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BEVEZETÉS

Ebben a negyedévben gyakorlati kérdéseket gondolunk át a
Szentírás fényében. Hogyan követhetjük Krisztust életünk
minden területén? Szükségünk van arra, hogy idõrõl idõre
visszatérjünk ezekre a témákra, hiszen a bennünket körülvevõ
világ befolyása óriási, ezért meg kell szilárdítanunk lépteinket.
A tanulmány idõszerûségét mutatja az is, hogy közösségünk-
ben újra elindult egy megújulási törekvés, amelynek gyakorlati
következménye az életünk minden területére kiterjedõ refor-
máció.

Ismerjük Isten terveit arra nézve, hogy milyenné szeretné
formálni népe jellemét a végidõben, hogy az igazság megszen-
telõ ereje nyilvánuljon meg általa. Bárcsak kivezetne bennün-
ket abból a fájdalmas állapotból, amikor az elméleti ismeretek
messze túlszárnyalják a mindennapjainkban megnyilvánuló
cselekedeteket. Ugyanakkor óvakodjunk a felszínes, csupán
külsõségekben megnyilvánuló változtatásoktól, hiszen önma-
gunkat csapjuk be, ha nem „lélekben és igazságban” követjük
Krisztust.

A tanulmányok otthoni és közös átvétele során is töreked-
jünk arra, hogy õszinte önvizsgálattal gondoljunk át minden
témát, és legyünk készek a gyakorlati változtatásokra. Kérjük
Istent, hogy Õ munkálkodjon az életünkben, és segítsen ben-
nünket gyõzelemre. „Nem a szemnek szolgálván, mint akik em-
bereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, csele-
kedvén az Isten akaratát lélekbõl.” (Eféz 6,6)
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I. TANULMÁNY – 2009. ÁPRILIS 4. 

Új élet Krisztusban

„Hogyan állapíthatjuk meg tehát, kinek az oldalán állunk? Kié 
a szívünk? Kivel foglalkoznak a gondolataink? Kirõl és mirõl be-
szélünk legszívesebben? Kire irányulnak legbensõségesebb, leg-
szentebb érzéseink, mire fordítjuk legjobb erõinket? Ha Krisztu-
séi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak, legszentebb érzéseink
is hozzá kapcsolódnak. Akkor mindenünket – amik vagyunk és
amink van – neki szenteljük. Szeretnénk hozzá hasonlítani, óhajt-
juk Lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetszõ
életet élni.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, A tanítványság próba-
köve c. fej.)

1 Mit jelent az „új élet” bibliai fogalma?

2Kor 5,17 • „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés
az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.”

Eféz 4,24 • „És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten
szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.”

Gal 2,20 • „Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig
többé nem én, hanem él bennem a Krisztus…”

Vö. Gal 3,27 és 6,15; Rm 6,4–6.

Amikor Isten az ember megváltásáról beszél, akkor a bûnre
hajló emberi természet fogságából való megszabadításáról
szól.
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„Aki a bûnt cselekszi, szolgája a bûnnek” (Jn 8,34), tehát rab-
szolgaként, fogságban él. A Szentírás szerint (Rm 3,10–12) az
ember romlottsága olyan mély, hogy önmagától sem megérte-
ni, de még keresni sem képes Istent. Rm 7,18-ban pedig azt ol-
vashatjuk, hogy ha már ismerjük a törvény szentségét és a ma-
gunk bûnös állapotát, s vágyakozunk az igaz életre, még min-
dig szolgái lehetünk a bûnnek. A bûn az emberi természeten
keresztül hatalmas erõvel uralkodik. A testet a megszokások,
a gondolkodást és a lelkiismeretet a sorozatos megalkuvások
tartják fogságban. Ezáltal az akarat kiszolgáltatottá válva,
szinte ellenõrzés nélkül esik csapdába, amikor a „megtévesztõ
kívánságok” (Eféz 4,22) megkörnyékezik, hogy bûnbe sodor-
va megrontsák az embert. Az önzõ érdekek uralkodnak szin-
te minden indulat, vágy, érzelem, szavak és tettek felett, de
még akár a jó cselekedetek felett is. Ezt annál tisztábban lát-
juk meg, minél világosabb képet alkotunk Krisztusról. Az Õ
valóban önzetlen, szeretetteljes élete – amelyre a legnagyobb
bizonyság emberré válása és értünk vállalt kereszthalála – fel-
nyitja szemünket. Pál apostol szavai szerint az emberben az
újjászületés eredményeképpen új teremtésre van szükség. És
ez az új élet Krisztusban fogan, Õreá nézve születik. Kereszt-
sége alkalmával a Krisztussal való felöltözésrõl tesz bizonysá-
got a megtért ember (Gal 3,27).

„Jézus élete az állandó önfeláldozás élete volt. Azért jött, hogy
a legszegényebbek életét élje értünk, s a nincstelenek és szenvedõk
között munkálkodjék. Elismerés és megbecsülés nélkül járt-kelt
azok közt, akikért olyan sokat tett. Mindig türelmes és derûs volt
– a szenvedõk az élet és a béke hírnökét üdvözölték benne. 

Szolgálata során Jézus több idõt fordított gyógyításra, mint pré-
dikálásra. Csodái tanúsították szavainak igaz voltát: nem azért
jött, hogy romboljon, hanem hogy mentsen. Ahova csak ment,
megelõzte könyörületességének híre. Amerre elhaladt, egészsé-
güknek örvendeztek és új képességeiket próbálgatták azok, akiket
meggyógyított. Tömegek gyûltek köréjük, hogy tõlük hallják meg,



mit cselekedett velük Isten. Sokak számára Jézus hangja volt 
az a hang, amelyet életükben elõször hallottak, az Õ neve volt
az elsõ szó, amit kiejtettek, az Õ arca volt az elsõ, amelyet meg-
láthattak. Hogyne szeretnék Jézust, hogyne hirdetnék dicséretét!
Amint áthaladt a városokon, Krisztus olyan volt, mint az élet
folyója, amely életet és örömet áraszt. Tanításaiból megérezték,
hogy tökéletesen azonosul érdekeikkel és örömeikkel. Tanításai
félreérthetetlenek, példái találóak voltak, szavaiból együttérzés
és derû sugárzott: magával ragadta hallgatóit. Az egyszerûség és
õszinteség, ahogy a nincsteleneket megszólította, minden szavát
szentté tette… Lankadatlan türelemmel, megértéssel és segítõ-
készséggel fordult az emberek felé. Szelídsége és kedvessége ki-
ûzte a lélekbõl a nyugtalanságot és a kételyt, a kétkedés szerte-
foszlott, a gyûlölködést felváltotta a szeretet, a hitetlenséget a bi-
zalom.” 

„Sokszor megkérdezik: miért vallja sok ember azt, hogy hisz
Isten igéjében, miközben sem beszéde, sem lelkülete vagy jelleme
nem árulkodik reformációról? Miért nem tudják sokan elviselni,
ha szándékaik, terveik ellenkezésbe ütköznek? Életükben a világ
fiainak önszeretete, önzése mutatkozik meg… Éppoly sértõdéke-
nyek és büszkék, éppúgy engednek velük született hajlamaiknak,
jellemük éppoly torz, mintha egyáltalán nem ismernék az igazsá-
got. Ez azért van, mert nem tértek meg. Nem rejtették szívükbe
az igazság kovászát… Velük született és melengetett hajlamaikat
nem vetették alá Isten átformáló erejének.” (Ellen G. White: A nagy
Orvos lábnyomán, 14–16. o.; Krisztus példázatai, 61. o.)

2 Ki által valósulhat meg az új teremtés?

Jn 3,6–7 • „Ami testtõl született, test az, és ami Lélektõl
született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked,
szükség néktek (felülrõl) újonnan születnetek.”
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Jn 1,12 • „Valakik pedig befogadták Õt, hatalmat ad azok-
nak, hogy Isten fiaivá legyenek…”

2Kor 4,6 • „Mert az Isten, aki szólt: sötétségbõl világosság
ragyogjon, õ gyújtott világosságot a szívünkben…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az új teremtés egyedül Isten jót kezdeményezõ és építõ mun-
kájának eredményeként jöhet létre. Szükségünk van arra,
hogy felülrõl, vagyis Istentõl jövõ befolyás alakítsa át az éle-
tünket. Mivel isteni teremtésrõl van szó, ezért teljesen ki kell
zárni az emberi teljesítményeket és érdemeket. Ne a mi meg-
felelni akarásunk vagy méltóvá válásunk vágya, esetleg érzel-
meink késztessenek vallásos életre. Lehet, hogy sokat próbál-
kozunk önmagunk megváltoztatásával, felvállalunk hitvallást,
gyülekezetet, szabályokat, szolgálatokat, hogy jobb helyzetbe
hozzuk magunkat. De idõvel rájövünk, hogy ezek nem tudnak
jobb emberré, „krisztusivá” tenni bennünket. Isten megvilá-
gosító munkájára van szükség ahhoz, hogy helyet adjunk újjá-
teremtõ hatalmának. Azon fáradozik, hogy megismerjük Õt,
„aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal”, meglássuk rászo-
rultságunkat, és mint egyedüli lehetõséget kívánjuk, igényel-
jük közbelépését.

„Krisztus tanításainak alapelvei nem egyesíthetõk a farizeusi
formaságokkal… Amíg a farizeusok megelégedtek a cselekedetek-
ben való bizakodáson alapuló, csupán jogszerû vallással, addig
nem lehettek a menny élõ igazságának letéteményesei. Azt gon-
dolták, hogy saját igazságuk mindenre elegendõ, és nem vágytak
vallásuk megújítására. Isten jóakaratát az emberek iránt nem úgy
fogadták, mint amely rajtuk kívül áll, hanem összekapcsolták a
saját jó cselekedeteikkel szerzett érdemeikkel. 

…Nikodémus szigorú farizeus volt, jó cselekedeteire büszke.
Köztiszteletnek örvendett jótékonykodása és a templomi szolgá-
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lat fenntartása iránti bõkezûsége miatt, és úgy érezte, hogy ezzel
megszerezte Isten jóakaratát. Megriasztotta egy olyan ország gon-
dolata, amely túl tiszta ahhoz, hogy õ a jelenlegi állapotában
megláthassa… Nincs biztonságban az, akinek vallása pusztán 
a törvény és a kegyesség külsõségeit ölti fel. A keresztény élet nem
a régi módosítása vagy javítása, hanem a természet átalakulása.
Az én és a bûn halála egy egészen új élet. Ezt a változást csak a
Szentlélek hatékony munkálkodása képes létrehozni.” (Ellen G.
White: Jézus élete, 232., 135. o.)

„Manapság két dologra helyezzük a hangsúlyt. Elõször is a
szentség keresése helyett – amely által Istent megismerhetjük
– a hangsúly azon van, hogy Istennek szolgálunk. Egyre in-
kább Isten lehetõ legteljesebb és leghatásosabb szolgálatában
látjuk a keresztény élet értelmét… Hogy ezt elvégezhessük,
erõre van szükségünk, így hát az erõt keressük Isten személye
helyett… Ha figyelmünket a szolgálatra összpontosítjuk,
gyakran elvétjük a valódi célt, magát Istent. Elsõ pillantásra
hõsi tettnek tûnik, hogy megtagadjuk életünket Isten és em-
bertársaink szolgálatáért… A szolgálat sokkal önzetlenebbnek
tûnik, mint Istennel való közösségünk ápolása, melyet önzõ,
énközpontú dolognak tartunk. A valóságban azonban épp for-
dítva van. Isten leginkább szívünk keménységével és büszke
természetünkkel törõdik. A keresztény szolgálat gyakran tel-
jesen érintetlenül hagyja önzõ természetünket. Ezért van az,
hogy alig létezik gyülekezet, amelynek egyébként nagyszerû
szolgálatát ne mérgeznék meg vagy ne hátráltatnák az embe-
rek közötti ellentétek. 

A másik, ami túlságosan hangsúlyossá vált az életünkben, a
lelki élmények keresése… Igyekezetükben azonban nem az
Isten iránti sóvárgás vezérli õket, sokkal inkább belsõ boldog-
ságra, örömre vagy erõre vágyakoznak. Érzéseket keresnek Is-
ten személye helyett… ha ezeket tesszük életünk értelmévé,
személyes tapasztalataink foglalnak majd el bennünket, vagy
azok hiánya… Attól függõen, hogy érzik-e Isten áldását az
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életükben vagy sem, hol a büszkeség, hol az elkeseredés keríti
õket hatalmába.” (Roy Hession: Jézus erõterében, 13–20. o.) 

3 Milyen része van az embernek a felülrõl születésben?

Jn 3,8 • „A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de
nem tudod, honnan jõ és hová megy, így van mindenki,
aki a Lélektõl született.”

Jel 3,20 • „Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek; ha valaki meg-
hallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz
és vele vacsorálok, és õ énvelem.” 

1Pt 1,23 • „Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó
magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és
megmarad örökké.”

Lk 15,17 • „Mikor aztán magába szállt, mondta: Az én
atyámnak mily sok bérese bõvelkedik kenyérben, én pe-
dig éhen halok meg!”

Vö. Jn16,8; 14,6.
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A szél, a Lélek „fújása” egy irányba hat: hogy az embert felis-
merésre és belátásra vezesse Isten személyét és önmaga állapo-
tát illetõen. A Szentlélek az Ige, Jézus élete és személyes ta-
pasztalataink által tesz bizonyságot az igazságról. Feltárul elõt-
tünk Isten szeretetteljes lénye, aki gondviselést, megbocsátást,
örök életet ajándékoz az elveszésre ítélt embernek. Az ember
része és feladata, hogy meghallja Õt és megnyissa elõtte szíve
ajtaját. A szeretet törvénye, amely az Igén, Jézus életén és saját
lelkiismeretünkön keresztül tükröt állít elénk, leleplezi önzõ
lényünket, megítélve gondolatainkat, szavainkat, tetteinket.
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Meg kell hajolnunk akaratunkkal Isten igazsága elõtt. Szóba
kell állnunk mindazzal, ami nem lesz dicséret számunkra, de
azt is megismerhetjük, ami a belátó, összetört szívnek a legna-
gyobb vigasztalás: Isten ajándékát, a megmentõ kegyelmet Jé-
zus által. A Lélek azért küzd, hogy mindannyian „inkább sze-
ressük a világosságot, mint a sötétséget”, hogy aztán egyre töb-
bet engedjünk be a világosságból az életünkbe. Sokan vannak,
akik ismerik a lelkiismeret-furdalást vétkeik miatt, és érzik a
bûnbánatra késztetés erejét. Ugyanakkor emberi lényük min-
den igyekezetével azon vannak, hogy ezt megkerülve lehesse-
nek Isten gyermekei és az üdvösség részesei. Hamis jogosult-
ságon alapuló reménységet szívesen táplálunk magunkban.

„»Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lás-
sanak, és akik látnak, vakok legyenek.« (Jn 9,39) …Ha Isten le-
hetetlenné tette volna számotokra az igazság megértését, tudat-
lanságotokban nem volna bûn. »Ámde azt mondjátok, hogy
látunk.« Azt hiszitek, képesek vagytok látni, és visszautasítjátok
az egyedüli lehetõséget, amely megnyithatná a szemeteket. Krisz-
tus felmérhetetlen segítséget nyújt mindazoknak, akik belátják
ennek szükségességét. De a farizeusok nem vallották meg ínségü-
ket, nem voltak hajlandók Krisztushoz jönni, és így sötétségben
maradtak – vakságban, amelyért õk maguk voltak felelõsek.
Ezért Jézus ezt mondta nekik: »A ti bûnötök megmarad.«” (Ellen
G. White: Jézus élete, 402. o.)

Komolyan meg kell fontolnunk mindezt, hiszen Jézus „meg-
kövéredett szívû vakoknak” nevez bennünket, olyanoknak,
akik gazdagnak vélik magukat. Életünk felülvizsgálatára, a gon-
dolkodásunk és az abból következõ magatartásunk megvál-
toztatásáért vállalt komoly erõfeszítésre szólít fel minket Jé-
zus. Vegyük komolyan Õt mint Teremtõt azáltal, hogy elfo-
gadjuk igazságát. Mi nem utasítjuk el nyíltan Jézus Krisztus
személyét, de a Lélek bûnbánatra késztetõ és igazságot építõ
munkájának ugyanúgy ellenállhatunk, ha indíttatásait figyel-
men kívül hagyjuk.
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„A farizeusok… hallották szívükben a Lélek hangját, amint
Izrael felkentjének nyilvánította Jézust, és arra késztette õket,
hogy legyenek a tanítványai. Jelenlétének világosságában felis-
merték szentségtelen voltukat, és vágyódtak az igazságra, amely-
re maguktól nem tudtak eljutni. De miután elvetették Jézust,
megalázó lett volna számukra Messiásként elfogadni. Miután a
hitetlenség ösvényére léptek, túl büszkék voltak ahhoz, hogy beis-
merjék tévedésüket… Isten Lelke mégis követte õket, és számos
barikádot kellett felépíteniük, hogy ellenálljanak meggyõzõ erejé-
nek. Nem Isten vakítja meg az emberek szemét, nem Õ keményí-
ti meg szívüket. Világosságot küld nekik, hogy beláthassák téve-
déseiket, biztonságos ösvényen vezethesse õket. E világosság el-
vetése miatt vakul meg a szem és keményedik meg a szív… 
A Szentlélek elleni bûn legáltalánosabb megnyilvánulása, ami-
kor valaki kitartóan könnyelmûen veszi a menny bûnbánatra hí-
vó szavát.” (Ellen G. White: Jézus élete, 273., 275. o.)

4 Mit jelent az újjászületés tapasztalata?

Jn 3,16–18 (vö. 1Jn 4,16) • „Mert úgy szerette Isten e vilá-
got, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz õben-
ne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem
azért küldte Isten a Fiát a világra, hogy kárhoztassa a vi-
lágot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Aki hisz
õbenne, el nem kárhozik…”

Jel 3,20 • „Ímé az ajtó elõtt állok és zörgetek, ha valaki meg-
hallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz
és vele vacsorálok, és õ énvelem.”

Zsid 8,20 (vö. Jn 1,12) • „Ez az a szövetség, melyet kötök az
Izrael házával, ama napok múltán, mondja az Úr: Adom
az én törvényemet az elméjükbe, és szívükbe írom azokat,
és leszek nekik Istenük, és õk lesznek nekem népem.”
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János apostol arról ír, hogy Jézus megismerése nem csupán
emberi gyengeségük leleplezésére szolgált, hanem az Õ dicsõ-
sége is nyilvánvaló lett számukra, mert „életét adta a barátai-
ért”. Hihetetlennek tûnt a tanítványoknak, hogy akitõl Mes-
siásként hiú reményeik beteljesülését várták, aki a legjobban
tisztában volt elesett, veszendõ állapotukkal, aki szent és tö-
kéletes volt, az helyettük, értük és tõlük elhagyottan hal meg
a gonosztevõk szenvedésével. Annak halála, akinek a szerete-
te oly sokat adott mindegyikõjüknek, és akit annyira szeret-
tek, ráébresztette õket igazi veszedelmükre. Önzõ, szeretet-
len önmagukat látták megfeszítve a kereszten, mert megértet-
ték, hogy a büntetés nekik járt volna. Hittel és reménységgel
ragadták meg az isteni kegyelmet szabadulásuk, gyógyulásuk
érdekében. „Befogadták õt”, és Jézus a Lélek által „bement”
hozzájuk, hogy teljessé tegye bûnbánatukat, s jelenléte által
Isten fiaivá legyenek.

„Akkor hogyan üdvözülhetünk? A keresztrõl áradó fény nyil-
vánvalóvá teszi Isten szeretetét, és ez a szeretet Õhozzá vonz. Ha
nem állunk ellen ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához ve-
zet bennünket, az Üdvözítõt keresztre juttató bûneink miatt
bánkódókat. Ekkor Isten Lelke hit által új életet teremt a lélek-
ben. A gondolatok és a vágyak összhangba kerülnek Krisztus aka-
ratával. A szívet, az értelmet újjáteremti önmaga képmására, azt
munkálva bennünk, hogy mindent alárendeljünk neki. Isten tör-
vénye ekkor a szívbe és az elmébe íródik, és Krisztussal együtt
mondhatjuk: »Hogy teljesítsem a Te akaratodat, ezt kedvelem, én
Istenem!« (Zsolt 40,9) …A véges elme képtelen felfogni a meg-
váltás mûvét. Titka meghaladja az emberi tudást. Aki azonban
átmegy a halálból az életre, mégis megérti, hogy ez isteni valóság. 
A megváltás kezdetét személyes tapasztalat folytán ismerhetjük
meg. Eredményei pedig az örökkévalóságon át láthatóak lesz-
nek.” (Ellen G. White: Jézus élete, 138., 135. o.)

Ellen White saját megtérésének tapasztalatát írja le a követ-
kezõ bizonyságtételben: „1840 márciusában William Miller
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Portlandbe jött, és megtartotta elsõ elõadás-sorozatát Krisztus
második eljövetelérõl… Amit hallottam, megrázta lelkemet, oly
mélységes volt szívemben a meggyõzõdés, hogy attól tartottam, az
Úr nem enged hazaérni. Ezek a szavak csengtek fülembe: »Közel
van az Úr nagy napja!« Szívem ezt dobogta: »Õrizz meg, ó
Uram, ez éjszakában! Ne haljak meg bûnösen, szánj meg, ments
meg!« Megmondtam fivéremnek, hogy nem merek pihenni, sem
aludni, amíg meg nem bizonyosodom arról, hogy Isten megbo-
csátotta bûneimet. Rémülettel töltött el a gondolat, hogy jelen bû-
nös állapotomban meghalhatok, és örökre elveszhetek. Hazaér-
tünk, és az éjjel nagy részét imával, sírva töltöttem. Szívem na-
gyon vágyott a krisztusi reményre és békére, amely a hitbõl fakad. 

