatkoztatásai, hogy megfeleljenek az emberek 
szükségleteinek az egymást követő korszakokban. Az első evangéliumi ígérettől a pátri-
árkális és Izrael korszakain át a jelenkorig, Isten szándékai fokozatosan bontakoztak ki a 
megváltás tervében. A zsidó törvény által előírt szokásokban és szertartásokban kiábrá-
zolt Krisztus ugyanaz, mint aki az evangéliumban feltárja magát előttünk. Azok a felhők, 
amelyek beborították isteni formáját, elvonultak: a köd eloszlott és az árnyék eltűnt, így 
most a világ Megváltója önmagát kinyilatkoztatva áll előttünk. Az a Krisztus, aki a Sínai 
hegyről jelentette ki a törvényt, és aki Mózesnek átadta a szertartási törvény előírásait, 
ugyanaz a Krisztus, mint aki elmondta a Hegyi Beszédet. Az Isten iránti szeretet alapel-
vei, amelyek a törvény és a próféták alapja, csak megismétlései azoknak, amiket Mózes 
útján mondott a héber népnek: „Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed 
azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” „[...] 
szeresd felebarátodat, mint magadat”(5Móz 6:4-5; 3Móz 19:18). Mindkét rendelkezés-
ben a tanító egy és ugyanazon Úr, a mi Urunk Jézus Krisztus. Isten követelései és ural-
kodásának alapelvei is ugyanazok. Minden őtőle ered, „[...] akinél nincs változás, vagy 
változásnak árnyéka” (Jak 1:17).

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmány

AZ APOSTOLOK TÖRTÉNETE, 245-253. (MEGSZENTELT IGEHIRDETÉS)

Jézus Krisztus tanításaival és példaadásával tökéletes képet nyújtott arról az ön-
zetlen szolgálatról, amely Istentől ered. Isten nem önmagának él. A világ teremtése és 
minden dolog fenntartása bizonyítja, hogy állandóan másoknak szolgál. „Aki felhozza az 
Ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hami-
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saknak.” (Mt 5:45) A szolgálat ezen eszményét az Atya bízta a Fiúra. Jézust állította Isten 
az emberiség élére, hogy példaadása által tanítsa, mit jelent a szolgálat! Egész életét a 
szolgálat törvénye alá rendelte. Szolgált mindenkinek, és segített mindenkinek.

Jézus mindig és újból arra igyekezett, hogy ezt az alapelvet tanítványai lelkébe vésse. 
Amikor Jakab és János eléje tárták kívánságukat az elsőbbségért, így felelt nekik „Aki kö-
zöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, 
hogy néki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért.” 
(Mt. 20: 26–28)

Mennybemenetele óta Krisztus tovább folytatta művét e földön, kiválasztott követei 
útján, akik által szól az emberekhez, és segít szükségleteiken. Az egyház magasztos feje 
művét emberek segítségével végzi, akiket Isten rendelt, hogy mint képviselői tevékeny-
kedjenek.

Akiket Isten elhívott, hogy szavaik és tanításuk által munkálkodjanak gyülekezete fel-
építésén, azoknak tisztsége komoly és felelősségteljes. Krisztus helyett kérik embertár-
saikat, hogy béküljenek meg Istennel. Ezen megbízatásuknak azonban csak akkor tud-
nak megfelelni, ha felülről nyernek bölcsességet és erőt.

Krisztus szolgái lelkipásztorai a népnek, amelyet Isten őrizetükre bízott. Munkájuk 
az őrállók munkájához hasonlít. Régmúlt időkben gyakran állítottak őrállókat a várfa-
lak kiszögelléseire, ahonnan a fontosabb helyeket áttekinthették, úgyhogy mindenkor 
jelezhették az ellenség közeledtét. Hűségüktől függött a város egész lakosságának biz-
tonsága. Az őrállók kötelessége volt, bizonyos időközökben egymásnak jelt adni, és ezzel 
bizonyítani, hogy mindannyian ébren vannak, és senkinek baja nem történt. A bátorító 
vagy intő felhívás egyiktől a másikig, szájról szájra szállt, amíg az egész város körül visz-
szhangzott.