Felbátorodtam, amikor a következõ igehirdetést hallottam:
»Bemegyek a királyhoz, és ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok.«
A szónok arról beszélt, hogy a bûnösnek nem kell mást tennie,
amikor reszketve áll az Úr jelenlétében, mint kinyújtania a hit
kezét és megérintenie a kegyelem jogarát. Ez az érintés megadja
nekünk a bûnbocsánatot és a békét. Végzetes hibát követünk el, ha
arra várunk, hogy érdemesekké legyünk Isten kegyelmére, mielõtt
rászánnánk magunkat, hogy igényt tartsunk ígéreteire. Csakis Jé-
zus tisztíthat meg a bûneinktõl, egyedül Õ bocsáthatja meg bû-
neinket, vétkeinket. Ezek a szavak megnyugtattak, és megmutat-
ták, mit kell tennem, hogy megmeneküljek. Õszintén kerestem bû-
neim bocsánatát, és minden erõmmel igyekeztem teljesen átadni
magam az Úrnak. De gyakran kétségbeestem, mert nem tapasz-
taltam a lelki elragadtatást, amelyet Isten tetszése bizonyítékának
véltem. E nélkül nem mertem megtértnek tartani magamat… Egy
összejövetel alkalmával szívem ezt kiáltotta: »Jézus, segíts, ments
meg, mert elveszek! Nem hagyom abba a könyörgést, míg meg
nem hallod imámat, és meg nem bocsátod a bûneimet!« Erõsebben
éreztem segítségre szoruló állapotomat, mint valaha. Ahogy ott
térdeltem és imádkoztam, a teher hirtelen lehullott rólam, és a szí-
vem megkönnyebbült. Elõször megriadtam, és próbáltam vissza-
venni magamra a gyötrelem terhét. Azt gondoltam, nincs jogom
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örülni és boldognak lenni. De nagyon közel kerültem Jézushoz.
Az a drága bizonyosság költözött a szívembe, hogy ismeri megpró-
báltatásaimat és együtt érez velem. Soha nem felejtem el Jézus szá-
nakozó gyengédségét irántam, aki olyan érdemtelen voltam a fi-
gyelmére. Míg ott térdeltem az imádkozó emberek között, többet
tanultam Krisztus isteni jellemérõl, mint bármikor azelõtt.” 

„Nem vagyunk egyformák, és a megtérések sem egyformák. Jé-
zus érinti a szívet, s ennek hatására a bûnös újjászületik. Gyakran
elõfordul, hogy olyanok térnek Krisztushoz, akik esetében nem
volt szükség erõteljes meggyõzésre, összetöretésre, akik nem voltak
telve lelkiismeret-furdalással. A felemelt Megváltóra tekintettek és
éltek. Felismerték, hogy szükségük van Megváltóra, felismerték Jé-
zus elvárásait, meghallották hívását – „Kövess engem!” –, és fel-
keltek, követni kezdték Õt. Megtérésük õszinte volt, és épp olyan
tudatosan választották a vallásos életet, mint azok, akik gyötrel-
mes folyamaton mentek keresztül… Krisztus végezheti el legjob-
ban azt az alakító és formáló munkát, amelyre a léleknek szüksé-
ge van… Nemcsak a bûnöst, de a tékozlót is kész tárt karokkal
visszafogadni magához. A Golgotán elszenvedett halála az elfoga-
dás, béke és szeretet biztosítéka a bûnös számára.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, I., 13–17. o.; Szemelvények, I., 169–170. o.)

5 Milyen változást eredményez az újjászületés?

Rm 8,2. 4. (6. 11.) • „A Jézus Krisztusban való élet lelkének
törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvé-
nyétõl. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk,
akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.”

2Tim 1,7 • „Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Is-
ten, hanem erõnek, szeretetnek és értelemnek lelkét.”

Rm 5,1–2. 5 • „Megigazulván azért hit által, békességünk
van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által van
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a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben
állunk; és dicsekedünk az Isten dicsõségének reménységé-
ben. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Is-
tennek szerelme kitöltetett a szívünkbe a Szent Lélek ál-
tal, aki adatott nékünk.”

(Vö. 1Pt 1,3; 2Pt 1,3–4)
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor Isten Lelke birtokba veszi a szívet, átalakítja az életet.
Az ember elveti a bûnös gondolatokat, és feladja a gonosz csele-
kedeteket. Szeretet, alázat, békesség veszi át a harag, irigység, vi-
szály helyét. A szomorúságot öröm váltja fel, és az arc a menny
világosságát tükrözi.” (Ellen G. White: Jézus élete, 134. o.)

„Isten igéjének fényében így van »mindenki, aki Lélektõl
született«. Isten Lelkének megítélése szerint ebben áll az, hogy
Isten fiai, gyermekei vagyunk. Abban áll, hogy úgy hisztek Is-
tenben a Krisztus által, hogy nem vétkeztek (1Jn 3,9), és mindig
és mindenhol az Isten békességének örvendtek, amely minden
értelmet meghalad (Fil 4,7). Abban áll, hogy úgy reménykedtek
Istenben szeretett Fia által, hogy ne csak a jó lelkiismeretetek
(2Kor 1,12), hanem Isten Lelke is bizonyságot tegyen a ti lelke-
tekkel arról, hogy valóban Isten gyermekei vagytok (Rm 8,16),
és örvendeztek abban, aki által részesültetek a megbékélés aján-
dékában (1Thess 5,16). Abban áll, hogy úgy szeretitek Istent,
aki így szeretett benneteket, mint ahogyan még soha egyetlen
teremtményt sem szerettetek. Úgy, hogy ez arra késztessen,
hogy minden embert úgy szeressetek, mint magatokat (Mt
19,19). Olyan szeretettel, amely nemcsak örökké ég a szívetek-
ben, hanem ott lángol minden cselekedetetekben és egész maga-
tartásotokban, és életeteket mindenestõl a szeretet fáradozásává
(1Thess 1,3), a parancsolatoknak való szüntelen engedelmesség-
gé teszi…” (John Wesley: Prédikációk, I., XVIII. prédikáció, 239. o.)
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A Biblia úgy beszél errõl a tapasztalatról, mint az elsõ szere-
tet idejérõl, amikor az emberben elõször lobban fel az Isten
iránti szeretet lángja. Boldog odaszentelõdés és készséges enge-
delmesség jellemzi, vágyik arra, hogy mindenben megváltó
Urának kedveskedjen. Az Isten által teremtett új ember tapasz-
talni fogja, hogy „Isten parancsolatai nem nehezek” (1Jn 5,3). A
megfeszített óember teste is megerõtlenül, mert az isteni Lélek
erejével képessé válik az ember arra (Gal 5,24), hogy a feltörõ
indulatokat és kívánságokat legyõzze. Már nem tudatlan és
óvatlan a bûn természetét illetõen, hogy ne bírjon ellenállni az
arra való késztetéseknek, csak az elesése után felismerve hely-
zetét. Mivel Isten törvénye a szívébe lett írva, Jézushoz hason-
ló módon viszonyul Istenhez és a bûnhöz. A kísértés a belsõ
ember heves tiltakozásaival találkozik, az elkövetett bûnök pe-
dig önmaga és Isten ítélete alá esnek, hogy „igazság és valódi
szentség” legyen az élete. Megkérdezhetjük magunktól: tudok-e
úgy küzdeni a bûn ellen, mint Jézus? (Vö. Zsid 5,7 és 12,3–4.)

6 Mivel pecsételi meg Isten és ember az újjászületés ta-
pasztalatát? Mi következik ezután?

Jn 3,5 • „Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha
valaki nem születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be az
Isten országába.”

Tit 3,5 • „Nem az igazság cselekedeteibõl, amelyeket mi cse-
lekedtünk, hanem az õ irgalmasságából tartott meg minket
az újjászületés fürdõje és a Szent Lélek megújítása által.”

1Pt 3,21 • „Ami minket is megtart most képmás gyanánt,
mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, ha-
nem jó lelkiismeret kérése Isten iránt, a Jézus Krisztus
feltámadása által.”

Kol. 2.6–7 • „Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat,
akképpen járjatok Õbenne, meggyökerezvén és tovább
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épülvén Õbenne, és megerõsödvén a hitben, amiképpen
arra taníttattatok, bõvelkedvén abban hálaadással.” 

.....................................................................................................................

„Az ige lelkiismeretes hirdetése mindig olyan eredménnyel járt,
amely a Szentírás isteni eredetérõl tanúskodik… Az emberek ér-
telmében és szívében mélységes meggyõzõdés ébredt. Meglátták,
mi a bûn, és mi az igazság… Hittel és alázattal meghajoltak Is-
ten Báránya elõtt, aki elveszi a világ bûneit, és Jézus vére által
bocsánatot kaptak »az elõbb elkövetett bûnökre«. Ezek az embe-
rek megtéréshez illõ gyümölcsöt teremtek. Hittek és megkeresztel-
kedtek, majd Krisztus Jézusban új teremtményekként indultak el
az új életben. Nem azért, hogy a korábbi kívánságaikhoz szabják
magukat, hanem hogy az Isten Fiába vetett hittel Krisztus nyo-
mába lépjenek…” (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 411. o.)

Krisztus igaz életével szeretetközösségbe vonja az elbukott
embert és Teremtõjét. Így Isten egy életen át mint az ember
szövetségese segíti õt az üdvösségre. Jézus azt mondta, „szük-
séges víztõl születni”, alámeríttetni, mert ez megpecsételése
az újjászületésnek, tanúságtétel a döntésünkrõl, és kifejezése
annak, hogy Isten segítségét kérjük a megszentelõdésünkhöz.
Isten rendelkezett ennek gyakorlatáról. Az ember átérzi az ér-
te fáradozó isteni szeretetet, amely hosszútûrõ, jóságos és ke-
gyelemmel teljes, és amely új életre támasztotta fel. Ettõl
kezdve egy szövetségest tudhat maga mellett, akihez mindig
fordulhat, és kell is fordulnia. Meg kell tanulnia naponta az Õ
útján járni. Jézus szavai ezek voltak a tanítványaihoz: „Marad-
jatok énbennem” (Jn 15), amire csak egyetlen módon leszünk
képesek, ha „vigyázunk és imádkozunk”. Az Atyához kell fo-
lyamodnunk, hogy Lelkét elnyerve támogasson bennünket.
Így az ember a benne lakozó Szentlélek által képessé válik ar-
ra, hogy az igaz élet gyümölcseit teremje.

„Amikor valaki megtér Istenhez, erkölcsi felfogása megújul, íz-
lése és indítékai megváltoznak, és azokat a dolgokat szereti, me-
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lyeket Isten… Azonban csalódni fognak azok, akik elhatározás és
igyekezet nélkül valamiféle varázslatos jellemváltozásra várnak.
Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a félelemre és kételkedésre,
hiszen Õ képes megváltani mindazokat, akik Hozzá jönnek.
Szüntelenül félhetünk viszont attól, hogy régi természetünk újra
visszanyeri hatalmát, és az ellenség olyan csapdát állít, amellyel
ismét foglyul ejthet bennünket… Lelki szépségünknek naponta
növekednie kell. Az isteni minta követésének során gyakran el
fogunk bukni. Hibáink miatt sokszor kell még Jézus lábainál sír-
nunk. De nem kell elbátortalanodnunk! Imádkozzunk, higy-
gyünk még teljesebben, és próbáljunk meg újra, immár nagyobb
állhatatossággal, felnövekedni az Úr hasonlatosságára. Ne saját
erõnkben, hanem Megváltónk erejében bízzunk! Dicsérjük Is-
tent, aki a mi Teremtõnk és Megváltónk!” 

„A krisztusivá váláshoz fegyelmezni, nevelni és edzeni kell az
elmét, mert Istent úgy és azzal kell szolgálni, ami nem áll össz-
hangban a hajlamainkkal… Arra kell nevelnünk szívünket, hogy
rendíthetetlenné váljék Istenben. Olyan gondolkodásbeli szoká-
sokat kell kialakítanunk, amelyek képessé tesznek bennünket,
hogy ellenálljunk a kísértésnek. Isten igéjének elveit a mindenna-
pi életünkre való kihatásukban kell megértenünk. A Szentlélek
értékes ajándékai nem egy pillanat alatt fejlõdnek ki. Bátorságra,
állhatatosságra, szelídségre, hitre, a megmentõ isteni hatalomba
vetett megingathatatlan bizalomra az évek alatt szerzett tapaszta-
latok nyomán lehet szert tenni. Isten gyermekei a szent igyekezet
és a jóhoz való szilárd ragaszkodás által pecsételik meg sorsukat.”
(Ellen G. White: Szemelvények, I., 309. o.; Bizonyságtételek, VIII., 242. o.)

Az e heti adomány a szociális osztályt támogatja.
– A közösség szociális osztálya a rászorulókat anyagi 

vagy természetbeni támogatásban részesíti a szükségleteknek 
megfelelõen és a lehetõségekhez mérten.

22 * Krisztus-követés a mindennapokban



II. TANULMÁNY – 2009. ÁPRILIS 11.

Készen a szolgálatra

„Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze az elveszett emberiség
üdvösségének munkálására. Az a megbízatása, hogy az egész vi-
lághoz eljuttassa az evangéliumot. Ez egyúttal minden egyes ke-
resztény kötelessége is. Ki-ki igyekezzék alkalmai és képességei
szerint teljesíteni a Megváltótól kapott megbízatást. Krisztus sze-
retetének megismerése mindnyájunkat adósokká tesz azokkal
szemben, akik még nem ismerik Õt. Isten azért adta nekünk vi-
lágosságát, hogy sugarait szétárasszuk.” (Ellen G. White: Krisztushoz
vezetõ lépések, 70. o.)

1 Mire akar Jézus felkészíteni mindnyájunkat, amikor a
szolgálatába állunk? Hogyan kaphatjuk meg Tõle erre

a képességet?

2Kor 5,14–15 • „A Krisztus szerelme szorongat minket, úgy
vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát
mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért,
hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem an-
nak, aki értük meghalt és feltámasztatott.”

Lk 5,8. 10/b • „Látván pedig ezt Simon Péter, Jézus lábai elé
esett, mondván: »Eredj el tõlem, mert én bûnös ember va-
gyok, Uram!« És mondta Simonnak Jézus: »Ne félj, mos-
tantól fogva embereket fogsz.«”

1Pt 3,15 • „Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szíve-
tekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek,
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aki számot kér tõletek a bennetek levõ reménységrõl, sze-
lídséggel és félelemmel.”

2Tim 3,16–17 • „A teljes írás Istentõl ihletett, hasznos a ta-
nításra, feddésre, megjobbításra, az igazságban való neve-
lésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó
cselekedetre felkészített.” (Vö. 1Pt 2,9; Eféz 2,10.)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Miután Jézus levette rólunk saját életünk terheit, azonnal
örömmel vehetjük magunkra Krisztus igáját, a szolgálat ter-
hét. A személyes tapasztalat nyomán hatalmas megerõsítést
nyerünk arra, hogy szeretettel, önzetlenül és szolgálatkészen
odafigyeljünk embertársainkra.

„Péter felkiáltott: »Eredj el tõlem, mert én bûnös ember
vagyok!« – mégis átkulcsolta Jézus lábát, mert nem akart elválni
tõle. »Ne félj – válaszolta Krisztus –, mostantól fogva embereket
fogsz.« (Lk 5,10) Ésaiás azután kapott megbízást a mennyei üze-
net közvetítésére, amikor meglátta Isten szentségét és a saját mél-
tatlanságát. Péter is csak azt követõen kapott elhívást, hogy Jézus
Krisztusért munkálkodjon, miután eljutott az önmegtagadásra,
és arra a felismerésre, hogy Isten erejétõl függ.” 

„Jákób kútjánál a samáriai asszony Jézussal beszélgetett, és mi-
helyt megtalálta Krisztust, azonnal másokat is Õhozzá vezetett…
Ennek az asszonynak a példája mutatja, milyen a Krisztusba ve-
tett gyakorlati hit. Minden hû tanítvány Isten országa misszioná-
riusának született. Mihelyt megismeri a Megváltót, azonnal meg
akarja ismertetni másokkal is. A megmentõ és megszentelõ igazság
nem maradhat elrejtve a szívében. Aki iszik az élõ vízbõl, maga
is az élet forrásává válik. A megajándékozott ajándékozóvá
lesz. Krisztus kegyelme az emberi lélekben olyan, mint a forrás a
pusztában: amikor felfakad, felüdít mindenkit. Ebbõl a munká-
ból több áldást merítünk, mintha csak önmagunknak akarnánk
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használni. A megváltás jó hírének terjesztése közben jutunk a
Megváltó közelébe.” 

„A Krisztus szerelme szorongat minket – mondta Pál. Ez volt
életének vezérlõ elve, ösztönzõ ereje. Ha a kötelesség útján igyeke-
zete egy pillanatra ellankadt, egy pillantás a keresztre azt eredmé-
nyezte, hogy ismét felövezte magát, így haladva elõre az önmegta-
gadás útján. Testvéreiért végzett munkájában jórészt a Krisztus ál-
dozatában megmutatkozó végtelen szeretetre és e szeretet mindent
legyõzõ, kényszerítõ erejére támaszkodott. Milyen komoly, milyen
megindító a felhívása: »Ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus jó-
téteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett értetek, hogy ti az Õ
szegénysége által meggazdagodjatok.« (2Kor 8,9)” (Ellen G. White:
Jézus élete, 202. o.; A nagy Orvos lábnyomán, 61., 362. o.)

2 Milyen szavakkal erõsíti meg Jézus, hogy általa minden
ember elhívást kap a szolgálatra? Milyen példát látunk

erre az Õ életében?

Jn 15,16 • „Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenje-
tek és gyümölcsöt teremjetek…”

Mt 11,29–30 • „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és ta-
nuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû va-
gyok: és nyugalmat találtok a lelketeknek. Mert az én
igám gyönyörûséges, és az én terhem könnyû.”

Mt 28,19/a • „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká min-
den népeket…”

Jézus példája: Mt 9,35–36 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Jézus szavai arra biztatnak, hogy bátran tûzzük ki célul saját
magunk számára a Róla való bizonyságtevés hivatását. Ennek
módja és alkalmai nagyon különbözõek lehetnek. Ez függ tõ-
lünk és a környezettõl, ahol élünk, vagy ahová Krisztus elküld,
de a szívek szándéka ugyanaz: megismertetni az emberekkel
az õket is szeretõ Jézus Krisztust.

„A megbízás, amelyet Krisztus adott a tanítványainak, kiterjed
minden hívõre, az idõk végéig. Végzetes tévedés azt feltételezni,
hogy az emberek megmentése csupán a felszentelt lelkészek felada-
ta. Krisztus az evangélium hirdetésével bízta meg mindazokat,
akikhez eljutott a mennyei üzenet. Mindazokat, akik befogadják
Krisztus életét, Õ felszenteli, hogy embertársai üdvösségéért mun-
kálkodjanak. Ennek a munkának a végzésére jött létre az egyház,
s mindenki, aki ünnepélyes és szent fogadalmat tesz az egyháznak,
arra kötelezi el magát, hogy együtt munkálkodik Krisztussal. »A
Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jöjj! És aki hallja, mondja
ezt: Jöjj!« (Jel 22,17) Mindenkinek, aki hallja, meg kell ismétel-
nie a hívást. Bármi legyen is valakinek a hivatása, az legyen a leg-
fontosabb számára, hogy embereket nyerjen meg Krisztusnak. Le-
het, hogy nem tud nagy összejöveteleken szónokolni, de munkál-
kodhat egyes emberekért. Továbbadhatja nekik a tanítást, amelyet
Urától kapott.” 

„»…amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek.« (1Jn 1,3)
Krisztus tanúiként el kell mondanunk, amit tudunk, amit mi ma-
gunk látunk, hallottunk és átéltünk. Ha lépésrõl lépésre követjük
Jézust, jogunk van elmondani a lényegét annak, ahogyan vezetett
bennünket. Elmondhatjuk, hogyan tettük próbára az ígéretét, és
hogyan találtuk igaznak. Bizonyságot tehetünk arról, hogy megis-
mertük Krisztus kegyelmét. Urunk erre a tanúságtételre hív el,
mert ennek hiányában a világ elpusztul.” 

„Mindenki, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójának,
vágyik arra a kiváltságra, hogy Istent szolgálhassa. Amikor elgon-
dolkozik azon, mit tett érte a menny, szívét határtalan szeretet,
imádat és hála hatja át. Ég a vágytól, hogy képességeit Isten szol-
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gálatára odaszentelve kifejezze háláját. Vágyik megmutatni szere-
tetét Krisztus iránt, és a Megváltó vérén megvásárolt emberek
iránt. Fáradozni kíván, nehézséget hordozni, áldozatot hozni.”
(Ellen G. White: Jézus élete, 726., 290. o.; A nagy Orvos lábnyomán, 363. o.)

3 Milyen forrásból táplálkozott Jézus szolgálata, és hogyan
nyerhetjük el mi is a folyamatos alkalmasságot a szolgá-

latra? Mit jelent „gyümölcsöt teremni” Jézus követõiként?

Ésa 50,4–5 • „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy
tudjam erõsíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti
minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mi-
ként a tanítványok. Az Úr Isten megnyitotta fülemet, és
én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam.”