Az Úr kijelenti minden prédikátornak: „És te, embernek fia, őrállóul adtalak téged 
Izráel házának, hogyha szót hallasz számból, megintsd őket az én nevemben. Ha ezt 
mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és te nem szólándasz, 
hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról; az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te 
kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg 
róla... megmentetted a te lelkedet.” (Ez. 33:7–9)

A próféta szavai hangsúlyozzák azok ünnepélyes felelősségét, akiket őrállókul és tit-
kainak sáfárául hívott el Isten. Álljanak Sion falain, mint őrállók, hogy az ellenség köze-
ledtére riadójukat hallassák. Ha Isten szolgái nem teljesítik hűségesen kötelességüket, 
lelkek abban a veszélyben forognak, hogy a kísértésben elbuknak és elvesznek. Ha bár-
mi okból kifolyólag lelkileg annyira eltompulnak, hogy nem képesek a veszélyt felismer-
ni, és hanyagságuk által emberi lelkek vesznek el, Isten az elveszettek vérét kezükből 
követeli meg.

Sion falain álló őröknek kiváltsága, hogy legszorosabb összeköttetésben élhetnek 
Istennel, és a Szentlélek befolyása rájuk olyan közvetlen, hogy általuk figyelmeztethet 
férfiakat és nőket a közeledő veszélyre; egyszersmind megmutathatják a biztos mene-
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dékhelyet is. Hűségesen figyelmeztetniük kell őket a törvényszegés következményeire; 
őrizniük kell továbbá az egyház érdekeit. Éberségünknek sohasem szabad lankadni. 
Munkájuk igényli lényük minden képességét. Kürtszóhoz hasonlóan hallassák hangju-
kat, de sohase adjanak bizonytalan, határozatlan hangot. Ne a bérért munkálkodjanak, 
hanem azért, mert másként nem tehetnek, és mert tudatában vannak, hogy „jaj” nekik, 
ha nem prédikálják az evangéliumot. Isten választotta őket, megszentelt vérrel pecsétel-
te el; így kell megmenteniük az embereket a fenyegető pusztulástól.

Isten szolgája: Krisztus munkatársa. Világosan felismeri, hogy munkája szent; tudja, 
hogy milyen lankadatlan, önfeláldozó lelkület szükséges ahhoz, hogy eredményesen vé-
gezze. Nem gondol saját kényelmére vagy jólétére. Sőt megfeledkezik magáról. Mialatt 
az elveszett juhot keresi, észre sem veszi, hogy fáradt, fázik vagy éhes. Egyetlen cél lebeg 
szemei előtt: megmenteni az elveszettet.

Aki Immánuel véráztatta zászlaja alatt szolgál, olyan munkát végez, amely hősies erő-
feszítést és türelmes kitartást igényel. Azonban a kereszt harcosa bátran kiáll az első 
vonalba. Ha az ellenség támadásba megy át, az erődhöz fordul segítségért; miután az Úr 
elé tárta igéjében adott ígéreteit, a pillanat szükségleteinek megfelelően erősítést nyer. 
Felismeri, hogy a győzelemhez felülről jövő erőre van szüksége; amelyet ha kivív, nem 
készteti öndicséretre, hanem arra, hogy annál jobban támaszkodjék a Mindenhatóra. 
Ezzel a hatalommal egybekapcsolódva, olyan bensőséggel hirdetheti az üdvüzenetet, 
hogy áthatja mások lelkületét is.