Lk 11,1. 9. 13 (vö. Mk 1,35; Lk 5,15–16) • „És amikor Õ
imádkozott egy helyen, minekutána elvégezte, mondta
néki egy a tanítványai közül: »Uram, taníts minket imád-
kozni, amiképpen János is tanította a tanítványait.«
»…Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek;
keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nék-
tek… Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó
ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei
Atyátok Szentlelket azoknak, akik tõle kérik.«”

Mt 9,38 • „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkáso-
kat az õ aratásába.”

Jn 15,5. 10. 12. 16 • „Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk:
Aki énbennem marad, én pedig õbenne, az terem sok
gyümölcsöt… Ha az én parancsolataimat megtartjátok,
megmaradtok az én szeretetemben… Ez az én parancsola-
tom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek
titeket… Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy elmenje-
tek és gyümölcsöt teremjetek…”
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Jézus példája szerint a természetünk miatt állandó segítségre,
isteni vezetésre van szükségünk. Ezt imádság által nyerhetjük
el. Õ, akinek kész terve volt az ember megváltására, aki elõre
ismerte a rá váró eseményeket, mindig szükségét érezte, hogy
mennyei Atyjához forduljon.

„…fáradt szolgáit hívta, hogy pihenjenek meg egy nyugalmas
helyen. Amikor azt mondta, hogy az aratnivaló sok, de a munkás
kevés, nem a szüntelen munkálkodásra biztatta a tanítványait,
hanem így szólt: »Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munká-
sokat az Õ aratásába.« (Mt 9,38) Isten minden embernek a ké-
pességei szerint jelölte ki a munkáját (Eféz 4,11–13), és nem akar
egyeseket kötelezettségekkel megterhelni, miközben másoknak
semmilyen feladatuk nincsen… 

Nem bölcs dolog állandóan lázas munkában, feszültségek kö-
zött élni, még az emberek lelki szükségleteinek szolgálatában sem,
mert ezáltal elhanyagoljuk a személyes áhítatot, túlterheljük ma-
gunkat, hamar elfogy szellemi, lelki és testi erõnk. Krisztus ön-
megtagadást kíván a tanítványaitól és áldozatokat, azonban
vigyázniuk is kell, nehogy túlbuzgóságuk miatt Sátán kihasz-
nálhassa az emberi gyengeséget, és Isten mûve kárt szenvedjen.

…Krisztus egy volt velünk, szükségleteink és gyengeségeink ré-
szese, teljesen Istentõl függött, és imádságban, csendességben ke-
reste az isteni erõt, hogy felvértezve indulhasson a szolgálatba, a
próbákba… Emberként folyamodott Isten trónjához, míg embe-
ri természetét mennyei erõ járta át, amely összekötötte az embe-
rit az istenséggel. Azáltal, hogy állandó kapcsolatban volt Is-
tennel, életet kapott tõle, és így életet adhatott a világnak. Az
Õ tapasztalatában nekünk is részesednünk kell… Mindenki-
nek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának is-
meretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk Õt, amint a szí-
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vünkhöz szól. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan
várakozunk Isten elõtt, a lélek csendjében még érthetõbb lesz az
Úr hangja. Õ így int minket: »Csendesedjetek és ismerjétek el,
hogy én vagyok az Isten!« (Zsolt 46,11) Egyedül Istennél talál-
hatunk igazi nyugalmat, és így készülhet fel mindenki, aki Iste-
nért munkálkodik. A rohanó tömegben, a munka feszültségében
is a világosság és a béke légköre veszi körül az így felfrissült em-
bert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erõ nyilatkozik meg általa,
amely eléri az emberi szíveket.” 

„Amikor emberek nem támaszkodnak többé emberekre és a sa-
ját ítéletükre, hanem valóban Istenbe vetik bizodalmukat, ak-
kor ez a következõk által lesz nyilvánvalóvá minden esetben:
szelídlelkûség, kevesebb beszéd, több ima, körültekintõ gon-
dosság a tervezésben és a döntésekben. Egyértelmû lesz, hogy
ezek az emberek ténylegesen Istenre támaszkodnak, és krisztusi
gondolkodásúak.” 

„A keresztény élet célja a gyümölcstermés: Krisztus jellemének
kiábrázolódása a hívõkben, hogy azután e gyümölcstermés má-
sokban is megismétlõdjék, és tovább folytatódjék. A növény nem
önmagáért csírázik, növekszik és gyümölcsözik, hanem hogy ma-
got adjon »a magvetõnek és kenyeret az éhezõnek« (Ésa 55,10).
Az ember se éljen önmagának! A keresztény ember Krisztus kép-
viselõje a világban, hogy embereket mentsen.  Az énközpontú
életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad
Krisztust személyes Megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat
elfelejtve másokon segíteni! Beszélj Krisztus szeretetérõl és jósá-
gáról! Végezz el minden kínálkozó feladatot! Érezz felelõsséget
másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz meg-
menteni az elveszetteket! Ha befogadod Krisztus Lelkét – az ön-
zetlen szeretet és a másokért végzett szolgálat lelkét –, magad is
növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jel-
lemedben. Hited növekszik, meggyõzõdésed elmélyül, szereteted
tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami
tiszta, nemes és szép… Nemcsak az a kiváltsága minden keresz-
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ténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus
Krisztus eljövetelét (2Pt 3,12). Ha mindazok, akik Krisztus ne-
vét vallják, gyümölcsöt teremnének az Õ dicsõségére, gyorsan be-
fejezõdne az evangélium magvetése az egész világon, az utolsó ter-
més is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyûjtse a drága
gabonát.” (Ellen G. White: Jézus élete, 309–311. o.; Kiben bízhatunk, III.,
953. o., Krisztus példázatai, 40. o.)

4 Hogyan segít Jézus, hogy betölthessük küldetésünket?

Mt 25,14–15 • „Mert éppen úgy van ez, mint az az ember,
aki útra akarván kelni, elõhívatta a szolgáit, és amije volt,
átadta nékik. És adott az egyiknek öt talentumot, a má-
siknak kettõt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az
erejéhez képest; és azonnal útra kelt.”

Eféz 4,7 • „Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a
Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint.”

Mt 28,20/b (vö. 1Kor 12,7–11) • „Íme én veletek vagyok
minden napon, a világ végezetéig. Ámen!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Isten minden újjászületett embert képesít és megbíz felada-
tokkal. Nem az a kérdés, mennyire vagyok hajlandó alkalman-
ként tenni valamit Isten mûvéért. A példázat szerint az a dön-
tõ, hogy kész vagyok-e minden képességemmel az Õ szolgá-
latába állni? Ez elõször is azt jelenti, hogy minden pillanatban
Isten dicsõségére élek. „Azért akár esztek, akár isztok, akármit
cselekszetek, mindent az Isten dicsõségére mûveljetek.” (1Kor
10,31) „És valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek, mint az Úr-
nak, és nem embereknek.” (Kol 3,23) „Hanem amiképpen szent
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az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.”
(1Pt 1,15) Másodszor, hogy mindazt, amit a gyülekezetben és
a világban Isten országának építéséért tehetek, készséggel vál-
lalom: „…ebben a jó ügyben, amelyet mi szolgálunk magának az
Úrnak dicsõségére és a ti készségetekre.” (2Kor 8,19/b) Ezekbõl
az következik, hogy folyamatosan, hittel kérem Isten áldásos
vezetését, és Lelke által a felkészítést mindezekre. Kezdjük
úgy, mint Pál, kérdezzük meg Istent: „Uram, mit akarsz, hogy
cselekedjem?” (Ap csel 9,6) Hogyan használhatnám jól a ké-
pességeimet a Te dicsõségedre? Milyen talentumaim vannak,
milyen lelki ajándékokat kaptam?

„Nem az a legfontosabb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem
hogy mit teszünk azzal, amit kaptunk. A képességeink fejlesztése
elsõdleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertár-
sainknak. Az ember nem tölti be az élet célját, ha nem szerez egy-
re több talentumot, és nem lesz napról napra hasznosabb. Krisz-
tusba vetett hitünk megvallásával elkötelezzük magunkat, hogy
megtanuljuk mindazt, amire nekünk mint a Mester munkásai-
nak lehetõségünk van. Minden képességünket tökéletesítenünk
kell, hogy a lehetõ legtöbb jót tehessük…

»Az én eledelem az – mondta Jézus –, hogy annak akaratát cse-
lekedjem, aki elküldött engem, és az Õ dolgát elvégezzem.« (Jn
4,34) Nekünk is így kell szolgálnunk Istent. Csak az szolgál, aki
az engedelmesség legszentebb mércéje szerint cselekszik. Mind-
azoknak, akik Isten gyermekei akarnak lenni, tanúsítaniuk kell,
hogy munkatársai Istennek, Krisztusnak és a mennyei angyalok-
nak. Ez minden lélek próbája.” 

„A másokért végzett önzetlen munka lelkülete állhatatossá-
got, elmélyülést, szilárdságot és Krisztushoz hasonló szeretet-
teljes jellemet ad, békét és boldogságot nyújt. A szív mindig ne-
mesebbre törekszik. Többé nincs helye a hanyagságnak és önzés-
nek. Azok, akik ily módon gyakorolják a keresztény erényeket,
növekedni és erõsödni fognak, hogy Istenért dolgozhassanak. Vi-
lágosan megértik a lelki dolgokat, állandóan gyarapszanak hit-
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ben, és növekszik imáik ereje. Isten Lelke munkálkodik a szívük-
ben, és a mennyei kapcsolat megteremti a szív összhangját. Akik
ilyen önzetlen fáradozással áldozzák oda magukat embertársaik
javáért, azok munkálják legbiztosabban saját üdvösségüket.” 

„Krisztus azt akarja, hogy az egyház tanítói az Õ szolgái legye-
nek. Meg kell tanítaniuk az embereket az evangéliumi munkára,
hogyan keressék és mentsék meg az elveszetteket. Vajon valóban
ezt a munkát végzik? Milyen sokan fáradoznak, hogy felszítsák az
élet tüzét egy-egy haldokló gyülekezetben! Mint a beteg bárányo-
kat, úgy ápolgatják a gyülekezetet azok, akiknek éppen az elveszett
juhokat kellene megkeresniük! S ez idõ alatt milliók és milliók
vesznek el Krisztus nélkül.” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, 3. ki-
adás, 226., 191. o.; Krisztushoz vezetõ lépések, 195–196. o.; Jézus élete, 730. o.)

5 Milyen veszélyt jelent, ha a hívõk nem vállalnak szemé-
lyes és közös erõfeszítéseket az evangélium hirdetésé-

ben? Mi lehet ennek az oka?

Jel 2,3–4 • „Terhet viseltél, és béketûrõ vagy, s az én neve-
mért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom el-
lened, hogy az elsõ szeretetedet elhagytad.”

2Pt 1,8–9 • „Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak benne-
tek, nem tesznek titeket hivalkodókká [pontosított fordítás
szerint: tétlenekké], sem gyümölcstelenekké a mi Urunk
Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nin-
csenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bûnei-
bõl való megtisztulásáról.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Amikor a hívõ emberek lemondanak az evangélium hirdetésé-
rõl, akkor nem vállalják azt sem, hogy Isten alkalmassá tegye
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õket erre. Így végül az evangéliumról fognak lemondani. Akit
nem foglalkoztat az, hogy miként közvetíthetné az evangéliu-
mot, ezzel az elsõ szeretete kihûlésérõl tesz bizonyságot. Jé-
zus iránti személyes szeretete, amely korábban lelkesítette és
megszentelte, megfogyatkozott.

„Az egyházban csak akkor valósulhat meg Krisztus jelenlété-
nek ígérete, ha hívei az Õ munkáját végzik. »Elmenvén azért, te-
gyetek tanítványokká minden népeket – mondta Krisztus –, és
ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.« (Mt
28,19–20) Krisztus igájának felvétele az egyik legfontosabb felté-
tele hatalma elnyerésének. Az egyház élete attól függ, hogy hû-
ségesen teljesíti-e az Úrtól kapott megbízatását. Ennek a mun-
kának az elhanyagolása bizonyosan lelki gyengeséget és ha-
nyatlást okoz. Ahol nem munkálkodnak erõteljesen másokért,
a szeretet megfogyatkozik, és a hit elhalványul.” 

„A Szentlélek kiárasztása után a tanítványok széjjeljártak, hir-
detni az élõ Megváltót. Egyetlen vágyuk az emberek üdvössége
volt. Emellett megtapasztalhatták a szentek közösségének szépsé-
gét is. Egymás iránt tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók
voltak, minden áldozatra készek az igazságért. A mindennapi
érintkezésben azt a szeretet tanúsították egymás iránt, amelyet
Krisztus parancsolt nekik. Ezt a szeretetet igyekeztek kedves sza-
vak és önzetlen cselekedetek által mások szívében felébreszteni…
Idõvel azonban változás állt be. A hívõk kezdték felismerni egy-
más hibáit. Miközben mások hibáira néztek és egymást bírálgat-
ták, szem elõl tévesztették a Megváltót és szeretetét. Kezdtek na-
gyobb jelentõséget tulajdonítani a külsõségeknek, és nagyobb
súlyt helyezni a hitvallásra, mint a hit gyakorlására. Buzgók vol-
tak mások hibáinak megítélésében, eközben nem vették észre sa-
ját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri
szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy észre sem vették. Nem
tudatosult bennük, hogy eltûnt életükbõl a boldogság és az öröm,
s elzárva szívüket Isten szeretete elõl, menthetetlenül a sötétségbe
zuhannak.” 
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„Aki csupán imádkozik, de nem cselekszik, az csakhamar fel-
hagy az imával is, vagy könyörgése puszta formasággá válik. Mi-
helyt kivonjuk magunkat a társadalmi és a keresztényi kötelezett-
ségek alól, mihelyt nem akarjuk hordozni a keresztet, mihelyt
megszûnünk a legkomolyabban fáradozni Urunkért és Meste-
rünkért, aki értünk dolgozott, bármily hûséges munkások voltunk
is azelõtt, többé nincs miért imádkoznunk, és semmi sem késztet
igazi könyörgésre. Imánk önzõ lesz. Nem tudunk többé az embe-
riség szükségleteiért, Isten országának épüléséért és a munkához
szükséges erõért imádkozni.” 

„Figyeljük meg magunkat közelrõl és kritikusan. Amikor meg-
szegtük keresztségi fogadalmunkat, nem az eskünket szegtük-e meg?
Meghaltunk-e a világnak, és élünk-e Krisztusnak? Keressük-e az
odafelvalókat, ahol Jézus az Isten jobbján ül?… A mi feladatunk,
hogy felismerjük bukásainkat és bûneinket, amelyek sötétséget és
lelki erõtlenséget okoznak, és kioltják elsõ szeretetünket. Nem a vi-
lágiasság ez? Nem az önzés, az önhittség szeretete? Az elsõségért ví-
vott küzdelem? A túlzott érzékiség?… Bármi is legyen az, amit ad-
dig dédelgettél és ápoltál, amíg megerõsödött és uralma alá hajtott,
határozott erõfeszítést kell tenned a legyõzésére, másként elveszel.”
(Ellen G. White: Jézus élete, 730. o.; Az apostolok története, 375–376. o.; Krisz-
tushoz vezetõ lépések, 87. o.; Review and Herald, 1887. június 7.)

6 Hogyan kell helytállnunk ma, Jézus eljövetelét várva?

Eféz 5,14. 17. 18/b • „Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki
aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a
Krisztus… Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem
megértsétek, mi legyen az Úr akarata… teljesedjetek be
Szent Lélekkel.”

Ésa 60,1–3 • „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod,
és az Úr dicsõsége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség bo-
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rítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr,
és dicsõsége rajtad megláttatik. És népek jönnek világossá-
godhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.”

Jak 5,7–8 • „Legyetek azért, atyámfiai, béketûrõk az Úr el-
jöveteléig. Ímé a szántóvetõ várja a föld drága gyümöl-
csét, béketûréssel várja, míg reggeli és esteli esõt kap. Le-
gyetek ti is béketûrõk, és erõsítsétek meg szíveteket, mert
az Úr eljövetele közel van.”

Vö. Zsid 10,35–38/a 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Alapos megújulásra és reformra van szükség egyéni és közös-
ségi életünkben. Isten terve szerint a késõi esõ, a nagy evangé-
liumhirdetés ideje itt van, de felkészültünk-e erre? Mit vála-
szolhatunk, látva hétköznapjainkat? A magvetés nehéz idõ-
szakában vagyunk, amikor feladatunk, hogy sokakat felkészít-
sünk a bekövetkezõ eseményekre. Mivel foglaljuk el magun-
kat e munka helyett?

„Isten mûve a Földön mindaddig nem fejezõdhet be, amíg az
egyház tagjai nem látnak munkához, s nem egyesítik erejüket
a prédikátorok és az egyház tisztviselõinek törekvéseivel.”

„»Kérjetek esõt az Úrtól a késõi esõ idején!« (Zak 10,1) Ne
ülj ölbe tett kézzel, hogy az esõ majd úgyis hullik a maga idejé-
ben! Kérned kell!… Isten megköveteli tõlünk az értelmes mun-
kát és hitünk gyakorlását… Meg kell ragadnunk minden alkal-
mat, hogy azok között lehessünk, akik áldást árasztanak mások-
ra. Krisztus ezt mondta: »Ahol ketten vagy hárman egybegyûl-
nek az én nevemben, ott vagyok közöttük.« (Mt 18,20) Az egy-
házi és tábori összejövetelek, az otthoni gyülekezet alkalmai és
minden olyan alkalom, ahol személyes munka folyik az embere-
kért, az Úr alkalmai arra, hogy nekünk adja a korai és késõi esõ
áldásait.” 
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„Annak az állandó veszélye fenyeget minket, hogy az evangé-
lium egyszerûségét kevésnek tartjuk… Minden kétség nélkül
szükség van arra, hogy változtassunk a dolgok megszokott rend-
jén, mert a jelenvaló igazság szentségét nem érzékeljük kellõ mér-
tékben. De arra van a legnagyobb szükségünk, hogy a szívünk
változzék meg. Ezt úgy érhetjük el, ha Isten áldásait egyénileg,
hûségesen keressük, erejéért esedezünk, kérjük, hogy kegyelme
szálljon ránk, és ezáltal változzék meg a jellemünk. Erre a válto-
zásra van szükségünk, és ennek a tapasztalatnak az eléréséért ki-
tartóan kell imádkoznunk, s szívünk õszinteségével kell megkér-
deznünk: »Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?« Pontosan ismer-
nünk kellene a lépéseinket, melyeket a menny felé teszünk.” (El-
len G. White: Az evangélium szolgái, 351. o.; Review and Herald, 1897. már-
cius 2.; 1892. március 22.)

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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III. TANULMÁNY – 2009. ÁPRILIS 18.

Istennel járás 
a mindennapokban 

1 Milyen meghitt, bensõséges kapcsolat lehetõségét ajánlja
fel Isten minden ember számára? Mi a szándéka ezzel, és

miért van erre nekünk szükségünk? 

2Móz 20,2 • „Én, az Úr, vagyok a te Istened…”
Zsolt 16,8 • „Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem

felõl van, azért meg nem rendülök.”
Zsolt 32,8 • „Bölccsé teszlek és megtanítalak téged az útra,

amelyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.”
Ésa 30,21 • „Füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az

út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.”
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Biblia tanúsága szerint Isten kívánkozik kezének alkotásai
után (vö. Jób 14,15). Örökkévaló szeretettel szeret és hív min-
den embert az Õ országába (Jer 31,3; 1Tim 2,4). Ezt a hívását
azonban egy olyan világban kell megszólaltatnia, ahol Isten és
ember nagy ellensége már minden eszközt munkába állított,
amely csak rombolhatja az emberi lelket (Ellen G. White: Jézus
élete, 27. o.). Emellett nem csak a körülöttünk lévõ világ, de
még a saját természetünk is ellenségeskedik Istennel és „szent,
igaz és jó” kívánalmaival (Rm 8,7; 7,12). Ilyen félelmetes túlerõt
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érzékelve sokszor mi is Dávid és Jósafát szavaival kiáltanánk
fel: „Uram! Mennyire megsokasodtak ellenségeim! Sokan vannak
a reám támadók!”, „lelkem mindig veszedelemben van”, „bizony
közel vagyok az eleséshez” (Zsolt 3,2; 119,109; 38,18). „Nincsen
bennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem
tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek szemeink.”
(2Krón 20,12) Isten mindezt pontosan látja, és megindul erõt-
lenségünkön (Zsid 4,15). Féltõ, óvó szeretetébõl fakadóan sze-
retne a segítségünkre jönni, szorosan mellénk állni – „a jobb
kezünk felõl” –, hogy esélyünk legyen a gyõzelemre. Azt sze-
retné, ha Vele, „az erõs fegyveresnél erõsebb” (Lk 11,21–22),
hû szövetségesünkkel járnánk itt a földi hadszíntéren, „ezen az
embernek ellenséges földgolyón” (Kosztolányi Dezsõ). Bizal-
mas én-te viszonyt ajánl fel számunkra Önmagával, hogy meg-
taníthasson bennünket a biztonságos, helyes útra. Egyedül raj-
tunk múlik, hogy ez megvalósul-e… 

A Biblia szerint minden korban voltak emberek, akik éltek
ezzel a hatalmas kiváltsággal, és személyesen jártak Istennel.
Megismerték Õt, igényelték és elnyerték jelenlétét, vezetését
és segítségét az életükben. Dávid kétségtelenül közéjük tarto-
zott (lásd például 1Sám 30,6; 1Krón 28,9). „Olyan szoros és tel-
jes a kapcsolat Isten és az egyes emberi lélek között, mintha rajta
kívül nem léteznék más teremtmény a Földön, akit Isten a figyel-
mében és a gondoskodásában részesítene, mintha senki más nem
volna, akiért az Õ szeretett Fiát odaadta.” (Ellen G. White: Krisztus-
hoz vezetõ lépések, 87. o.)

2 Milyen szerepet kell betöltenie a Bibliának a hitéletünk-
ben, az Istennel járásunkban? 

Péld 6,20–23 • „Õrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és
anyád tanítását el ne hagyd. Kösd azokat szívedre min-
denkor, fûzd a nyakadba. Valahová mégy, vezérel téged,
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mikor alszol, õriz téged, mikor felserkensz, beszélget te-
veled. Mert szövétnek [= lámpás] a parancsolat, és a tu-
domány világosság, és életnek útja a tanító feddések.”

Jn 15,7 • „Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim ben-
netek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz
az néktek.”

Kol 3,16 • „Krisztus beszéde lakozzék tibennetek gazdagon,
minden bölcsességben…”

2Kor 10,13 • „De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, ha-
nem ama mérõzsinór mértéke szerint, amelyet Isten adott
nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A „Jézusban maradás”, illetve az Istennel járás nyilvánvalóan
váltófogalmak. Jézussal közösségben maradva járhatunk Õve-
le. Ez pedig a kijelentése szerint úgy lehetséges, ha az Õ be-
szédei bennünk maradnak – Pál apostol tanácsa szerint: ha
gazdagon lakoznak bennünk.

„Isten… célja az volt, hogy a Bibliában foglalt isteni beszéd
által pótolja az Isten és ember közötti személyes érintkezést.
A személyes kapcsolat ugyanis megszûnt Isten és ember kö-
zött a bûneset után. Amikor azonban a Bibliát olvassuk vagy
igéit hallgatjuk – az igazság megismerésének õszinte vágyával
szívünkben –, Isten Lelke hat belsõ világunkra, és szinte „be-
szélgetésbe”, személyes érintkezésbe kerülünk Istennel. A Bib-
lia igéi által Isten feltárja elõttünk saját szívünk rejtett gondo-
latait is, megismerteti velünk titkos bûneinket, válaszol senki-
nek el nem mondott töprengéseinkre, eloszlatja félelmeinket,
bátorít, vigasztal, útmutatást és örömet ad.” (Vankó Zsuzsa: Az
alapvetõ bibliai tanítások kátéja, 13. o.)

„Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymás-
sal?” – veti fel a kérdést Ámós próféta (3,3). Valóban járhatunk

Istennel járás a mindennapokban * 39



Istennel – igényelhetjük jelenlétét, vezetését és áldásait –, ha
közben nem törekszünk megismerni akaratát, és azzal teljes
összhangba hozni az életünket? 

„A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilat-
koztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, ta-
nításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve.” (Ellen G.
White: Korszakok nyomában, 10. o.)

Egyedül a Biblia hitelesítheti keresztény tapasztalatainkat.
Alapos ismerete nélkül bizonytalan talajon állunk az Istennel
szerzett tapasztalatainkat illetõen. Éppen a Bibliából tudhat-
juk, hogy világunkban és a saját lelkünkben is keveredhetnek
a hangok. Messze nem csak Isten hangja, a Szentlélek készte-
tései hallhatók és érzékelhetõk. A másik forrásból, a „mély-
ségbõl” is származhatnak tanácsok és késztetések, vagy éppen
a saját érzéseink és hangulataink után is mehetünk abban a hit-
ben, hogy isteni vezetés alatt állunk. Ahogyan Példabeszédek
könyvében olvashatjuk: „Sok gondolat van az ember elméjében,
de csak az Úr tanácsa áll meg.” (19,21) 

Jézus pusztai megkísértésének egyik nagy tanulsága, hogy
Sátán jól ismeri a Bibliát, és fel is használja csaló szándékai ér-
dekében. A Jézus által bemutatott „viszont meg van írva” elv-
nek (Mt 4,7) óvatosságra kell intenie bennünket a tekintetben,
hogy a kiragadott igéket egyértelmûen Istentõl jövõ vezetés-
ként értelmezzük. „Õ pedig felelve, mondta: Meg van írva:
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Is-
ten szájából származik.” (Mt 4,4) „Akkor nem szégyenülnék meg,
ha figyelnék minden parancsolatodra.” (Zsolt 119,6)

3 Milyen helye van az elcsendesedésnek és az imádságnak Is-
tennel való kapcsolatunk fenntartásában, a Vele járásban? 

Zsolt 46,11 • „Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én
vagyok az Isten!”
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Ésa 30,15 • „Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok
volna; csendességben és reménységben erõsségetek lett
volna.”

Lk 18,1 • „Mondott pedig nekik példázatot is arról, hogy
mindig imádkozni kell, és meg nem restülni.”

1Thess 5,17 • „Szüntelen imádkozzatok!”
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Emberi viszonylatainkban is idõre van szükség ahhoz, hogy
minõségi kapcsolatot ápoljunk családtagjainkkal, barátainkkal
és ismerõseinkkel. Nincs ez másként Istennel való kapcsola-
tunkban sem.

„Olyan feszültség és sietség keríti hatalmába a világot, amely
sohasem létezett azelõtt… Az õrjítõ rohanás közepette Isten szól
hozzánk. Magához, a közelségébe hív: »Csendesedjetek el, és is-
merjétek el, hogy én vagyok az Isten!« (Zsolt 46,11) Nagyon so-
kan vannak, akik még az áhítat idején sem nyerik el az Istennel
való tényleges közösség áldásait. Túlságosan sietnek. Gyors lép-
tekkel haladnak át a szeretõ Krisztus jelenlétének körén. Idõznek
ugyan egy rövid ideig a szent határokon belül, de nem várják meg
az Úr tanácsát. Nincs idejük arra, hogy isteni Mesterükkel legye-
nek. Életük terheivel térnek vissza munkájukhoz…

Akik így cselekszenek, azok sohasem fogják elérni a legnagyobb
eredményeket, illetve mindaddig nem érik el, míg meg nem ta-
nulják az erõ titkát. Idõt kell adniuk maguknak, hogy gondol-
kozzanak, és bevárják testi, szellemi és lelki erejük Istentõl szár-
mazó megújulását. Az õ Lelkének felemelõ befolyására van szük-
ségük. Ha ezt elnyerik, friss élet eleveníti meg õket. A megviselt
szervezet, az elfáradt agy felüdül, és a megterhelt szív könnyebbé
válik. Nemcsak egy pillanatnyi megállás erejéig idõzni Krisz-
tus jelenlétében, hanem személyes kapcsolatot ápolni vele, le-
ülni az Õ társaságában – ez az, amire szükségünk van.” 
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„Nekünk is idõt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozás-
ra és lelki felüdülésre. Nem értékeljük az ima erejét és hatékony-
ságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire
a földön semmilyen hatalom nem képes. Ritkán kerülünk min-
den vonatkozásban kétszer azonos helyzetbe. Folytonosan új dol-
gok történnek velünk, és új próbákkal küzdünk, amelyekben a
régi tapasztalatok nem adhatnak elegendõ eligazítást. Folyamatos
világosságra van szükségünk, amely Istentõl jön… 

Ha engedjük, hogy Istennel való kapcsolatunk megszakadjon,
védtelenül maradunk. Minden jó szándék és elhatározás kevés a
bûn leküzdéséhez. Imádkozó embereknek kell lennetek. Ne erõt-
lenül, csupán alkalomszerûen, rendszertelenül imádkozzatok, ha-
nem buzgón, kitartóan, szüntelenül! Nem kell mindig leborulni
az imádsághoz. Legyen szokásotok a Megváltóval beszélgetni,
amikor egyedül vagytok, amikor az utcán jártok, és amikor min-
dennapi munkátokban szorgoskodtok! A szív szótlan fohásza
szálljon fel folytonosan segítségért, világosságért, erõért, ismere-
tért! Legyen minden lélegzetvétel egy-egy imádság!…

Kettõs életet kell élnünk – az elmélkedés és a cselekvés, a csendes
imádkozás és a szorgalmas munka életét. Az Istennel töltött együtt-
létbõl merített erõ az éberség és a figyelem komoly, megfeszített
gyakorlásával társítva felkészíti az embert a mindennapi felada-
tokra, és a legnehezebb körülmények között is lelki békességet ad.”  

„A szüntelen ima nem más, mint a lélek szakadatlan, háborí-
tatlan közössége Istennel, amely által Tõle származó élet árad,
melynek nyomán belõlünk is a szentség és a tisztaság folyama
árad ki és tér vissza Istenhez. 

Szükséges, hogy komolyan, elszántan akarjunk imádkozni.
Ne engedjük meg, hogy bármi is visszatartson bennünket az imá-
tól. Tegyünk meg minden tõlünk telhetõ erõfeszítést, hogy állan-
dóan nyitva tartsuk az élõ kapcsolat útját tulajdon lelkünk és Jé-
zus között. Ragadjunk meg minden alkalmat, amikor visszavo-
nulhatunk az imádkozás szokott helyére. Akik valóban keresik az
Istennel való közösséget, azokat mindig ott látjuk az ima-össze-
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jöveteleken is, mert hûségesen végzik kötelességüket, és komolyan
vágyakoznak arra, hogy mindabban az áldásban részesüljenek,
amelyet csak elnyerhetnek. Ezért felhasználnak minden kínálkozó
alkalmat, jelen vannak mindenütt, ahol befogadhatják a menny-
bõl származó világosság sugarait.”

„Ha idõt és szavakat találsz az imára, akkor Isten is talál idõt
és szavakat a válaszra.” (Ellen G. White: Nevelés/Elõtted az élet, 258–
259. o.; A nagy Orvos lábnyomán, 368–370. o.; Krisztushoz vezetõ lépések,
84–85. o.; Review and Herald, 1890. április 1.) 

4 Hogyan járhatunk Istennel az evangélium ügyében, em-
bertársaink szolgálatában? 

2Móz 33,15 • „Mondta neki Mózes: Ha a te orcád nem jár
velünk, ne vigyél ki minket innen!”

5Móz 31,8 • „Az Úr, õ az, aki elõtted megy, õ lesz veled; el
nem marad tõled, sem el nem hagy téged: ne félj és ne ret-
tegj!”

Jn 21,22 • „Mondta neki Jézus: …Te kövess engem!”
Ap csel 16,6–10 • „Eljárva pedig Frigiát és Galácia tartomá-

nyát, mivelhogy eltiltattak a Szentlélektõl, hogy az igét
Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén, igyekeztek Bithi-
niába jutni; de nem eresztette õket a Lélek. Áthaladva
azért Misián, lementek Tróásba. Azon az éjszakán látomás
jelent meg Pálnak: egy macedón férfiú állt elõtte, kérve õt
és így szólva: »Jöjj át Macedóniába, és légy segítségül
nékünk!« Mihelyt pedig a látomást látta, azonnal igye-
keztünk elmenni Macedóniába, megértve, hogy oda hí-
vott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangé-
liumot.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Aki valaha is tett már lépéseket azért, hogy másokkal is meg-
osszon valamit abból, amit megértett a Biblia örömüzenetébõl,
az már tapasztalta Jézus szavainak igazságát: „Nélkülem semmit
sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) A keresztény életnek ez olyan te-
rülete, ahol minden õszinte hívõ mélyen átérzi Istentõl való
függését. Ha itt Isten nem jár velünk és elõttünk, akkor súlyos
hibákat követhetünk el, amelyeket nagyon nehezen lehet jóvá-
tenni. Ha Isten Lelke nem készíti elõ az utat az emberek szívé-
ben, akkor erõfeszítéseink eleve kudarcra vannak ítélve. 

Számunkra is tanulságokkal szolgál, ahogyan az apostolok
munkálkodtak embertársaik érdekében. Milyen „szorosan” jár-
tak Istennel, milyen érzékenyen figyeltek a Szentlélek vezeté-
sére és jelzéseire! Kétségtelenül ez volt az eredményességük
egyik titka. Nekünk is kiváltságunk keresni és megérteni, ho-
va hívott minket az Úr. Ma is szükségünk van Isten vezetésé-
re a tekintetben, hogy kiket látogassunk meg, mit és hogyan
szóljunk, mit adjunk át, mire hívjuk fel a figyelmet. 

Jézus nagy missziós parancsában egy csodálatos ígérettel bá-
torítja azokat, akik hitben elindulnak mások tanítvánnyá tétele
érdekében: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön… és íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig.”
(Mt 28,18–20)

„Kövess engem! – Péter számára ezek a szavak tele voltak ta-
nítással (Jn 21,19). Krisztus nemcsak halálára vonatkozólag, ha-
nem élete minden lépésére nézve is leckét adott neki ezzel a két
szóval. Eddig Péter hajlott arra, hogy függetlenül cselekedjék.
Megpróbálta megtervezni Isten munkáját, ahelyett, hogy megvár-
ta volna Isten tervének a kinyilatkoztatását és követte volna azt.
Semmit nem nyerhetett azonban azzal, hogy elõresietve nem vár-
ta meg, míg Isten közli vele tervét. Jézus ezt parancsolta neki:
„Kövess engem!” (Jn 21,19) Ne rohanj elém! Így nem kell majd
magányosan, egyedül összetalálkoznod Sátán seregével. Engedd,
hogy én menjek elõtted! Engedd, mert akkor majd nem gyõz le
téged az ellenség!” 
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„Ha elindulsz, hogy végezd azt a munkát, amelyet Krisztus je-
lölt ki tanítványai számára, ha lelkeket nyersz meg Neki, akkor
érzed majd, hogy mélyebb tapasztalatra és nagyobb ismeretre van
szükséged Isten dolgaiban. Ennek következtében éhezed és szom-
jazod az igaz életet. Küzdeni fogsz imában Istennel, hited meg-
erõsödik, lelked iszik az üdvösség forrásából, és felüdül. Ha el-
lenállással találkozol és próbákba kerülsz, akkor még inkább a
Bibliához menekülsz és az imádsághoz folyamodsz. Növekedsz 
a kegyelemben és Krisztus megismerésében, gazdag tapasztalato-
kat szerzel majd.” (Ellen G. White: Jézus élete, 720. o.; Krisztushoz vezetõ
lépések, 69. o.)

5 Hogyan járhatunk Istennel a megpróbáló élethelyzetek-
ben? 

Ésa 50,10 • „Ki féli közületek az Urat? Ki hallgat az õ szol-
gája szavára? Õ, aki sötétségben jár és nincs fényesség né-
ki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!”

Zsolt 112,4 • „Az igazakra világosság fénylik a sötétben: at-
tól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz.”

Jn 13,7 • „Felelt Jézus és mondta neki: Amit én cselekszem,
te azt most nem érted, de ezután majd megérted.”

1Kor 13,12 • „Mert most tükör által homályosan látunk, ak-
kor pedig színrõl színre; most rész szerint van bennem az
ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is meg-
ismertettem.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Elõfordulhat, hogy nem értjük Isten gondviselését az éle-
tünkben. Nehézségeink támadhatnak, és „nehéz kérdések”
(1Kir 10,1) fogalmazódhatnak meg bennünk, amelyekre nem



találjuk a választ. Ez azonban nem ok arra, hogy „elengedjük
Isten kezét”, és feladjuk a hitünket – noha sokan ezt teszik.
A megpróbáltatásokat nyilvánvalóan azért engedi meg Isten,
hogy ilyenkor elengedése helyett inkább szorosabban fogjuk
a kezét. A Biblia nem hagyja jóvá a „napfénykereszténysé-
get”. „Mindig vannak olyanok, akiket a kötelesség helyén talá-
lunk, akár süt a nap, akár vihar van. Vannak azonban »napfény-
keresztények« is. Ha minden jól megy és kellemes érzések töltik
el õket, akkor komolyak és buzgók, ha azonban felhõkkel és kel-
lemetlen helyzetekkel találják szembe magukat, akkor nincs
mondani- és cselekednivalójuk.” (Ellen G. White: Életünk és mun-
kánk, 133. o.)

„Kifogynánk az idõbõl” (Zsid 11,32), ha felidéznénk mind-
azokat a bibliai történeteket, amikor Istennel járó emberek ne-
héz körülmények közé kerültek, és nem értették Isten velük
kapcsolatos szándékát, gondviselése intézkedéseit. József, Mó-
zes, Dávid… mit érthettek elõször az õ útjukból? (Péld 20,24)
József a rabszolgasorból és börtönbõl, Mózes a negyvenéves
pusztai tartózkodásából, Dávid az évtizedes üldöztetésébõl?
Azonban az is bizonyos, hogy amikor évekkel, évtizedekkel
késõbb megértették az õ útjukat (Péld 14,8), Isten bölcs – a ja-
vukat és Isten mûvét szolgáló – intézkedéseit az életükben, az
csodálatos, összehasonlíthatatlan tapasztalat lehetett számukra
(lásd például 1Móz 45,5–8). Ugyanakkor a Biblia annak a lehe-
tõségét sem zárja ki, hogy a megváltottak majd csak az ezer-
esztendõs „nagy kiértékelés” során (Jel 20,4; 1Kor 6,2–3; Jel
15,3–4), illetve az újjáteremtett Földön kapnak majd választ
valamennyi kérdésükre. „Azon a napon nem kérdeztek majd en-
gem semmirõl.” (Jn 16,23) „Már most örvendezhetünk annak,
hogy ott világos lesz mindaz, ami itt talányos volt számunkra Is-
ten gondviselésében, hogy világos magyarázatot kapunk a nehezen
érthetõ dolgokra, tökéletes és szépséges összhangot látunk ott, ahol
véges elménkkel csak zûrzavart, meghiúsult terveket láthattunk.”
(Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, 98. o.)
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„A nehézségektõl és próbáktól senki sem mentes, aki elfogadja
Isten Igéjét. Az igaz keresztény azonban nem nyugtalankodik,
amikor megpróbáltatás éri; nem veszti el bizalmát, és nem csüg-
ged el. Jóllehet nem tudjuk, hogyan alakulnak ügyeink, és nem
értjük Isten intézkedéseinek célját, de ne dobjuk el bizodalmun-
kat! Gondoljunk az Úr jótéteményeire, gondunkat vessük Õrá,
és várjuk türelemmel szabadítását! 

Lelki életünk erõsödik a küzdelemben. A helyesen viselt pró-
bák szilárd jellemet és lelki értékeket alakítanak ki bennünk. A
hit, szelídség és szeretet tökéletes gyümölcse sokszor viharfel-
hõk és sötétség közepette érik a legjobban.

…Amikor könyörgünk a Lélek ajándékaiért, Isten sokszor úgy
válaszol imánkra, hogy e gyümölcsök megéréséhez alkalmas körül-
mények közé helyez. Mi pedig, nem értve szándékát, csodálkozunk
és kétségbeesünk...” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, 36. o.)

Ellen Gould White saját tapasztalataiból merítve írta mind-
ezt. Még gyermekkorában, kilencévesen szenvedte el azt a bal-
esetet, amely tartósan megfosztotta egészségétõl. Egy iskola-
társa dobott felé egy követ, amely úgy eltalálta az arcát, hogy
ezt követõen három héten át eszméletlenül feküdt. Betegség
támadta meg tüdejét és szívét is, köhögési rohamok, tüdõvér-
zés gyengítették le egyre jobban. Iskolai tanulmányait nem
tudta folytatni, bár nagyon szerette volna. Életét késõbb is vé-
gigkísérte a betegség és a gyengeség. Háromszor volt agyvér-
zése, szenvedett rákos daganattól, szívrohamtól, ideggyulla-
dástól. Egyik fiát 3 hónapos, másikat 16 éves korában, férjét
60 évesen – teljesen váratlanul – veszítette el. Ezenkívül súlyos
próbát és sok-sok lelki gyötrelmet jelentett számára az is,
hogy életben maradt fiai közül az idõsebb 43 éves koráig a té-
kozló fiú életét élte. Életének egyik szemtanúja – George B.
Starr – így emlékezett meg róla a temetésén: „A legnagyobb
jellemnek tartottam õt, akivel valaha találkoztam. Életét csak
erõs tölgyhöz tudom hasonlítani, amely a szélnek kitéve a leg-
erõsebb vihart is kiállja, vagy a hegyhez, amely dacol az ele-
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mekkel. Istenbe vetett hite legyõzhetetlen volt. Olyan pró-
bákban, amelyek sokak hitét elpusztították volna, megtartot-
ta szilárd bizalmát, és gyõzött.” (Ellen G. White: Életünk és mun-
kánk, 256. o.)

6 Mi ösztönözzön bennünket Istennel járásunk komolyan
vételére? 

1Tim 4,8 • „Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de
a kegyesség [= istenfélelem] mindenre hasznos, meglé-
vén benne a jelenvaló és a jövõ életnek ígérete.”

Zsolt 16,11 • „Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes
öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak
örökké.”

Zsolt 73,23–24 • „De én mindenkor veled vagyok, te fogod
az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azu-
tán dicsõségbe fogadsz be engem.”

1Móz 5,24 • „Mivel Énok Istennel járt, eltûnt, mert Isten
magához vette.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A saját tapasztalatainkkal támaszthatjuk alá az idézett kijelen-
tések igazságát a tekintetben, hogy az istenfélelem és az Isten-
nel járás már e jelenvaló életben is „hasznos”. Énok életében
azonban – az Istennel járók elõképeként – már megvalósult az
eljövendõ élet ígérete is. 