Az ige hirdetőjének bensőséges és állandó összeköttetésben kell élnie Istennel; ima 
és az ige tanulmányozása által. Ez képezi erejének forrását. Istennel való közössége 
olyan erővel hatja át igyekezetét, amelynek befolyása hatalmasabb, mint minden prédi-
kációja. Ezt az erőt nem szabad elveszítenie. Komolyan, bensőségesen kérje Istent, hogy 
kötelességei teljesítésére ruházza fel erővel, a kísértések alatt pedig állhatatossággal; aj-
kait érintse az oltárról vett eleven parázzsal. Nagyon gyakran igen gyengén kapaszkodik 
Krisztus követe az örök valóságokba. Aki azonban Istennel jár, rejtekhelyet talál az örök 
sziklában, ahonnan láthatja Istent, miként Mózes is látta. Az Istentől nyert világosság és 
erő által többet érthet meg, többet foghat fel, többet végezhet el, mint amennyit véges 
ítélkezése lehetségesnek tartott.

Sátán bámulatos eredménnyel alkalmazza ravaszságát a csüggedőkkel szemben. Ha 
a prédikátorra a csüggedés fellege nyomasztólag hat, forduljon Istenhez, tárja elé szük-
ségleteit. Pál is akkor bízott legjobban Istenben, amikor sötét felhők takarták el előle 
az eget. Pedig ő jobban ismerte a szenvedést, mint bárki más. Figyeljük meg azonban 
győzelmi kiáltását a kísértések és küzdelmek közepette: „Mert a mi pillanatnyi könnyű 
szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk; mivelhogy nem a látha-
tókra nézünk, hanem a láthatatlanokra.” (II. Kor. 4:17–18) Pál tekintete állandóan a lát-
hatatlan, de örök valóságokra irányult. Tudatában annak, hogy érzékfeletti hatalmakkal 
kell küzdenie, Istenbe vetette bizalmát, és ez volt erejének forrása. Ha feltekintünk Hoz-
zá, a láthatatlanhoz, akkor lelkünk erőt nyer, és megtörik a világ hatalma értelmünk és 
jellemünk fölött.
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A lelkipásztor vegyüljön a nyáj közé, hogy juhait megismerve, jobban tudja tanítá-
sait szükségletükhöz alkalmazni. Mikor a prédikátor az igét hirdeti, munkája ezzel még 
csak megkezdődik. Azután személyes munkát kell végeznie. Keresse fel az embereket 
otthonaikban, barátságosan, komolyan és alázatosan beszéljen velük, és imádkozzanak 
együtt. Vannak családok, akikhez Isten igéjének igazságai sohasem juthattak volna el, ha 
kegyelmének sáfárai nem térnek be házaikba, és nem mutatják meg nekik a menny felé 
vezető utat. Csakhogy azok szíve, akik ilyen munkát végeznek, dobbanjon Jézus szívével 
egy ütemben és összhangban.

Nagy horderejű ez a parancs: „Eredj az utakra és a sövényekre és kényszeríts bejő-
ni mindenkit, hogy megteljék az én házam” (Lk. 14:23). Amidőn Isten szolgái családi 
körben tanítják az igazságot, igyekezzenek közel férkőzni azokhoz, akikért fáradoznak. 
Miközben együttmunkálkodnak Istennel, felruházza őket lelki erővel. Krisztus irányítja 
majd munkájukat, olyan szavakat adván ajkukra, amelyek mélyen bevésődnek hallgatóik 
szívébe. Minden prédikátornak kiváltsága, hogy Pállal együtt elmondhassa: „Mert nem 
vonogatom magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát… Hogy semmi-
től sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket 
nyilvánosan és házanként... az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hit felől.” (Ap. csel. 20:27, 20–21)

Az Üdvözítő házról házra járt, betegeket gyógyított, bánkódókat vigasztalt, szenve-
dőket nyugtatott meg, és lesújtottakat emelt fel. Kicsiny gyermekeket vett karjaiba, és 
megáldotta őket. Soha ki nem apadó gyöngédséggel és irgalommal szentelte magát az 
emberi nyomorúság és szenvedés enyhítésének. Nem önmagáért dolgozott, hanem 
másokért. Szolgája volt mindenkinek. Étele és itala az volt, hogy bátorítsa és erősítse 
azokat, akikkel érintkezett. Az ajkairól áradó igazság annyira különbözött a rabbik tanítá-
saitól és hagyományaitól, hogy hallgatói szívében új reményt gyújtott. Tanításai benső-
ségesen komolyak voltak; meggyőző erővel hatottak.