„Az istentelensége miatt pusztulásra ítélt világban Énok olyan
bensõséges közösségben élt Istennel, hogy nem válhatott a halál
martalékává. E próféta istenfélõ jelleme annak az életszentségnek
az elõképe, amelyre mindazoknak el kell jutniuk, akik »áron vé-
tetnek meg a földrõl« (Jel 14,3) Krisztus második eljövetelekor.
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Akkor majd – csakúgy, mint az özönvíz elõtti világban – a go-
noszság megsokasodik. Romlott szívük késztetéseit és megtévesztõ
eszmék tanításait követve az emberek fellázadnak majd a menny
tekintélye ellen. Azonban Isten népe Énokhoz hasonlóan a szív
tisztaságára és az Isten akaratával való összhangra fog törekedni,
míg végül átalakul Krisztus képmására. Énok példáját követve az
Úr második eljövetelére figyelmeztetik a világot, és az ítéletre,
mely a törvényszegõkre vár. Istenfélõ beszédük és szent életmód-
juk kárhoztatja majd az istentelenek bûneit. Ahogy Isten Énokot
a mennybe ragadta a világot elpusztító özönvíz elõl, úgy ragadja
el Isten az élõ igazakat a földrõl, mielõtt tûzzel megsemmisítené.” 

„Az Úr megadta nekem, hogy más világok életébe is bepillan-
tást nyerhessek… Innen egy olyan világhoz vitettem, amelynek
hét holdja volt. Ott láttam az idõs Énokot, aki elragadtatott.
Jobbjában nagyon szép pálmaágat tartott, melynek minden egyes
levelére e szó volt írva: »gyõzelem«. Fejét vakítóan fehér koszorú
ékesítette. A koszorú mindegyik levelére ez a szó volt írva: »tisz-
taság«. A levelek különféle színû kövekkel voltak kirakva, és fé-
nyesebben ragyogtak, mint a csillagok, pompás fényt vetettek a be-
tûkre s nagyszerûen világították meg õket. A fején hátul egy szalag
volt, amely összefûzte a koszorút, s amelyre e szó volt írva:
»szentség«. A koszorú felett gyönyörû korona volt, amely fénye-
sebben ragyogott a napnál. Kérdeztem õt, hogy ez az a hely, aho-
vá a földrõl vitetett? Azt felelte: »Nem, az én otthonom a város,
ide csak ellátogattam.« Otthonosan mozgott azon a helyen. Arra
kértem kísérõ angyalomat, engedje meg, hogy ott maradjak. Elvi-
selhetetlen volt a gondolat, hogy újra visszatérjek ebbe a sötét vi-
lágba. De õ így felelt: »Most vissza kell térned, de ha hûséges le-
szel, akkor a száznegyvennégyezerrel együtt abban a kiváltságban
lesz részed, hogy valamennyi világot felkeresheted, és szemlélheted
Isten kezének alkotásait.«” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 63. o.;
Korai írások, 30–31. o.)

A Biblia olvasása során véges lényünk újra és újra szembesül a
végtelennel. Gábriel angyalt körülbelül 500 (Dn 9. és Lk 1. fej.),
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Illést mintegy 900 (2Kir 2. és Mt 17. fej.), Mózest 1400 év után
(5Móz 34. és Mt 17. fej.) látjuk viszont a Biblia lapjain. Énok-
ról pedig Ellen G. White prófétai szolgálata által hozzávetõleg
4800 év eltelte után kapunk hírt. Évszázadok és évezredek tel-
tek el, amióta Énok a mennyei világ lakója lett, boldog közös-
ségben a tiszta, bûntelen lényekkel, és nem unja az örökké-
valóságot… „Életet kért tõled: adtál néki hosszú idõt, örökkéva-
lót és végtelent.” (Zsolt 21,5)

„Ó, sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de iga-
zán soha meg nem értett, csodálatos üdvösség!” (Ellen G. White:
Korszakok nyomában, 573. o.) 

Az e heti adomány a irodalmi alapot támogatja. 
– Hozzájárulás a Bibliaiskolák Közössége Könyvkiadónál 

megjelentetett kiadványok és a kiadó mûködési költségeihez.
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IV. TANULMÁNY – 2009. ÁPRILIS 25.

A Krisztus iránti szeretet 
megújítása: az úrvacsora 

1 Hogyan tanítja az úrvacsora Isten irántunk tanúsított
hûséges szeretetét és ragaszkodását? 

Tit 3,5 • „Nem az igazság cselekedeteibõl, amelyeket mi cse-
lekedtünk, hanem az Õ irgalmasságából tartott meg min-
ket az újjászületés fürdõje és a Szentlélek megújítása által.”

Jn 13,10 • „Mondta neki Jézus: Aki megfürdött, nincs más-
ra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen
tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan.”

Hós 11,7–10/a • „Az én népem megátalkodottan hajlamos
elfordulni tõlem. Ha hívogatják is õt a magasságos Isten-
hez, senki nem indul meg rajta. Miképpen adnálak oda,
Efraim, szolgáltatnálak ki, Izráel!?… Megesett bennem az
én szívem; fellángolt minden szánalmam! Nem végzem el
haragom hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére,
mert Isten vagyok én és nem ember, a Szent teközötted,
és nem haraggal jövök én. Az Urat fogják követni.”

2Tim 2,11–13 • „Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meg-
haltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tûrünk, vele
együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, Õ is megta-
gad minket. Ha hitetlenkedünk, Õ hû marad: Õ magát
meg nem tagadhatja.”

.....................................................................................................................
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(Hogyan kapcsolódik az úrvacsora a keresztséghez? Milyen
lelki esemény törvényszerûségeit ábrázolja és tanítja a ke-
resztség, illetve az úrvacsora? Kiknek rendelte el Jézus az úr-
vacsorát, mit jelent az, hogy a „megfürdötteknek” van rá szük-
ségük?)

Jézus mindössze két jelképes szertartást rendelt el, amelyeket
a saját példaadásával is megerõsített – a keresztséget és az úr-
vacsorát. Ennek a ténynek arra kellene késztetnie bennünket,
hogy a legmélyebb érdeklõdéssel tanulmányozzuk és gyako-
roljuk ezeket. 

Éppen az utolsó vacsora leírása során olvashatjuk Jézusról
az egyik legcsodálatosabb kijelentést: „Szerette az övéit e vilá-
gon, mindvégig szerette õket.” (Jn 13,1) Jézus maga volt a testet
öltött szeretet, és minden tette, szava ebbõl a „mindvégig tar-
tó” szeretetbõl fakadt. A szeretet legfõbb megnyilatkozási for-
mája pedig az, hogy szüntelenül adni akar valamit. Ez kétség-
telenül igaz az úrvacsorára is: Jézus e szertartás által is adni
akar nekünk, gazdag lelki áldásokban szeretne részesíteni ben-
nünket újra és újra.

Az úrvacsora szemléletesen tanítja azt, hogy Isten irántunk
érzett szeretetét nem lehet egykönnyen megzavarni vagy kiol-
tani (Ellen G. White: Jézus élete, 551. o.). Amíg véglegesen
nem tagadjuk meg Õt, addig Õ hû marad, nem adja fel az ér-
tünk folytatott küzdelmet. Nem ad oda az Ellenségnek, nem
szolgáltat ki a hatalmának, noha bûneink alapján Sátán a ma-
gáénak követel bennünket. Isten a „megátalkodott elfordulá-
sok” ellenére is töretlen bizalmat tanúsít irántunk: „Az Urat
fogják követni.” (Hós 11,7–10)

„Az úrvacsora szimbolikája (jelképrendszere) a keresztség
szimbolikájának kiegészítése. A keresztség az új ember szüle-
tését jelképezi, az úrvacsora pedig az új élet fenntartását és fej-
lõdését… Az úrvacsorai közösség folytatja felkészítésünket
az örök életre. 
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A lábmosás kiegészítésként járul a keresztséghez, az újjászü-
letés fürdõjéhez. Az elsõ és alapvetõ megigazítást a keresztség
szimbolizálja…, amely normális körülmények között nem is-
métlõdik meg. A megszentelõdést – a mindennapok munkáját
– az úrvacsora jelképezi, amely annyiszor ismétlõdik, ahány-
szor csak szükséges.” (Alfred-Felix Vaucher: Az üdvösség története, Spal-
ding Alapítvány, 2006, 284–285., 281. o.)

„Mindkét nagy fontosságú eseménynek [Jézus halálának és
feltámadásának] megvan az emlékezete. Az úrvacsora, a megtört
kenyér és a szõlõtõ gyümölcse, ha magunkhoz vesszük, hirdeti az
Úr halálát, amíg ismét eljövend. Ily módon idézzük emlékeze-
tünkbe szenvedéseinek és halálának jeleneteit. Krisztus feltáma-
dását az alámerítkezés alkalmával ünnepeljük, amikor eltemet-
kezünk a hullámsírba és feltámadásához hasonlóan feltámadunk,
hogy új életet éljünk.” 

„Az alámerítkezés és az úrvacsora két hatalmas emlékoszlop. 
E két rendelkezésre Krisztus az igaz Isten nevét írta fel.”

„Jézus szeretetének kényszerítõ erejét mindig frissen kell tarta-
nunk az emlékezetünkben. Krisztus azért szerezte az úrvacsorai
istentiszteletet, hogy ezáltal Isten szeretetérõl beszélhessen ne-
künk.” (Ellen G. White: Korai írások, 187. o.; 27. kézirat, 1900; Jézus élete,
566. o.)

2 Milyen lelki elõkészületre van szükség ahhoz, hogy ál-
dással vehessünk részt az úrvacsorán? 

1Kor 11,27–32 • „Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy
issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a
kenyérbõl, és úgy igyon abból a pohárból, Mert aki mél-
tatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mi-
velhogy nem becsüli meg az Úr testét. Ezért van köztetek
sok erõtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítél-
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nénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De amikor ítélte-
tünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne
kárhoztassunk.”

Zsolt 19,13 • „Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bûnök-
tõl tisztíts meg engem!”

Jer 17,9–10 • „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az,
kicsoda ismerhetné azt? Én, az Úr vagyok az, aki a szívet
fürkészem és a veséket vizsgálom.”

Zsolt 139,23–24 • „Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd
meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondo-
lataimat! Lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valami-
lyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Alkalmassá kell válnunk arra, hogy egyáltalán felismerjük és
azután befogadhassuk Isten gazdag ajándékait (vö. Jn 4,10). A
„vevõ” oldaláról nézve is meg kell lennie a készségnek a befo-
gadásra, nem elegendõ csupán az „adó” oldalán kétségtelenül
meglévõ szándék. Az úrvacsorát megelõzõ lelki elõkészület-
nek ezt a célt kell szolgálnia.

Sokan hosszú évek, évtizedek óta élnek az úrvacsorával. Az
ismétlõdõ cselekvéseknél mindig fennáll a veszély, hogy idõvel
formálissá válnak, megfakulnak, elveszítik az erejüket. Kísér-
tést jelenthet a gondolat, hogy „én ezt már tudom, számtalan-
szor hallottam, jól ismerem”. Az elõkészület fontos része az,
hogy felvegyük a küzdelmet az ehhez hasonló gondolatokkal.
A Jézus szavai szerint „értelemmel” (Jn 13,12. 17) gyakorolt
úrvacsora soha nem válhat formálissá.

A Bibliában mindenütt kettéválnak az utak. Vagy a széles,
vagy a keskeny úton haladunk (Mt 7,13–14). Vagy Krisztussal
vagyunk, vagy ellene; vagy Vele gyûjtünk, vagy tékozlunk (Mt
12,30). Tékozló fiakként vagy közeledünk az atyai házhoz,
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vagy éppen eltávolodunk attól. Befolyásunk az élet illata az
életre, vagy a halál illata a halálra (2Kor 2,15–16)… Nincs ez
másként az úrvacsora kapcsán sem. Közömbös úrvacsora nem
létezik. Vagy „méltatlanul” élünk vele, aminek a következmé-
nye erõtlenség, betegség, alvás és végül elmarasztaló ítélet 
– vagy élõ hittel, „Lélekkel és értelemmel” (1Kor 14,15), ami
lelkierõt, egészséget és éber, tevékeny, munkálkodó hitéletet
eredményez. S mindez az elõkészület részét jelentõ önvizsgá-
lat során dõl el…

„Isten Igéje felszólít bennünket, hogy az úrvacsora elõtt
»vizsgáljuk meg magunkat« (1Kor 11,28–30). Nem a napi
imádságainkkal – bûnbánattal, Krisztus áldozata és közbenjá-
rása által – elrendezett bûneinket kell ismét az emlékezetünk-
be idéznünk. Azokra bocsánatot nyertünk, nem kell ezért is-
mét folyamodni, vagy megerõsíteni az úrvacsora alkalmával.
Szükséges viszont, hogy esetleges könnyelmûen vett, nem
rendezett, elfelejtett vétkeink, vagy észre nem vett titkos bû-
neink megláttatását kérjük Istentõl. Meg kell vizsgálnunk to-
vábbá Krisztus iránti szeretetünk, odaadásunk mértékét, test-
véreinkhez és felebarátainkhoz való viszonyunkat, azaz szí-
vünk állapotát… Szívünk megtisztítását, Isten és egymás irán-
ti szeretetünk megelevenítését kell kérnünk Istentõl az úrva-
csora elõtti lelki elõkészület során. Azért imádkozzunk, hogy
tegyen bennünket is »tisztává« az úrvacsorán, mint egykor ta-
nítványait az utolsó vacsorán. Mindig törekedjünk arra, hogy
az úrvacsorát megelõzõ héten több idõnk legyen az egyéni el-
csendesedésre, az imádkozásra és az Igével való lelki táplálko-
zásra!” (Vankó Zsuzsa: Az alapvetõ bibliai tanítások kátéja, 137. o.) 

Az egyik úrvacsorától a másikig eltelt idõszak átgondolása
során tudatosítanunk kell magunkban azt a lelki törvénysze-
rûséget, hogy a keresztény életben nem lehetséges a stagnálás,
az egy helyben maradás. Itt is érvényes a „vagy-vagy”: „Amint
a Föld történelmének vége felé közeledünk, vagy egyre gyorsuló
ütemben halad elõre a keresztény jellemfejlõdésünk, vagy pedig
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ugyanilyen rohamosan hanyatlik vissza.” (Ellen G. White: Kiben bíz-
hatunk, II., 729. o.)

Az erõtlenség, betegség és alvás egyetlen igazán hatásos el-
lenszere: „Elmélkedjünk Krisztus megalázkodásáról – ha sokat
gondolkozunk errõl, akkor olyan önmegtagadást és önfeláldozást
látunk majd a gyülekezetben, amelyet csodálnak az angyalok.”
(Ellen G. White: Kiben bízhatunk?, I., 28. o.)

3 Milyen fontos igazságokra tanít bennünket a lábmosás
jelképes cselekedete? Mit jelent az, hogy Krisztus példá-

ja nyomán nekünk is meg kell mosnunk egymás lábát?

Jn 13,8. 10. 14–15 • „Mondta neki Péter: »Az én lábaimat
nem mosod meg soha!« Felelt neki Jézus: »Ha nem mos-
lak meg téged, semmi közöd sincs énhozzám…« Mondta
néki Jézus: »Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint
a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták
vagytok, de nem mindnyájan… Azért ha én, az Úr és a
Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell
mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy
amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cse-
lekedjetek.«”

Mt 6,14–15 • „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az õ
vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha
pedig nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, a
ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

• A lábmosás soha el nem felejthetõ képpel rögzíti lelki sze-
meink elõtt a bûnrendezés fontosságát. Ha Jézus nem mos
meg bennünket, akkor nem lehetünk közösségben Vele. „Amíg
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büszkeség, uralomvágy és viszály dúl bennünk, addig szívünk
nem juthat közösségbe Krisztussal… Egyedül Krisztus tud tisztá-
vá mosni minket. Addig nem vagyunk alkalmasak és felkészültek
a Vele való közösségre, amíg nem tisztultunk meg az Õ segítõ ere-
je által.” (Ellen G. White: Jézus élete, 554–555. o.)

• Az alázatosság és a szolgálat leckéje: „Krisztus egész élete
az önzetlen szolgálat élete volt. »Az Emberfia nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon« (Mt 20,28) –
minden cselekedetével erre akarta megtanítani a tanítványokat.
Õk azonban még nem tanulták meg ezt a leckét. Ezen az utolsó
húsvéti vacsorán Jézus megismételte tanítását, és egy szemléltetés-
sel örökre bevéste azt tanítványai elméjébe és szívébe.” 

„A lábmosás a szolgálat szertartása. Az Úr azt akarja, hogy
mindenki megtanulja és gyakorolja ezt a leckét… Azt a mély
igazságot tanítja, hogy Krisztus a példakép, amilyenné kegyelme
által nekünk is válnunk kell egymás iránt, olyannyira, hogy egész
életünk egyetlen szerény, hûséges szolgálat legyen. A lábmosás
szemlélteti az igazi alázatosság szükségességét.”

„Krisztus szolgálatra váltotta meg követõit. Urunk azt tanítja,
hogy az élet igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és
minden követõjét a szolgálat törvénye alá rendelte – Isten és a fe-
lebarát szolgálatának törvénye alá. Krisztus ezzel minden addi-
ginál magasztosabb fogalmat adott a világnak az életrõl. A má-
sok szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztus-
sal. A szolgálat törvénye kapoccsá lesz, amely összeköti az embert
Istennel és embertársaival.” (Ellen G. White: Jézus élete, 548. o.; „A Te
Igéd igazság”, 149. o.; Krisztus példázatai, 224. o.)

• Tanít a szívbõl fakadó megbocsátás kötelességére, és elénk
tárja annak forrását: 

„A legsúlyosabb következményekkel járó bûn a rideg, kritizáló
és engesztelhetetlen lelkület.”

„Amikor Istenhez jövünk, hogy kegyelmet és áldást kérjünk tõ-
le, szükséges, hogy a szeretet és a megbocsátás lelkülete töltse be
szívünket egymás iránt. Hogyan is kérhetnénk, hogy »bocsásd
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meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek«, ha eközben megengedjük magunknak a kérlelhe-
tetlen, engesztelhetetlen lelkületet? Ha azt akarjuk, hogy Isten
meghallgassa imánkat, akkor nekünk is meg kell bocsátanunk
egymásnak, mégpedig ugyanúgy és ugyanolyan mértékben, mint
ahogy mi igényeljük Tõle, hogy megbocsássa bûneinket… Ha ál-
landóan a felszínen tartjuk gondolatainkban a mások által elkö-
vetett barátságtalan és igazságtalan tetteket, akkor lehetetlennek
tûnik számunkra, hogy úgy szeressük õket, ahogy Krisztus szere-
tett minket. De ha ehelyett Krisztus irántunk tanúsított, csodálat-
ra méltó szeretete és könyörülete foglalkoztatja a gondolatainkat,
akkor ugyanez a lelkület árad belõlünk is másokra. Szeretni és
tisztelni fogjuk egymást, a hibák és a tökéletlenségek ellenére,
amelyeken nem tudunk segíteni azzal, ha folyton ezekre tekin-
tünk. Mellõzzük a magabízást, ápoljuk magunkban az alázatos-
ságot és a türelmes, tapintatos viszonyulást mások hibáihoz. Ez
kiöl majd belõlünk minden szûkkeblû önzést, megértõvé és nagy-
lelkûvé tesz mások iránt.” (Ellen G. White: Gondolatok a Hegyi beszéd-
rõl, 129. o.; Krisztushoz vezetõ lépések, 84., 104–105. o.)

4 Hogyan tanít az úrvacsora szent jegyeinek magunkhoz
vétele a megszentelõdés törvényszerûségeire, a „szabály-

szerû küzdelemre” (2Tim 2,5), és ezáltal a gyõzelmes keresz-
tény életre?

Mt 26,26–28 • „Amikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret,
hálákat adva megtörte, és adta a tanítványoknak, és mond-
ta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem.« Vette a poharat, és
hálákat adva adta azoknak, ezt mondván: »Igyatok ebbõl
mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetség vére,
amely sokakért kiontatik a bûnök bocsánatára.«”

Jn 6,53–57. 63 • „Mondta nékik Jézus: Bizony, bizony mon-
dom néktek: ha nem eszitek az ember Fiának testét, és nem



isszátok az õ vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én tes-
temet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én fel-
támasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony
étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is abban.
Amiként elküldött engem amaz élõ Atya, és én az Atya ál-
tal élek: akként az is, aki engem eszik, él énáltalam… A Lé-
lek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a be-
szédek, amelyeket én szólok néktek, Lélek és élet.”

Jn 17,17 • „Szenteld meg õket a te igazságoddal: a Te Igéd
igazság.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

(Milyen két vonatkozásban szemléltetik velünk Krisztus sze-
mélyét az úrvacsora szent jegyei? Hogyan tanúskodik az Írás
arról, hogy itt jelképekrõl van szó? Mi az a két dolog, amit
cselekednünk kell Jézus példamutatása szerint az Õ bûntelen
életét és áldozatát ábrázoló szent jegyekkel? Milyen legyen a
Krisztust jelképezõ kenyér és szõlõlé az úrvacsorán? Mi a je-
lentõsége annak, hogy hálát adunk a kenyérért és a pohárért?
Vö. 2Kor 9,15.)

A kovásztalan kenyér és az erjedetlen szõlõlé Jézus bûntõl
mentes lényét jelképezi, arra emlékeztet minket, hogy Õ föl-
di életében is tökéletesen igaz volt. A megtört kenyér és a ki-
töltött pohár pedig az Õ megtört testét és kiontott vérét jel-
képezi, azaz golgotai áldozatára emlékeztet.