Isten szolgáinak meg kell tanulniuk Krisztus módszereit, hogy igéjének kincseskam-
rájából mindazt kimerítsék, amivel kielégíthetik azok lelki szükségleteit, akikért fáradoz-
nak. Csakis így végezhetik el eredményesen feladatukat. Ugyanaz a Lélek legyen forrása 
tudásuknak és titka erejüknek, mint aki Krisztust uralta, amikor az Atyától kapott tanítá-
sokat továbbadta. Így végezhetik eredményesen az Üdvözítő munkáját e földön.

Néhányan, a prédikátori tisztséget betöltők közül, nem tudtak eredményt felmutat-
ni, mivel nem szentelték osztatlan figyelmüket az Úr művének. A prédikátoroknak azon 
fontos feladaton kívül, hogy lelkeket vezessenek az Üdvözítőhöz, semmi más ne kösse 
le érdeklődésüket. A halászok, akiket Jézus elhívott, gondolkodás nélkül otthagyták há-
lóikat, és követték Őt. Hithirdetők nem végezhetnek Istennek tetsző munkát, ha egyide-
jűleg kiterjedt üzleti vállalkozásaik terheit is hordozzák. Erőik szétforgácsolása elhomá-
lyosítja ítélőképességüket a lelki dolgokban. Szívüket és értelmüket mindjobban földi 
dolgok töltik be, mialatt Krisztus szolgálata háttérbe szorul. Istenért végzett munkájuk a 
körülményekhez igazodik ahelyett, hogy a körülményeket Isten követelményeinek meg-
felelően irányítanák.
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Isten szolgája, magasztos hivatásának végzése közben, teljes tetterejére szorul. Leg-
jobb erői Istent illetik meg. Ne foglalkozzék se merész vállalkozással, semmilyen más 
üzlettel sem, ami elvonhatná magasztos feladatának teljesítésétől. Pál kijelentette: „Egy 
harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.” 
(II. Tim. 2:4) Így hangsúlyozta az apostol a prédikátor teljes odaadásának szükségességét 
a Mester szolgálatában. Az az evangélista, aki teljesen Istennek szentelte magát, nem 
vesz részt üzletekben, mert ezek akadályozzák szent hivatásában. Hiszen nem földi tiszt-
ségekre vagy vagyonra pályázik, hanem egyetlen vágya, hogy másoknak az Üdvözítőről 
beszéljen, aki odaadta önmagát, hogy az embereket az örök élet kincseivel gazdagítsa. 
A prédikátornak nem az a legfőbb vágya, hogy földi kincseket gyűjtsön, hanem hogy 
a közömbösök és hitetlenek figyelmét az örök valóságokra irányítsa. Ha felkérik, hogy 
busás nyereséggel kecsegtető vállalkozásokban vegyen részt, az ilyen kísértésekre így 
válaszol: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt 
vall?” (Mk. 8:36)

Sátán ezzel a csábítással járult Jézushoz, jól tudván, hogy ha az Üdvözítő hallgat in-
dítványára, a világot meg nem válthatja. Noha leplezetten, de ma is ezzel a kísértéssel 
surran Isten szolgáihoz, mivel nagyon jól tudja, hogy mindazok, akik engednek a csábí-
tásnak, kötelességükhöz hűtlenekké válnak.