Jézus csak kovásztalan kenyeret adhatott tanítványainak az
utolsó vacsorán, figyelembe véve azt a tényt, hogy a páska (a
húsvét) ünnepe elõtt, a páskavacsorán semmiképpen nem le-
hetett kovászos kenyér az asztalon (2Móz 12,8. 15). Az ere-
deti szövegben található, bornak fordított szó mustot is je-
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lenthet. Az ószövetségi rendelkezés szerint a szolgálatban lé-
võ papok és az Istennek szentelt emberek (a nazireusok) nem
fogyaszthattak szeszes italt. A kovászhoz hasonlóan az erje-
dés is a bûn jelképe.

A kettõs jelkép arra utal, hogy Jézus két vonatkozásban is –
mint áldozat és mint tökéletes Emberfia – a mi megigazulásunk
forrása. Szükségünk van mind az Õ megtört testére és kiontott
vérére, mind bûntelen földi életének példájára, amely a bûn fe-
letti gyõzelem titkát mutatja meg számunkra is. Szemlélnünk
kell Õt az úrvacsorán úgy is mint „megölt Bárányt” (Jel 5,6), és
úgy is mint „hibátlan, szeplõtlen Bárányt” (2Pt 1,19).

„Krisztus élete, amely életet ad a világnak, Igéjében rejlik…
Amiképpen testi létünket a táplálék tartja fenn, úgy lelki életün-
ket Isten Igéje. Minden embernek önmaga számára kell életet
merítenie Isten Igéjébõl. Amiképpen magunknak kell ennünk,
hogy táplálékhoz jussunk, úgy kell az Igét is magunkhoz ven-
nünk. Ne csupán mások közvetítésével szerezzük meg… Az Ige
megszabadít a megtéretlen, földies természettõl, és Jézus Krisztus-
ban új életet ad… Isten Igéi átformálják a gondolatainkat, fej-
lesztik, építik a jellemünket.”

„Isten dicsõségének egyetlen felvillanása, Krisztus tisztaságá-
nak egyetlen sugara, amely bevilágít a lélekbe, fájdalmas módon
felfedi az összes szennyfoltot, megláttatja jellemünk minden tor-
zulását és fogyatékosságát. Nyilvánvalóvá lesznek a megszente-
letlen vágyak, a szív hûtlensége, az ajkak tisztátalansága. A bûnös
meglátja engedetlensége cselekedeteit, mindazokat az eseteket,
amikor semmibe vette Isten törvényét. Isten Lelke kutató pillan-
tása nyomán megalázódva törik össze az emberi lélek. Krisztus
tiszta, szeplõtlen jelleme láttán megveti és gyûlöli önmagát… Az
ekként megérintett lélek gyûlölni fogja az önzést, elborzad tulaj-
don önszeretetétõl, és arra törekszik, hogy eljusson a szív tisztasá-
gára, az Isten törvényével és Krisztus jellemével való összhangra,
Krisztus igazságának elnyerése által.” (Ellen G. White: Jézus élete,
325–326. o.; Krisztushoz vezetõ lépések, 26–27. o.)

60 * Krisztus-követés a mindennapokban



„A szent jegyek magunkhoz vétele a gyõzelmes élet titkára
tanít meg bennünket. Biztatást kapunk arra, hogy keresztény
életünk következõ szakaszában éljünk ezzel az útmutatással,
és ezáltal életünk megszentelt, igaz legyen. De ennél is több-
rõl van szó. Amikor magunkhoz vesszük a Krisztus bûntelen
életét és áldozatát jelképezõ megtört, kovásztalan kenyeret, és
iszunk az Õ kiontott vérét jelképezõ erjedetlen szõlõlébõl,
szövetségi elkötelezettséget veszünk magunkra. Mintegy ün-
nepélyesen megerõsítjük azt a tanítványi fogadalmunkat, hogy
naponként táplálkozunk a Krisztus bûntelen életérõl és áldo-
zatáról szóló igékkel, éppúgy, mint a fizikai életünket fenntar-
tó étellel és itallal. A Jézus Krisztust jelképezõ szent jegyek
evésével és ivásával is kifejezzük, hogy szoros, személyes kö-
zösséget akarunk ápolni az élõ Krisztussal, mert megértettük
és befogadtuk az üdvösség titkát: bennünk kell élnie ahhoz,
hogy Õhozzá méltó, gyõzelmes életet élhessünk. A részvétel
a jelképes cselekedetben mintegy annak a megvallása, hogy
odaszánjuk, elkötelezzük magunkat erre.” (Vankó Zsuzsa: Krisztus
egyházának istentiszteleti alkalmai és közösségi élete, 109. o.)

5 A Krisztussal kötött szövetség megerõsítése mellett mit
kíván még megerõsíteni bennünk az úrvacsora?

1Kor 10,3–4. 16–17 • „Mindnyájan egy lelki eledelt ettek, és
mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kõsziklá-
ból, amely követte õket, e kõszikla pedig a Krisztus volt…
A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vé-
rével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk,
nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a ke-
nyér, egy test vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy ke-
nyérbõl részesedünk.”

Mt 23,8–9 • „Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek,
mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan

A Krisztus iránti szeretet megújítása: az úrvacsora * 61



62 * Krisztus-követés a mindennapokban

testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e föl-
dön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.”

1Kor 12,13 • „Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan
egy testté kereszteltettünk meg…, és mindnyájan egy Lé-
lekkel itattattunk meg.”

Gal 6,10 • „Ezért tehát, míg idõnk van, tegyünk jót min-
denkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hit-
ben.” (Pontosított fordításban.)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Isten számos bibliai kijelentés által kívánja erõsíteni bennünk
a testvéri közösséghez való tartozásunkat. Ez ugyanis minden
emberi gyengeség ellenére nagy kincs és kiváltság, amelyet
meg kell becsülnünk. 

Ugyanarra a „szent hívásra” (2Tim 1,9) mondtunk igent –
noha az a legkülönfélébb módon ért el bennünket. Így csatla-
koztunk a világból „kihívottak” közösségéhez, az egyházhoz
(a görög ekklészia szó jelentése „kihívottak”). Vállaltuk, hogy
„idegenek és vándorok” (Zsid 11,13) leszünk ezen a földön,
akik valami „jobb után vágyódnak” (Zsid 11,16) annál, mint
amit e világ nyújthat. 

Egy gondviselõ, szeretõ mennyei Atyánk van, és egy Mes-
terünk, akit mindenben követni szeretnénk. Mindnyájan egy
Lélekkel itattattunk meg, és egy test tagjai vagyunk. Jézus sza-
vai szerint mindnyájan testvérek vagyunk, és Õ maga sem szé-
gyell testvéreinek nevezni bennünket (Zsid 2,11). 

Mindezek komolyan vétele mellett lehetetlen megtagadni a
szeretetközösség vállalását egymással. S az úrvacsora során ez
különösen igaz, miközben „egy kenyérbõl és egy pohárból
részesedünk”, miközben az önmagát mindannyiunkért áldo-
zatul adó Megváltó halálának emlékjegyeit magunkhoz vesz-
szük.



„Bármily gyöngének és gyarlónak látszik is a gyülekezet, bizo-
nyos értelemben Isten mégis a legnagyobb figyelmében részesíti:
kegyelmének színhelye, ahol készségesen nyilvánítja ki emberi szí-
veket átalakító hatalmát.” (Ellen G. White: Az apostolok története, 9. o.)

6 Milyen eljövendõ eseményre irányította még rá Jézus a
tanítványai figyelmét az utolsó vacsora alkalmával, és mi-

vel zárta ünnepélyes együttlétüket? Mire van okunk nekünk is
az úrvacsorai istentisztelet végén?

Mt 26,29–30 • „»Mondom pedig néktek, hogy mostantól
fogva nem iszom a szõlõtõkének ebbõl a termésébõl mind-
ama napig, amikor újan iszom azt veletek az én Atyám
országában.« Dicséretet énekelve kimentek az Olajfák he-
gyére.”

Zsolt 32,1–2 • „Boldog az, akinek hamissága megbocsátta-
tott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr
bûnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.”

1Kor 11,26 • „Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok
e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A körülöttünk pusztuló világ állapota kevés okot ad az öröm-
re. A Biblia szerint azonban boldogságunk nem attól függ, ami
körülöttünk van, hanem attól, ami bennünk van. Az úrvacso-
ra nagy ajándéka, hogy az istentisztelet végén megtapasztal-
hatjuk a bûnbocsánat édes bizonyosságát, hogy nem maradt a
lelkünkben semmi csalárdság (Zsolt 32,2). Tiszta lappal indul-
hatunk egy következõ életszakasznak. 

„Mindazoknak, akik a feltételeket teljesítik, kiváltságuk bizo-
nyossággal tudni, hogy Isten bocsánata minden egyes bûnre kiter-
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jed. Ne adj helyt a gyanakvásnak, hogy Isten ígéretei rád nem vo-
natkoznak. Egyformán vonatkoznak minden bûnbánó törvény-
szegõre. Minden egyes hívõ léleknek erõ és kegyelem adatott
Krisztus által, amelyet a szolgáló angyalok közvetítenek. Senki
sem olyan bûnös, hogy ne találhatna erõt, tisztaságot és igazságot
Jézusban, aki meghalt a bûnösökért. Krisztus arra vár, hogy leve-
hesse rólunk a bûnfoltos, szennyes ruhát, és igazságának fehér ru-
hájába öltöztethessen bennünket. Biztat minket, hogy éljünk és
meg ne haljunk.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, 47. o.)

„A múltra vonatkozóan az úrvacsora tanúsítja számunkra az
egyház megváltását Jézus Krisztus áldozata által. A jelenben
rámutat az egyház táplálékára és egységére. A jövõre vonatko-
zóan pedig az egyház örök boldogságára. 

Az úrvacsora jelentõsége nem merül ki abban, hogy tekin-
tetünket a múlt felé irányítja, és ott rámutat azokra a nagy ese-
ményekre, amelyek üdvösségünk alapját képezik. Rámutat az
egyén kapcsolatára Jézussal és a keresztény közösséggel is a je-
lenben. A jövõt illetõen pedig jelenné teszi számunkra remény-
ségünk beteljesedését: 1Kor 11,26.” (Alfred-Felix Vaucher: Az üd-
vösség története, 285. o.)

Az e heti adomány az ingatlanalapot támogatja. 
– Gyülekezeti ingatlanok vásárlására és felújítására 

szánt pénzösszeg.
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V. TANULMÁNY – 2009. MÁJUS 2. 

Kereszténység a családban I.

„Boldogságunk a szeretet, az együttérzés és az egymás iránti elõ-
zékenységünk ápolásától függ… Aki otthon keresztény, az minde-
nütt keresztény.”*

1 Miért nélkülözhetetlen Isten segítsége családi kapcsola-
taink ápolásához?

1Krón 28,9 (vö. Zsolt 139,2–3. 15–16) • „…mert az Úr min-
den szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért.”

Zsid 5,2 • „…képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévely-
gõkkel…”

Zsid 4,15 • „…megkísértetett mindenekben, hozzánk hason-
lóan, kivéve, hogy nem vétkezett.” (Helyesbített fordítás.)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Egyedül Isten ismeri a teremtményeit. Gondolataikat, indíté-
kaikat csak Õ látja. Az emberi személyiség – lelki és fizikai
adottságaival, múltjával és jövõjével, indítékaival és természeté-
vel – átláthatatlan titok marad az emberi szem számára. Egye-
dül Atyánk ismeri genetikai örökségünket, formáltatásunk tör-
ténetét, sõt a zsoltáros szerint még helyes önismeretre is csak
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Õáltala jutunk el (Zsolt 139,23–24). Milyen sokfélék is va-
gyunk! Vajon gondolhatta-e Dániel, hogy mi foglalkoztatja po-
gány uralkodója gondolatait (Dn 2,29)? Isten azonban látta, és
válaszolt Nabukodonozornak úgy, ahogyan õ is megérthette.
Ennek során használta fel Dánielt is üzenete tolmácsolására. Is-
ten segítsége nélkül, anélkül, hogy átéreznénk kicsinységünket,
lehetetlen vállalkozás egymásra jó hatással lennünk, akár csak
legszûkebb környezetünkben is. De nem csak tudásban, ember-
ismeretben vannak hiányosságaink. Krisztus eljött, és alázattal,
önzetlenül azonosult teremtményei sorsával. Küzdelmeiket, kí-
sértéseiket maga is elszenvedte, megízlelte. Ennek az isteni sze-
retetnek a szemlélése és egyre mélyebb megértése tehet alkal-
massá minket az embertársainkkal való értelmes együttélésre.
Ezt a lelkületet tanulhatjuk meg az Emberfia Krisztustól, aki
soha „nem szemeinek látása szerint ítél” (Ésa 11,3).

2 Mi a célja Istennek már a  teremtés óta társas kapcsola-
tainkkal, így a családdal is? 

1Móz 2,18 • „…szerzek néki segítõtársat, hozzá illõt.”
Eféz 5,28–29 • „Úgy kell a férfiaknak szeretni a feleségüket,

mint a tulajdon testüket. Aki szereti a feleségét, önmagát
szereti. Mert soha senki az õ tulajdon testét nem gyûlöl-
te, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is
az egyházat.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Egymás kölcsönös segítése, táplálása, ápolása Istentõl kapott
szolgálatunk. Ez a legjobb iskola a szeretet megtanulására, erre
adott és ad követendõ példát Krisztus választottaiért, „meny-
asszonyáért” való fáradozásával. Isten tervei szerint részünk
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van egymás jellemfejlõdésének kimunkálásában. Túl a már e
földön megtapasztalható örömökön, amelyekben családi kap-
csolataink során részesülhetünk – a szülõi, testvéri, házastársi,
gyermeki szeretet megtapasztalása –, a legmaradandóbb jó ki-
munkálására is fel akar használni bennünket Atyánk, egymás
javára. „A Krisztus képmására átalakult jellem az egyetlen kincs,
amit ebbõl a világból magunkkal vihetünk… Életünk a fejlõdés
minden szakaszában tökéletes lehet, mégis, ha Isten szándéka tel-
jesül az életünkben, állandó növekedést tapasztalunk majd.” (El-
len G. White: Gyermeknevelés, 108–109. o.) Mindannyiunknak vannak
erõsségeink és hiányosságaink is. Isten arra adta a közvetlen
emberi kapcsolatokat, hogy a jellemfejlõdésünket szolgálhas-
sák. Miközben az általunk méltatlannak ítélt embereket és kel-
lemetlen helyzeteket is megtanuljuk elhordozni, mennyei
Atyánk formálja, tisztítja jellemünket. Így hat ránk vissza hit
által és szolgálja javunkat minden emberi kapcsolatunk. 

„Elsõ fia születése után Énók mélyebb tapasztalatokat szerzett,
szorosabb közösségbe jutott Istennel. Még jobban felismerte, hogy
Isten gyermekének mi a kötelessége és a felelõssége. Amint látta a
gyermek atyja iránti szeretetét, az atyai védelembe vetett egysze-
rû bizalmát, érezte fia iránti mélységes, sóvárgó szeretetét, drága
leckét tanult meg Isten ember iránti, Fia odaáldozásában meg-
mutatkozó szeretetérõl, és arról a bizalomról, amelyet Isten gyer-
mekei mennyei Atyjukba vethetnek… Jusson eszedbe, hogy fiaid
és leányaid Isten családjának ifjabb tagjai, akiket gondjaidra bí-
zott, hogy a menny számára oktasd és neveld õket.” (Ellen G.
White: Boldog otthon, 136. o.)

3 Mit tanít a Biblia a férfi és a nõ egymást segítõ, kiegészí-
tõ szerepérõl? 

Préd 4,12 • „Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten el-
lene állhatnak, és a hármas kötél nem hamar szakad el.”
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Eféz 5,21–22. 25 • „Engedelmesek legyetek egymásnak Isten
félelmében… Ti asszonyok… (vö. Kol 3,18; 1Pt 3,1) Ti
férfiak… (vö. Kol 3,19; 1Pt 3,7).”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Két egyenrangú, ám testi és lelki adottságaiban alapvetõen el-
térõ lényt rendelt Isten egymás társául a házasságban. Férfi és
nõ – különösen a bûneset után – csak akkor maradhat együtt,
ha biztos alapot találnak közös életükhöz. Ez mindkét fél ré-
szérõl önmegtagadást és alkalmazkodást igényel. „A férj és a
feleség tanúsítson egymás iránt tiszteletet és szeretetet. Törõdjön
mindenki a másikkal… Mindketten tanulmányozzátok, hogyan
tudtok alkalmazkodni egymáshoz, és nem különbözni… A gyen-
géd, szelíd módszerek alkalmazása meglepõ változást hoz majd
életetekben… A szeretet nem létezhet sokáig, kifejezésre juttatás
nélkül. Ne engedd, hogy a veled összekapcsolt szív éhezzen a ked-
vesség és rokonszenv hiánya miatt! Csodálatos ösztönzést és örö-
met jelent, ha értékelnek bennünket. A megértés és a megbecsülés
arra serkent, hogy igyekezzünk tökéletesek lenni. És a szeretet is
fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkall… A sok kis fi-
gyelmességbõl, az élet számos apró eseményébõl és az egyszerû
elõzékenységbõl fakad a boldogság. És az ellenkezõje is igaz: a ba-
rátságos, bátorító, szeretetteljes szavak és az apró figyelmességek
elhanyagolása idézi elõ az élet nyomorúságát. E földi létünk vé-
gén meglátjuk, hogy énünk megtagadása a körülöttünk élõk ja-
váért és boldogságáért adja a rólunk szóló feljegyzések legjavát a
mennyei könyvekben.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 292–294. o.)

Az apostolok tanítása szerinti engedelmesség követelménye
tehát mindkét félre, férfira és nõre egyaránt érvényes. Ugyan-
az a lelki indíték, az istenfélelem készteti õket erre. Eközben
sajátos szolgálatuk, a házasságon belüli szerepükben meglévõ
különbözõség érvényesül egymás javára és megmentésére. Jól

68 * Krisztus-követés a mindennapokban



érzékeltetik ezt az apostoli írásokban található megszólítások
is: „ti asszonyok”, „ti férfiak” – ezt és ezt tegyétek meg egy-
másért, így járuljatok hozzá a közös gyõzelemhez, a fizikai
vagy sokkal gyakrabban a lelki támadásokkal szemben. És
„ketten ellene állhattok annak”.

4 Hogyan lehet harmonikus a házasság? 

1Pt 3,1. 3–4. 7 • „Hasonlóképpen az asszonyok engedelmes-
kedjenek a férjüknek, hogy ha némelyek nem engedel-
meskednének is az igének, feleségük magaviselete által
ige nélkül is megnyeressenek: akinek ékessége ne legyen
külsõ, hajuk fonogatásából és arany felrakásából vagy öl-
tözékek felvevésébõl való, hanem a szív elrejtett embere,
a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen
becses az Isten elõtt. A férfiak hasonlóképpen, együtt lak-
janak értelmes módon feleségükkel, az asszonyi nemnek
mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik
örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságai-
tok meg ne hiúsuljanak.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A bûn átkos következményeként uralkodás és epekedés feszül
majd egymásnak a maga változatos fegyvertárával férfi és nõ
részérõl – szólt az isteni kijelentés (1Móz 3,16). Ezzel szem-
beni küzdelemre szólít fel az apostol tanácsa. A cél: összhang-
ra jutni, és azt megõrizni lelkileg és testileg egyaránt. 

Az Ige mindkét fél számára bemutatja az ehhez szükséges
viselkedést. Egy férfi helyzetét, akit egyébként is az uralni vá-
gyás kísért, nem szabad fölösleges csatározásokkal nehezíteni
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(„engedelmesség” – lázadás helyett). Nagyon jó példák erre
Abigail, illetve Eszter történetének mozzanatai (1Sám 25. fej.;
Eszt 4–5., 7. fej.). A nõ számára az egyetlen járható út férje
megnyeréséhez a szelíd, értelmi alapon álló szeretet. A belsõ
értékekbe („ékessége ne legyen külsõ”) vetett biztos hittel a
„gyengébbnek” erõsebb befolyása lehet a jóra.

A férfi küzdelme más természetû. Megtanulni „tisztességet
tenni”, vigyázni a fizikailag gyengébbre. Mindezt nem ural-
kodva – indulatai, vágyai szerint –, hanem „értelmes módon”.
Mindkét félnek Isten ad erõt egymás szolgálatához.

A házasság önuralmat és feltétel nélküli szeretetet igényel.
Amikor mindkét fél le tud mondani a másik javára arról, ami
neki jó, akkor a kapcsolatukon Isten áldása és jelenléte nyug-
szik meg. Így a lobogó szerelem a sokkal tartósabb ragaszko-
dó szeretetté szelídül. 

A kapcsolat fejlõdik, és egyre inkább kiteljesedik. A közö-
sen eltöltött hónapok, évek – a közös tapasztalatok, küzdel-
mek, próbák elmélyítik az összetartozás érzését és bizonyos-
ságát. Kísértések eközben is folyamatosan jelen vannak mind-
két ember életében, de a beszélgetések, a közös imádságok,
igei élmények megtartó és gyógyító ereje érvényesül. Minden-
nek az alapja az Isten és egymás elõtti õszinteség. Mert igaz a
mondás: „egy házasság sok hányattatást és küzdelmet kibír, de
egy dolgot nem: ez pedig az õszinteség hiánya”.

Csakis ilyen lelki közösség biztosíthatja az uralkodás és az
epekedés nélküli házaséletet, beleértve a testi kapcsolatot is.
Ennek fenntartásáért meg kell tanulni a gyengédség és a fi-
gyelmesség változatos és állandó kifejezését, amelynek követ-
kezménye a kényszeredettség nélküli testi kapcsolat, amit
nem az önzés diktál, hanem az összetartozás intimitása.

Sajnos a bennünket körülvevõ világ nincs tekintettel a házas-
ágy szentségére (Zsid 13,4). Az érzelgõs szerelmi sorozatok-
tól, szappanoperáktól kezdve a legdurvább pornográfiáig min-
dent felvonultat a gonosz, hogy pótlékaival gyengítse a tiszta
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szerelmet. De Istennek van orvossága minden olyan kisebb-na-
gyobb érzelmi válságunkra, sérülésünkre, amely a paráznaságra
kísértene (lásd Mt 5,28). Minden bajunkkal, lehetõleg házas-
társunkkal együtt keressük Istent, hogy gyõzelmet adhasson! 

„Ha nehézségek, gondok és csüggesztõ körülmények támadná-
nak is, se a férj, se a feleség ne élje bele magát abba a gondolatba,
hogy házasságuk tévedés vagy csalódás! Határozzátok el, hogy
egymás számára azzá váltok, amivé csak lehet! Legyetek tovább-
ra is oly figyelmesek, mint kezdetben. Minden módon támogas-
sátok egymást az élet küzdelmeiben! Gondolkodjatok azon, ho-
gyan tudnátok elõsegíteni egymás boldogságát! Kölcsönösen sze-
ressétek egymást, és legyetek türelmesek egymáshoz! Akkor a há-
zasság nem fogja a szeretet végét jelenteni – hanem a szeretet a há-
zassággal kezdõdik el igazán. Az õszinte barátság melege, a szíve-
ket egymáshoz kapcsoló szeretet a mennyei boldogság elõíze lesz.”
(Ellen G. White: Boldog otthon, 92. o.)

5 Milyen közös felelõsséget hordoznak a szülõk egy gya-
rapodó családban?

Bír 13,7–9 • „Íme terhes leszel, és fiat fogsz szülni. Azért
most se bort, se más részegítõ italt ne igyál, és semmi tisz-
tátalant ne egyél, mert Istennek szentelt lesz az a gyer-
mek, anyja méhétõl fogva halála napjáig. Manoah pedig
az Úrhoz könyörgött, és mondta: Kérlek, Uram! Az Is-
tennek amaz embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét
hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk
a születendõ gyermekkel. És meghallgatta az Isten Ma-
noah kérését, mert az Istennek angyala megint eljött az
asszonyhoz…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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„Manoah pedig az Úrhoz könyörgött…” – olvassuk a történet-
ben, és bátorító a folytatás: „az Istennek angyala megint eljött”.
Ez a lehetõség – Isten tanácsa, bölcsessége – minden imádko-
zó szülõ, házaspár rendelkezésére áll. Manoah nem csak tudo-
másul vette az isteni megbízatást, de minél többet akart meg-
tudni az Isten akarata szerinti nevelésrõl. Ma sem kisebb a fel-
adat, és ma sem gyengébb a hitbõl elmondott imádság.

A megszületõ gyermek két örökséget feltétlenül a magáé-
nak mondhat. Az egyiket génjeiben hordozza, szüleitõl kapta.
Ezek a tulajdonságok igyekeznek majd belülrõl befolyásolni
élete döntéseit és egész jellemfejlõdését. Másik öröksége a
hús-vér szülei, akik kívülrõl, nevelés útján is megragadják a be-
folyásolás lehetõségét – miközben õk maguk is Isten kezében
formálódnak. Tökéletlen próbál a tõle született tökéletlenbõl
valami jót nevelni! 

„A szülõk méltán kérdezhetik: Kicsoda alkalmas ezekre a dol-
gokra? Egyedül Isten teheti õket alkalmassá erre, s ha kihagyják
Õt, ha nem keresik segítségét és tanácsát, akkor vállalkozásuk va-
lóban reménytelen. Azonban az ima, a Biblia kutatása és a buz-
gó lelkesedés e fontos kötelesség sikerét hozhatja, s idejük és törõ-
désük százszorosan megtérül majd… 

Ha létezik kötelesség, amely a többi felett áll, és amely megkö-
veteli az értelem mûvelését, a szellemi és fizikai erõk állandó
igénybevételét, amely egészséget és jó kedélyt igényel, akkor a
gyermekek nevelése az.” (Ellen G. White: Gyermeknevelés, 41., 43. o.)

Gondoljuk át közösen az alábbi tanácsokat a szülõk szere-
pérõl!

Az apa: „A gyermekek támogatást és irányítást várnak apjuk-
tól, ezért szükséges, hogy az apának helyes fogalmai legyenek az
életrõl, valamint azokról a hatásokról és kapcsolatokról, amelyek
a család javát szolgálják… Az apának a családja élén kell állnia,
de nem úgy, mint egy nagyra nõtt fegyelmezetlen fiú, hanem mint
erõs jellemû, szenvedélyein uralkodó férfi… Apák, annyi idõt
töltsetek gyermekeitekkel, amennyit csak lehet!”
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Az anya: „Isten után az anyának a jóra való befolyása a leg-
erõsebb a földön… Egy feleség és anya szívéhez kötheti férjét és
gyermekeit szelíd szavakban és udvarias viselkedésben kifejezett
szeretetével, amit törvényszerûen gyermekei is követnek majd…
A csecsemõ olyan az anya számára, mint a tükör, amelyben meg-
láthatja saját szokásainak és viselkedésének visszatükrözõdését.”
(Ellen G. White: Boldog otthon, Az apa méltósága és felelõssége, Az édes-
anya befolyása c. fej.)

Istennél nincsen lehetetlen. Bárkit kész és képes felkészíteni
szülõi feladatára. A felnõtt részérõl egyetlen döntés teszi mind-
ezt lehetõvé: a belátás. Annak elismerése, hogy formálódnom
kell mennyei Atyám kezében. Mindenki jó és alkalmas szülõ
lehet, akinek napi tapasztalata a harc és a gyõzelem – önmaga
felett. „A szülõk térjenek meg és ismerjék fel, mit jelent az Isten
akarata elõtti meghajlás – ha kisgyermekként foglyul ejtik gondo-
lataikat Jézus Krisztus akarata szerint –, mielõtt helyesen képvi-
selhetnék azt az irányítást, amelynek Isten szándéka szerint létez-
nie kellene a családban.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 260. o.)

6 Mit kell feltétlenül tudnunk a gyerekekrõl?

Mt 18,1–4 • „Aki azért megalázza magát, mint ez a kis gyer-
mek, az a nagyobb a mennyeknek országában.”

Lk 18,15–17 • „Bizony mondom néktek: aki nem úgy fo-
gadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen
nem megy be abba.”

Már néhány évtized elteltével könnyen elfelejtjük, milyen is
volt kisgyermeknek lenni. Sokszor zavarnak minket a gyerekek
(ahogyan a tanítványokat is, akik el akarták küldeni õket Jézus-
tól), vagy éretlen kis lényeknek tartjuk õket, akik nem ismerik
a felnõttek világát. Jézus nemcsak tanításaival, de tetteivel is cá-
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folta ez elõbbi, „felnõttes” gondolkodást. Példaként állította a
tanítványok elé a gyermeki alázatot és a hitet. Nem azt mond-
ta, hogy hibátlanok, de e két vonásukat egyenesen az üdvösség
feltételeként említette. Milyenek is tehát a gyerekek?

„A gyermekszív érzékeny és meleg. Könnyen boldoggá tehetõ,
de könnyen elszomorítható… Ne riaszd el õket magadtól együtt-
érzésed hiányával – legyél mellettük gyermekes játékaikban, örö-
mükben és bánatukban. Sohase ráncold össze a homlokodat, ne
használj éles szavakat!… Az apák és anyák saját jellemüket ta-
nulmányozhatják gyermekeikben. Gyakran megalázó tanításo-
kat olvashatnak, amikor saját tökéletlenségeiket látják megismét-
lõdve fiaikban és lányaikban. Miközben igyekeznek elnyomni és
helyesbíteni gyermekeik örökölt gonosz hajlamait, a szülõk kérje-
nek Istentõl kétszeres türelmet, kitartást és szeretetet.” (Ellen G.
White: Boldog otthon, 146., 262. o.)

Ahány gyermek, annyi különbözõ természet. A szülõ fel-
adata, hogy a legkülönbözõbb vérmérsékletû és adottságú
gyermekekhez is ugyanúgy utat találjon. Biztos nevelési alap-
elvek létezhetnek, de az alkalmazás minden gyermeknél más
„nyelvet”, más megközelítést igényelhet. „A szülõknek imád-
kozó szívvel kell megfigyelni õket… Szánjatok idõt arra, hogy
megismerjétek a gyermekeiteket! Vannak gyerekek, akiknek a ne-
velése és fegyelmezése több türelmet és kedvességet igényel… Le-
hetnek kiaknázatlan erõik, melyeket felébresztve alkalmassá vál-
nak olyan feladatok elvégzésére, amelyekkel messze túlszárnyal-
ják sokat ígérõ társaikat.” (Ellen G. White: Gyermeknevelés, 141. o.)

Az e heti adomány az Életpont Nonprofit Kft.-t támogatja.
– A bózsvai és a törökkoppányi Biblia-táborok fenntartására 

és fejlesztésére szánt adomány.
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VI. TANULMÁNY – 2009. MÁJUS 9. 

Kereszténység a családban II.

„Minden olyan családban, ahol Krisztus lakik, gyengéd érdeklõ-
dést és szeretetet tanúsítanak egymás iránt. Így ott nemcsak idõn-
kénti hízelgõ becézgetés, hanem mély és maradandó szeretet nyil-
vánul meg.”* 

1 Milyen légkör jellemezze otthonunkat, családi életün-
ket? 

Péld 10,28/a • „Az igazak reménysége öröm…”
1Pt 5,2 • „Legeltessétek az Istennek köztetek lévõ nyáját,

gondot viselvén arra nem kényszerítésbõl, hanem örömest,
sem nem rút nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal…” 

Gal 5,22 (vö. Rm 15,13) • „De a Lélek gyümölcse: szeretet,
öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelíd-
ség, mértékletesség.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Igaz a mondás: „Több derûs szülõre és több vidám keresztény-
re van szükség.” A nevelésnek nem módszerei, hanem minde-
nekelõtt egy légköre van. Így a családban folyó nevelés se a „fe-
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nyítsem, ne fenyítsem?”, vagy a „hogyan tegyem hívõvé?” kér-
désekkel foglalkozzon elõször. Bizalom, szeretet, jóság – ez 
Isten tevékenykedésének a légköre. A sorrendet – légkör és
módszer – nem lehet felcserélni, minden a maga helyén fontos!
„Sok családban nagyon hiányzik az egymás iránti szeretet kifeje-
zése. Nem érzelmeskedésre van szükség… Ápoljátok azt a fajta
gyengédséget, vonzalmat és szeretetet, amely apró udvariasságok-
ban, a beszédben, valamint gondoskodó figyelmességben nyilvá-
nul meg… A szülõk tanulmányozzák gyermekeik szeretete és bi-
zalma megnyerésének legjobb és legsikeresebb módját… Ne sebez-
zük gyermekeink érzékeny lelkét azzal, hogy közönnyel veszünk
tudomást azokról a dolgokról, amelyek – bár nekünk jelentéktele-
nek – gyermekeinknek nagyon fontosak!… Egy helyeslõ pillantás,
bátorító vagy dicsérõ szó napfényként hat szívükre, és gyakran
boldoggá teszi egész napjukat. A szülõk legyenek gyermekeik bi-
zalmasai. Bátorítsák gyermekeiket, hogy bízzanak bennük, és tár-
ják fel elõttük szívük bánatát, aznapi kicsiny bosszúságaikat és
próbáikat.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 162., 169. o.) Ha figyelmet
fordítunk családtagjainkra, meghallgatjuk õket, kimutatjuk
szeretetünket és megbecsülésünket irántuk, ezzel a kölcsönös
bizalom légkörét erõsítjük meg otthonunkban. „Szülõk és taní-
tók, mosolyogjatok! Engedjetek fel acélos méltóságotokból, alkal-
mazkodjatok a gyermekekhez, és szerettessétek meg magatokat ve-
lük. Meg kell nyernetek érzelmeiket, ha lelki tanításokat szeretné-
tek átadni nekik.” (Ellen G. White: Gyermeknevelés, 99. o.)

2 Milyen befolyást gyakorol különösen a gyermekek – de
nem csak a gyerekek – fejlõdésére az õket körülvevõ kör-

nyezet? Milyen elõnyei vannak a minél természetesebb, csalá-
diasabb otthonnak?

1Móz 13,9–13 • „Ábrám lakott a Kanaán földén, Lót pedig
lakott a Jordán-melléki városokban, és sátorozott Sodo-
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máig. Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bûnösök
voltak az Úr elõtt. 

2Pt 2,7–8 (a végidõre vonatkozóan lásd még: Lk 17,28–33) •
„Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedete-
ket látva és hallva, napról napra gyötörte az õ igaz lelkét.” 

Péld 15,16–17 • „Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a
temérdek kincs, ahol háborúság van.”

(A természet közelségének áldásait lásd pl. Zsolt 8,3–4; 19,1–5,
vö. Mt 14,23) 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ha az ember kevesebb figyelmet szentelne a mesterséges dolgok-
nak, és egyszerûbben élne, sokkal jobban megfelelne teremtése
mennyei céljának… Olvassuk el Ábrahám, Jákób és József, vala-
mint Mózes, Dávid és Elizeus történetét!… Hányan nevelkedtek
közülük vidéki otthonokban. Keveset tudtak a fényûzésrõl. Fiatal
éveiket nem szórakozással töltötték. Sokan arra kényszerültek,
hogy szegénységgel és viszontagsággal küzdjenek. Korán megta-
nultak dolgozni, és a szabad levegõn való tevékeny életük minden
képességüknek életerõt és rugalmasságot adott… Rákényszerülve
saját erõforrásaikra, megtanulták a nehézségek leküzdését, az
akadályok legyõzését, és így bátorságot és kitartást szereztek. Meg-
tanulták az önbecsülés és az önuralom leckéit. A gonosz társasá-
goktól nagy mértékben elrejtve elégedettek voltak a természetes
örömökkel és az egészséges társas kapcsolatokkal. Ízlésük egyszerû,
szokásuk mértékletes volt.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 112–113. o.)

Úgy kell alakítani családi életünket, hogy minden családtag
számára a legkedvesebb alkalom lehessen az övéivel töltött
idõ. Életre szóló hatása van a családban folyó közösségi élet-
nek. Védelmet és helyes mintát adhat késõbb is, a társkeresés-
kor vagy a barátok megválasztásában. A családi programok,
kötetlen együttlétek maradandó élményt adnak az egyébként
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elfoglalt szülõknek, nagyszülõknek, még inkább pedig a gyer-
mekeknek, fiataloknak. Szeretetünket családtagjaink felé in-
kább együtt töltött idõben fejezzük ki, mint anyagiakban. A
figyelem, amit osztatlanul egymásra szánunk, a hangulatos
családi együttlétek, közös esték, beszélgetések adják a családi
élet ízét. Ha mindez nem öncélú, hanem mások szolgálatára is
kész és nyitott, akkor ugyanolyan fontos eszköze a jellemfej-
lõdés munkájának, mint a legtisztább tanítás.

Jézus egész életében fenntartotta magának a természet adta
magányt és Atyja közelségét. Szolgálata miatt nem vonulha-
tott el az emberek közül, de azt a csendességet és csodát, amit
a természet adhat, emberfiaként igénybe vette lelke építésére.
Nagyon jól tudta, hogy milyen környezetben könnyebb, és
hol nehezebb Istennel találkozni. Példája minket is tanítson. 

Amikor a gyermekeinkrõl való anyagi gondoskodás érdeké-
ben költözünk, vagy keresünk megfelelõ munkahelyet, mindig
legyen alapvetõ szempont leendõ környezetünk is. A maga-
sabb iskolázottság lehetõsége, vagy az anyagi elõnyök önma-
gukban nem lehetnek döntõek – erre utal Lót története is.
Nem nevelhetjük bura alatt sem gyermekeinket, de az egzisz-
tenciális szempontok elõnyben részesítése – a lelki hatások fi-
gyelmen kívül hagyásával – maradandó rosszat eredményezhet.

„Avagy nem több-e az élet, hogynem az eledel, és a test, hogy-
nem az öltözet?” (Mt 6,25) Isten vezetése óvjon és tanácsoljon
minket döntéseinkben!

3 Miért van döntõ befolyása a szülõi példának? Milyen re-
ménységünk van, ha szembesülünk rossz döntéseink, hi-

báink következményeivel? 

1Móz 18,19 • „Mert tudom róla, hogy megparancsolja az õ
fiainak és az õ háza népének õutána, hogy megõrizzék az
Úrnak útját…”
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Jak 3,17–18 • „A felülrõl való bölcsesség pedig elõször is
tiszta, azután békeszeretõ, méltányos, engedelmes, irgal-
massággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedõ és
nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békesség-
ben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.”

Siral 3,22 • „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen vé-
günk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!”

Zsolt 30,6–7. 2–3 • „Mert csak pillanatig tart haragja, de
élethossziglan jóakarata; este bánat száll be hozzánk, reg-
gelre öröm.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A legegyszerûbb és leghatásosabb nevelés a példaadás. Ezen
keresztül nemcsak hallgatja a gyermek, hogy mit kellene ten-
nie, hanem látja és követi az elõtte lévõ mintát. 

„Mert tudom róla…” – állapította meg az isteni vizsgálat
Ábrahámról, akinek élete és szava „parancs” volt a vele lévõk-
nek. Lehet, hogy voltak gyengeségei, de élete a könyörgés és
az Istennel szerzett tapasztalat „oltáraival” szegélyezett élet
volt. Ez tette õt gyõztessé, ugyanakkor követendõ példává há-
za népe elõtt.

A házastársak, szülõk is így hathatnak egymásra a legtermé-
szetesebben, és így nevelhetik együtt a jóra gyermekeiket, akik
átveszik szokásaikat, hanghordozásukat, lelkületüket.

„A gyermekek apjuk és anyjuk tiszteletére való nevelésének az
a legjobb útja, ha láthatják, ahogyan az apa kedves figyelemmel
adózik az anyának, az anya pedig figyelmes és tiszteletet tanúsí-
tó az apa iránt.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 169. o.)

Soha ne vitatkozzanak a szülõk gyermekeik elõtt! Hangos
szavak, indulatos megnyilatkozások, esetleg sértõdött vádak
egymás fejéhez vagdosása beláthatatlan rombolást végeznek a
gyermekek – és természetesen egymás – lelkében. Mielõbbi
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õszinte, türelmes megbeszélés és rendezés szükséges – „a nap
le ne menjen a ti haragotokon” (Eféz 4,26). Legyen ez törvény
a családban. „A tekintély és a szeretet egyesített befolyása lehetõ-
vé teszi, hogy szilárdan és mégis gyengéden tartsátok a család irá-
nyításának gyeplõjét. Vezetni lehet õket, de nem húzni. Krisztus
kijelenti: »Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek
engem.« (Jn 10,27) Nem azt mondja, hogy az én juhaim hallják
az én szómat, és az engedelmesség ösvényére kényszerülnek…”
(Ellen G. White: i. m., 261. o.) A „felülrõl való bölcsesség” önmagá-
ban hordozza a hatásosságát, tekintélyét. Erejét nem az élet-
kor, a rang vagy a tudás adja, hanem a megváltozott jellem. 

A szülõi viselkedésnek két véglete létezik: a túlzott engedé-
kenység és a kemény, értelmetlen szigor. A gyermekek rossz
szokásait ráhagyni, mentegetni ugyanolyan végzetes hiba, mint
nyers indulattal, megtorlással kezelni a hibáikat. Ha mindkét
szélsõséget el szeretnénk kerülni – természetünk óhatatlanul
vagy az egyik, vagy a másik irányba hajt –, újra és újra tegyük
fel a kérdést: az én Atyám hogyan bánik velem? Mennyi szi-
gort vagy keménységet alkalmaz jellemfejlõdésem egyengeté-
sére? Rám hagyja-e hibáimat? Ha érzékeljük és megértjük, aho-
gyan Õ formál minket, tudni fogjuk, hogy mi a feladatunk
azokkal szemben, akiket Õ bízott ránk.

Életünk során számos kisebb-nagyobb hibát követünk el,
vagy rossz döntést hozunk. Akár házasságunkban felmerülõ
problémákról, akár gyereknevelésrõl van szó, egyaránt tanu-
lók vagyunk. Mégis biztató, ahogyan Atyánk még a súlyos ve-
reségekbõl kimentve is gyõzelemre akar segíteni bennünket.

Egy felemás házasságban élõ asszonynak írt levélbõl idé-
zünk, amely azonban mások számára is tanulságos: „Tudom,
próbáid vannak, és inkább a vezetés, mint az alárendeltség nyil-
vánul meg az életedben. Férjednek szüksége van arra, hogy na-
ponta lássa a türelem és az önuralom élõ példáját. Tégy meg min-
dent, hogy megnyerd tetszését, és ne add fel az igazság egyetlen
alapelvét sem… Légy óvatos, megfontolt, türelmes és elnézõ! Ne
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kényszerítsd rá az igazságot! Teljesítsd feleségi kötelességedet, és
azután figyeld meg, érinti-e a szívét! Ne vond meg a szeretetedet
férjedtõl! Minden elérhetõ módon igyekezz elnyerni tetszését. Ne
szakítson el tõle a hited sem! Engedelmeskedj lelkiismeretesen Is-
tennek, és amikor csak tudod, keresd férjed tetszését!” (Ellen G.
White: i. m., 295. o.)