Isten nem akarja, hogy szolgái vagyon után törekedjenek. Pál erre vonatkozólag így 
írt Timótheusnak: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme; mely után sóvá-
rogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal. De 
te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, 
a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.” Mind tanítás, mind példaadás 
által mutassa be Krisztus követője „a világ gazdagainak, hogy ne fuvalkodjanak fel, se 
ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen 
megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok 
a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők. Kincset gyűjtvén magoknak jó 
alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet.” (I. Tim. 6:10, 17–19)

Az evangélium szolgáinak Pál apostol tapasztalatai és tanításai a lelkipásztori mun-
ka szentségét illetőleg, üdülésük és lelkesedésük forrása. Pál szíve szeretettől izzott a 
bűnösökért. Minden erejét belevetette a lélekmentés munkájába. Isten országának ő 
volt a legönmegtagadóbb és legkitartóbb munkása. Az elnyert áldásokat alkalmaknak 
tekintette, hogy másokkal megossza. Sohasem mulasztott el egyetlen lehetőséget sem, 
hogy az Üdvözítőről beszéljen, vagy felsegítse az ínségeseket. Helységről helységre járva 
prédikálta Krisztus evangéliumát, és gyülekezeteket alapított. Mindenütt, ahol meghall-
gatták, igyekezett lerontani a gonosz munkáját; férfiakat és nőket vezetett az életszent-
ség, az igazság útjára.

Sohasem feledkezett meg az általa alapított gyülekezetekről. Ő és Barnabás minden 
misszióút befejezése után ismét visszatértek, hogy az általuk életre hívott gyülekezete-
ket meglátogassák; a tagok sorából azután férfiakat szemeltek ki, akiket az evangélium 
hirdetésére segítőtársaknak képeztek ki.
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Pál munkamódszerének ez az ága is fontos tanítást tartalmaz napjaink lelkipászto-
rai számára. Az apostol munkája mellett még azt is feladatának tekintette, hogy fiatal 
embereket neveljen a prédikátori tisztségre. Magával vitte őket misszióútjaira, alkalmat 
nyújtott nekik tapasztalatok szerzésére, amelyek azután felelősségteljes állások betöl-
tésére képesítették őket. Ha távol is volt tőlük, mindazáltal érintkezésben maradt velük 
és munkájukkal. Timótheushoz és Titushoz intézett levelei a legjobb bizonyítékai annak, 
mennyire sóvárogta, hogy eredményes munkát végezzenek.

Isten országának tapasztalt munkásai ma is nemes munkát végeznek, ha ahelyett, 
hogy minden terhet hordoznak, fiatalabb munkásokat képeznek ki, és azok vállaira is 
helyeznek kötelességeket.

Pál állandóan tudatában volt azon felelősségének, amely rajta, mint Krisztus prédi-
kátorán nyugodott. Tudta, hogy Isten előtt számolnia kell azon lelkekért, akik esetleges 
hűtlensége következtében vesznek el. Az evangéliumról kijelentette: „Amelynek lettem 
én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott ti rátok nézve, hogy betölt-
sem az Isten igéjét. Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek 
óta, most pedig megjelentetett az ő szentesnek, akikkel az Isten meg akarta ismertetni 
azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniil-
lik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége. Akit mi prédikálunk, 
intvén minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állas-
sunk elő a Krisztus Jézusban; amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én 
bennem hatalmasan munkálkodik.” (Kol. 1:25–29)

Ezek a szavak magas célt tűznek ki Krisztus munkásai számára. Ez azonban olyan cél, 
amelyet mindenki elérhet, aki alárendeli magát a nagy Tanító vezetésének, és napon-
ként tanul Krisztus iskolájában. Isten korlátlan hatalommal rendelkezik; és az a prédi-
kátor, aki nagy ínségében az Úrhoz fordul, bizonyos lehet benne, hogy elnyeri azt, ami 
hallgatói részére az élet illatát jelenti.

Pál súlyt helyez írásaiban arra, hogy az evangélium prédikátora élje az igazságokat, 
amelyeket tanít: „Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy szolgálatunk ne 
szidalmaztassék.” Saját munkájáról, a korinthusi hívőkhöz intézett második levelében 
a következőképpen emlékezik meg: „Hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten 
szolgái; sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Vereségben, 
tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virrasztásban, böjtölésben. Tisztaságban, tu-
dományban, hosszútűrésben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szere-
tetben. Igazmondásban, Isten erejében; az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel; 
dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által; mint hitetők, és igazak. Mint ismeretlenek, 
és mégis ismeretesek; mint megholtak, és ím élők; mint ostorozottak és meg nem ölet-
tek; mint bánkódók, noha mindig örvendezők; mint szegények, de sokakat gazdagítók; 
mint semmi nélkül valók és mindennel bírók.” (II. Kor. 6:3–10)

Titusnak így írt: „Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek. 
Mindenben tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben; a tudományban rom-
latlanságot, méltóságot mutatván; egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél 
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megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.” (Tit. 2, 6–8.)
Isten szemében legértékesebbek Evangéliumának azon szolgái, kik a föld nagy pusz-

taságait keresik fel, hogy elhintsék az igazság magvait, s bizalommal néznek az aratás 
elé. Egyedül Krisztus tudja csak felmérni szolgáinak aggodalmait, amikor az elveszet-
teket keresik. Lelkét árasztja ki rájuk, és fáradozásaik lelkeket késztetnek arra, hogy a 
bűnös életről az életszentség és igazság ösvényére térjenek.

Isten férfiakat keres, akik készek birtokaiktól, üzleteiktől és – ha szükséges – család-
juktól is megválni, hogy misszionáriusai legyenek. Felhívása nem marad eredménytelen. 
Már a múltban is voltak férfiak, akiket Isten iránti szeretetük és az elveszettek nyomo-
rúsága arra késztetett, hogy lemondjanak otthonuk kényelméről, barátaik társaságáról, 
sőt még feleségükről és gyermekeikről is; elmentek idegen országokba a bálványimá-
dók, vademberek közé, és ott hirdették a kegyelem üzenetét. Bár sokan életüket vesz-
tették ott, mások ismét útra keltek, hogy a megkezdett munkát folytassák. Krisztus ügye 
így haladt előre lépésről lépésre; az aggodalmak és könnyek között elhintett mag gazdag 
aratást eredményezett. Isten ismeretét messze földön terjesztették, és a kereszt zászlaja 
leng pogány országok földjén.

Egyetlen bűnös megmentéséért is feszítse meg a prédikátor minden erejét. Az Isten 
által teremtett és Krisztus által megváltott léleknek nagy az értéke. Előtte végtelen lehe-
tőségek tárulnak fel; felmérhetetlen lelki előnyök; képességek, amelyek felfokozódnak, 
ha Isten igéje megelevenítő befolyása alá kerülnek; és a halhatatlanság, amelyet elérhet 
az evangélium felajánlott ígérete szerint. Krisztus pedig elhagyta a kilencvenkilenc juhot, 
hogy megkeresse az egyetlen elveszettet. Van-e hát mentségünk, ha mi magunk ennél 
kevesebbet teszünk? Nem követnénk-e el úgyszólván árulást szent hagyatékunk iránt? 
Nem sértenénk-e meg Istent, ha nem úgy munkálkodnánk, ahogy Krisztus munkálkodott 
és nem úgy áldoznánk, ahogyan Ő áldozott?

Az őszinte lelkipásztor szívében forrón él a vágy, hogy lelkeket mentsen. Idejét és 
erejét odaáldozza, és nem riad vissza a legfárasztóbb erőfeszítésektől sem; hiszen má-
soknak is hallaniok kell azt az igazságot, amely lelkének olyan örömet, békét és boldog-
ságot hozott. Krisztus Lelke nyugszik meg rajta. Ő pedig úgy őrködik a lelkek felett, mint 
akinek számot kell adni róluk. Tekintetét a golgotai keresztre szegezi, a felmagasztalt 
Üdvözítőre. Bízik kegyelmében, és hisz benne, hogy védelmezője, ereje és megtartója 
marad mindvégig. Így munkálkodik Istenért. Kér, hív, lelkeket; beszél Isten szeretetéről; 
így igyekszik megnyerni őket Jézusnak. A mennyben pedig „a hivatalosok és választottak 
és hívek” közé sorolják. (Jel. 17:14)

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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