Ha a gyermeknevelés során követtünk el hibákat, bátorítsa-
nak a következõ sorok: „Azoknak a szülõknek, akik rosszul
kezdték el a nevelést, azt szeretném mondani: ne essetek kétség-
be! Szükséges, hogy teljesen megtérjetek Istenhez… Határozott
reformokat kell megvalósítanotok szokásaitokban és cselekede-
teitekben… Ima által olyan tapasztalatot nyerhetsz, amely töké-
letesen sikeressé teszi gyermekeidért végzett szolgálatodat.” (Ellen
G. White: Gyermeknevelés, 45. o.)

4 Miért olyan fontos a tiszteletadás gyakorlása az idõseb-
bek iránt? Milyen hitbeli tapasztalatokkal gazdagodhat

az ember az idõ múlásával, és milyen értékeket adhat át a fia-
talabb nemzedéknek?

2Móz 20,12 • „Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig
élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad tenéked.”

3Móz 19,32 • „Az õsz ember elõtt kelj fel, és a vén ember or-
cáját becsüld meg, és félj a te Istenedtõl. Én vagyok az Úr.”

Péld 16,31 (vö. Zsolt 92,13–15) • „Igen szép ékes korona a vén-
ség, az igazság útjában találtatik.” 

Zsolt 71,17–18 • „Ó, Isten, gyermekségemtõl tanítottál en-
gem, és mind mostanig hirdetem a te csudadolgaidat.
Vénségemig és megõszülésemig se hagyj el engem, oh Is-
ten, hogy hirdessem a te karodat e nemzetségnek, és min-
den következendõnek a te nagy tetteidet.”

.....................................................................................................................
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„Azt tartjuk, hogy az ötödik parancsolat akkor is kötelezõ a gyer-
mekekre, miután felnõttek. Bármilyen nagy is a tisztségük, soha-
sem szabad kibújniuk a szüleik tiszteletét elõíró parancs iránti
engedelmesség alól. Salamon, a legbölcsebb és leghatalmasabb
uralkodó, aki valaha is földi trónon ült, példát mutatott a fiúi
szeretetre és tiszteletre. Noha a legbölcsebb tanácsadókból álló ki-
rályi udvar vette körül, amikor anyja meglátogatta, félretette az
udvarnál elõírt szertartásokat. A hatalmas király anyja jelenlété-
ben csupán édesanyja fia volt. Fölkelt és meghajtotta magát any-
ja elõtt. Majd jobbjára ültette trónján.” 

„A gyermekeket arra kell nevelni, hogy szeressék és gyengéden
gondozzák apjukat és anyjukat. Fiatalok! Gondoskodjatok róluk
ti magatok, mert egyetlen más kéz sem tudja oly elfogadhatóan,
kedvesen megtenni azokat az apró figyelmességeket, melyeket ti
meg tudtok tenni.” 

„Az Úr nem személyválogató. Aki egy idõs testvért megbán-
tott, annak Isten megtérítõ hatalmára van szüksége… A szerény,
egyszerû emberek, akik a vihart is kiállják, a legbecsesebbek az
Úr szemében. Isten nem azt nézi, amit az ember.” 

„Hallottam azoktól, akik már évek óta a hitben járnak, hogy
régebben képesek voltak kiállni próbákat és nehézségeket, de ami-
óta a korral járó gyengeségek felléptek életükben, nagyon ellan-
kadnak… Mit jelent ez? Talán azt, hogy Jézus megszûnt a meg-
váltójuk lenni? Vagy azt, hogy az idõseknek és õsz hajúaknak ab-
ban a kiváltságban van részük, hogy szabadjára engedjék meg-
szenteletlen szenvedélyüket?… Tagadjátok meg magatokat, és te-
gyétek Istennek való szolgálatotokat az elsõ helyre! Ne engedjé-
tek, hogy bármi is kibillentsen nyugalmatokból.” 

„Az ifjú az idõsre tekint fel tanácsért és bölcsességért, az idõs
pedig az ifjútól várja a segítséget és a megértést. Így van ez rend-
jén. Isten azt akarja, hogy az ifjaknak olyan jellemvonásaik le-
gyenek, hogy örömet találjanak az idõsekkel való barátságban…”
(Ellen G. White: „A Te Igéd igazság”, 45., 47. o.; Boldog otthon, 304. o.; Spal-
ding–Magan-gyûjtemény, 180. o.; Szemelvények, II., 206. o.)
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5 Hogyan hangsúlyozza a Biblia a helyes nevelés értékét és
fontosságát? Elég-e, ha arra számítunk, hogy a gyermek

„majd kinövi”, vagy „majd az élet megneveli”?

Péld 22,6 • „Tanítsd a gyermeket az õ útjának módja szerint;
még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.”

Péld 29,15 • „A vesszõ és dorgálás bölcsességet ad, de a sza-
badjára hagyott gyermek megszégyeníti az õ anyját.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Gondoljuk végig a következõ tanácsokat a szülõ, illetve a
gyermek szemszögébõl!

„Nem szabad elutasítani a gyermekeket, amikor segíteni pró-
bálnak. Ha ilyenkor hibáznak, és valami baj történik, ne tegye-
tek szemrehányást… 

Az édesanya ne fárassza ki magát olyan munkával, amit gyer-
mekei is megtehetnek… Sok gyermek csügged el bátorító szavak
és egy kis segítség híján, s egyik dolgot a másik után hagyja abba.
Ezt a szomorú fogyatékosságukat aztán továbbviszik késõbbi éle-
tükbe, mivel nem tanulták meg, hogy kitartóak legyenek a csüg-
gesztõ körülmények között is… 

Manapság sok gyermek törtetõ és szemtelen, s ennek egyik fõ
oka, hogy túl sokat dicsérgetik õket, okos mondásaikat gyakran
emlegetik fülük hallatára… Ne állítsátok õket a figyelem közép-
pontjába… Hagyjátok meg õket gyermeki egyszerûségükben…
Egy gyermek életében minél több a nyugalom és az egyszerûség –
minél mentesebb a mesterséges izgalmaktól, minél nagyobb össz-
hangban van a természettel –, annál kedvezõbben fejlõdnek testi,
szellemi és lelki képességei.” (Ellen G. White: Gyermeknevelés) 
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6 Hogyan alapozhatjuk meg a közös, családi lelki együttlé-
tekkel gyermekeink késõbbi hitre jutását?

5Móz 4,9 • „Csak vigyázz magadra, és õrizd jól a te lelkedet,
hogy el ne felejtkezzél azokról, amelyeket láttak a te sze-
meid, és hogy el ne távozzanak a te szívedtõl teljes életed-
ben, hanem ismertesd meg azokat a te fiaiddal és fiaidnak
fiaival.”

5Móz 6,7 (vö. 2Kir 5,2–4) • „Gyakorold ezekben a te fiaidat,
és szólj ezekrõl, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor
úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Lehetetlen felmérni egyetlen óra vagy akár csak fél óra áldásos
befolyását, ha derûsen, Isten szavának közös tanulmányozásával
töltik el… Egyszer megkérdeztek egy lelkészt: a gyermek hány
éves korától reménykedhetünk abban, hogy kereszténnyé válik?
A kornak ehhez semmi köze – szólt a válasz –, Jézus szeretete, a
hit, a bizalom, a megnyugvás mind olyan dolgok, amelyekkel
egyezik a gyermeki természet. Ahogy egy gyermek bízni tud az
édesanyjában, úgy tud bízni Jézusban is, és úgy tudja szeretni Õt.
Krisztus a barátja is lesz, akit szeret és tisztel majd… Beszéljünk
az Õ szeretetérõl, kegyelmérõl és tökéletes jellemérõl. Micsoda ta-
nítást adhatnak így nap mint nap az istenfélõ szülõk gyermekeik-
nek, szidás és veszekedés helyett… 

Az elsõ lecke, amit a gyermeknek meg kell tanulnia, hogy Isten
az õ Atyja… Foglaljuk bele minden egyes tanításba Isten szerete-
tét… Már egész kicsi korban meg lehet tanítani a gyermekeket ar-
ra, hogy hibáikat és tévedéseiket Jézus elé vigyék. Tanítsátok õket,
hogy kérjenek naponta bocsánatot minden rosszért, amit elkövet-
tek. Mondjátok meg nekik, hogy Jézus hallja a megtört szív egy-
szerû esdeklését, és kész megbocsátani nekik. Ugyanúgy magához
engedi õket, mint ittjártakor azokat a gyermekeket, akiket anyjuk
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Õhozzá vitt, hogy megáldja õket.” (Ellen G. White: Boldog otthon,
340–358. o.)

Rövid, egyszerû beszélgetésekben tárjuk fel a hit alapjait
gyermekeink számára. Kerüljük a vallásos kifejezéseket, mon-
danivalónkat szabjuk inkább az õ szókincsükhöz. 

Ha hétköznapi életünk – a küzdelmeinkkel, hitharcainkkal
együtt – hiteles Krisztus-követést mutat, lehetetlen, hogy ne
hagyjon nyomot családtagjaink, gyermekeink lelkében, és a
példa követésére ne bátorítaná õket is.

A hitre nevelés azonban lelki megújulást és következetes
gyakorlati változásokat követel meg a szülõ részérõl. „A Bib-
lia elveinek megfelelõ gyermeknevelés sok türelmet, idõt, kitar-
tást és imát igényel, s még akkor is folytatni kell, ha emiatt a há-
zimunkák közül kell valamit elhanyagolni… A gyermekek már
egészen kicsi korukban (!) nagyon jól megfigyelnek és észrevesz-
nek mindent. Ha azt látják, hogy szüleik nem tekintik legfõbb
törvénynek Isten szavát, s nem törõdnek a nekik szóló szent fel-
hívásokkal, akkor a gyermekekben is ugyanaz a »nemtörõdöm«
lelkület nyilvánul majd meg.”

Komolytalan vagy erõtlen megújulási törekvéseink, fáradt
imaéletünk, bólogató, ám következmények nélküli Ige-hallga-
tásunk megnehezíti számukra a hívõ élet jelentõségének meg-
értését. „Az apáknak és anyáknak mindent el kell követniük,
hogy leszokjanak a szellemi restségrõl, amely miatt Isten szolgá-
latát tehernek érzik. Az igazság erejének megszentelõ befolyásként
kell hatnia az egész családra.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 358. o.)

Az e heti adomány a Tárt Kapu Alapítványt támogatja. 
– Mozgássérültek és más fogyatékkal élõk nyári táboroztatására 

szánt adományok. A szervezõk szívesen fogadnak 
önkéntes segítõket is a táborokban.
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VII. TANULMÁNY – 2009. MÁJUS 16.

A testvéri közösség építése

1 Mi tesz bennünket egymás testvéreivé, és mit jelent ez
számunkra?

Mt 23,8–9 • „Ti pedig ne hívassátok magatokat Mesternek,
mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus. Ti pedig mindnyájan
testvérek vagytok. Atyátoknak se hívjatok senkit e föl-
dön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” 

Mt 12,48–50 (vö. Lk 8,21) • „Õ pedig felelvén, mondta a
hozzá szólónak: Kicsoda az én anyám, és kik az én testvé-
reim? És kinyújtván kezét az õ tanítványaira, mondta:
Ímé az én anyám és az én testvéreim! Mert aki cselekszi az
én mennyei Atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nõ-
testvérem és anyám.” 

Jn 1,12–13 (vö. 1Pt 1,22–23) • „Valakik pedig befogadták õt,
hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azok-
nak, akik az õ nevében hisznek, akik nem vérbõl, sem a
testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem
Istentõl születtek.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy mivel Isten teremtmé-
nyei vagyunk, minden ember testvére egymásnak – ám igazi lel-
ki rokonság csak a „felülrõl történõ” újjászületés által jön létre.
Ez az isteni befolyás – amely az Igén, a Szentlélek munkáján és
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a személyes tapasztalatokon keresztül érvényesül – hozza össz-
hangba, közös nevezõre terveinket, céljainkat, alakítja kapcso-
latunkat mennyei Atyánkkal és egymással. „Ugyanazon hitet
valljuk, egy családhoz tartozunk, mindnyájan ugyanazon meny-
nyei Atya gyermekei vagyunk és a halhatatlanság ugyanazon re-
ménységével bírunk.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VII., 242. o.)

Az egy családban élõ testvérekre legfõképpen az jellemzõ,
hogy jól ismerik egymást, mivel sokat vannak együtt, egymás
életének részei, osztoznak a családot érintõ örömökben, bánat-
ban, és jó esetben egész életükben számíthatnak egymásra. Így
van ez Krisztus gyülekezetében is. „Azonban ezt az egységet csak
Isten Lelke hozhatja létre. Õ, aki megszentelte önmagát, megszen-
telheti tanítványait is. Mikor Krisztussal egyesülnek, akkor egy-
mással is egyesülnek a legszentebb hitben… A különbözõ termé-
szetû emberek között uralkodó összhang és egység a legerõsebb bi-
zonysága annak, hogy Isten elküldte Fiát e világra, megmenteni a
bûnösöket. Kiváltságunk, hogy bizonyságot tehetünk errõl. Azon-
ban hogy ezt megtehessük, alá kell rendelnünk magunkat az Õ
akaratának.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VIII., 242–243. o.)

2 Hogyan segíthet a testvériség helyes gyakorlásában a Jé-
zus Krisztusba vetett hit? Mi a testvériség legfõbb jel-

lemzõje?

Zsid 2,11–17 • „Mert a megszentelõ és a megszenteltek egy-
tõl valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli
õket atyjafiainak hívni, mondván: …Ímhol vagyok én és
a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a
gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is hasonlatosképpen
részese lett azoknak… Mert nyilván nem angyalok termé-
szetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természe-
tét. [Helyesbített fordítás.] Annakokáért mindenestõl fog-
va hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy kö-
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nyörülõ legyen és hív fõpap az Isten elõtt való dolgokban,
hogy engesztelést szerezzen a nép bûneiért.”

1Jn 3,16–18 • „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az
életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni éle-
tünket a mi atyánkfiaiért. Akinek pedig van mibõl élnie e
világon, és elnézi, hogy az õ atyjafia szükségben van, és el-
zárja attól az õ szívét, miképpen marad meg abban az Is-
ten szeretete? Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelv-
vel, hanem cselekedettel és valósággal.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Nincs más erõ, hatalom, amely képes lenne minket igaz test-
véri szeretetre indítani, mint a Krisztussal való közösség. A jó
szándéknak, szimpátiának, erõfeszítésnek, önuralomnak lehet
szerepe az egymáshoz fûzõdõ baráti viszony kialakulásában,
de valódi összhangot egymással, a másikért akár nehézségeket,
fájdalmat, szégyent elviselni képes szeretetet csak Isten Lelké-
nek folyamatos bennünk lakozása tud adni. Több tényezõ is
próbára teszi testvéri kapcsolatainkat: például amikor egy-egy
elméleti vagy gyakorlati kérdésben különbözõ a véleményünk,
vagy olyanokkal vagyunk együtt a gyülekezetben, akiknek a
jellemvonásai nagyon távol állnak a miénktõl, sõt zavaróak
számunkra, vagy amikor olyan megkísértett emberekkel talál-
kozunk, akik életvitelükkel, szóhasználatukkal, viselkedésük-
kel botránkozást, visszatetszést idéznek elõ. Hogyan viszo-
nyulok ilyenkor az adott vitában, nézeteltérésben hozzájuk?
Milyen cél van a szemem elõtt ezekben az esetekben? Ezekre
a kérdésekre adott õszinte válaszunk megmutatja, mennyire
váltunk testvérekké egy adott közösségben, de azt is, hogy
milyen kapcsolatban vagyunk Krisztussal.

„Isten mai gyülekezetébõl nagy mértékben hiányzik a szeretet.
Sokan azok közül, akik azt állítják, hogy szeretik Megváltójukat,
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nem szeretik azokat, akik egyesültek velük a keresztény közösség-
ben… Milyen szorosnak és gyengédnek kell lennie e köteléknek,
amely összeköt bennünket! A világ gyermekei figyelik, hogy hi-
tünk megszentelõ befolyást gyakorol-e a szívünkre. Gyorsan meg-
látnak életünkben minden hibát, és cselekedeteinkben felfedeznek
minden következetlenséget. Ne adjunk rá okot, hogy gyalázzák
hitünket… Azért, hogy tagjaivá lehessünk a mennyei családnak,
Krisztus tagjává lett a földi családnak. Krisztus az ember Fia, és
így testvére Ádám minden egyes fiának és leányának. Részei õk az
emberiség nagy és népes családjának. A menny és föld Ura úgy te-
kint le rájuk, mint akik éppen úgy testvérei a bûnösöknek, mint a
szenteknek. Krisztus szeretete egyaránt körülveszi az elesetteket,
az eltévedteket és bûnösöket. Minden kedvességet, amellyel egy el-
esett embert felemelünk, minden irgalmas cselekedetünket Krisz-
tus úgy fogadja el, mint ha Õérte tettük volna… Mindazokban,
akik az én nevemért szenvednek – mondta Jézus –, engem kell
felismernetek. Amiképpen engem szolgálnátok, úgy kell szolgál-
notok azoknak. Ez a legfõbb bizonyítéka annak, hogy az én tanít-
ványaim vagytok. Mindazok, akik beleszületnek a mennyei csa-
ládba, bizonyos értelemben a mi Urunk Jézus Krisztus testvérei.
Krisztus szeretete köti össze egymással az Õ családjának tagjait.
Ahol ez a szeretet nyilvánvalóvá lesz, ott feltárul, megmutatkozik
ez az isteni kapcsolat. »Mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és
ismeri az Istent.« (1Jn 4,7)” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VII.,
240–242. o.)

Emlékezzünk Jézusnak a juhokról és a kecskékrõl elmon-
dott példázatára (Mt 25,31–46)!

3 Hogyan építhetik, erõsíthetik a testvériséget a szombati
együttlétek?

3Móz 23,1–3 • „Szólt ismét az Úr Mózesnek, mondván:
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik az Úrnak ünne-
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peit, amelyeken szent gyülekezésekre kell összegyülekez-
netek. Ezek azok az én ünnepeim: Hat napon át munkál-
kodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyüle-
kezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az
Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.”

Mk 1,21–29 • „Mindjárt szombatnapon bemenve a zsinagó-
gába, tanított. És elálmélkodtak az õ tanításán, mert úgy
tanította õket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint
az írástudók. Volt pedig azok zsinagógájában egy ember,
akiben tisztátalan lélek volt… És megdorgálta õt Jézus,
mondván: »Némulj meg, és menj ki belõle!« És a tisztáta-
lan lélek megszaggatta õt, és fennszóval kiáltva kiment
belõle… És a zsinagógából azonnal kimenvén, a Simon és
András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt.” 

Ap csel 1,14 • „Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel fogla-
latosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, az asz-
szonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az õ atyja-
fiaival együtt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az Isten házában való találkozás „szent gyülekezés”, sokkal
több annál, mint amikor a közös érdeklõdés hozza össze a ta-
gokat (például egy klub vagy hobbiszakkör esetében). Az Úr-
ral való közösség miatt vannak együtt, Vele és Igéjével szeret-
nének találkozni, az egymással való örömteli találkozás mellett.
Jézus Krisztus tanítása és élete példát és választ ad ebben a kér-
désben is. A jó Isten közelségében tanulható és gyakorolható
az egymás iránti megbocsátás, az alázat, amit a másik mellett
ülve tudok megtanulni. Jézus a Hegyi beszédben részletesen
szólt errõl (Mt 5,22–24; 7,3–5). Sõt a helyes önismeret is fejlõ-
dik ilyenkor, hiszen a testvéreink tükör gyanánt is adattak szá-
munkra. Látván társaink jellemének alakulását, bennünket is

90 * Krisztus-követés a mindennapokban



kitartásra, Krisztushoz közeledésre sarkallhat. Ezenfelül egy-
más lelki-fizikai gyógyításában és tanításában is részt vehe-
tünk, ha engedjük a Szentlélek munkálkodását kibontakozni,
ahogyan Pál apostol írja (Rm 1,11–16). És ne feledkezzünk
meg az testvéri gondoskodásról, valamint a közösség elmélyí-
tésérõl, az imádságok és a problémák közös megoldása által.
Mindezeknek gyermekeink, fiataljaink állandó tanúi: egymás-
sal való viselkedésünket, szombatünneplésünket szinte lemá-
solják, ezért nagy a felelõsségünk ezen a téren is.

„Mindenkinek ki kell vennie részét a szombati összejövetel ér-
dekessé tételében. Nemcsak formaságból kell összegyûlnünk, ha-
nem hogy kicseréljük gondolatainkat, elbeszéljük mindennapi ta-
pasztalatainkat, kifejezzük hálánkat és az isteni megvilágosítás
utáni vágyunkat, hogy megismerjük Istent, és akit elküldött, Jézus
Krisztust. A Krisztusról való közös beszélgetés megerõsíti a lelket
az élet próbáira és küzdelmeire. Sohase gondold, hogy keresztény
lehetsz, ha visszavonultan élsz! Mindenki része az emberiség nagy
szövetének, ezért minden ember tapasztalatát nagymértékben be-
folyásolja társainak tapasztalata… Isten arra tanít bennünket,
hogy jöjjünk el házába, azért, hogy ápoljuk a tökéletes szeretetet.
Ez alkalmassá teszi a föld lakóit azokra a hajlékokra, amelyeket
Megváltójuk készített azok számára, akik Õt szeretik. Ott majd
összegyûlnek a szentélyben szombatról szombatra, hónapról hó-
napra, hogy egyesüljenek a legmagasztosabb énekben, dicséretet és
hálát mondjanak annak, aki a trónon ül, és a Báránynak örök-
kön-örökké.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, VI., 362., 368. o.)

4 Hogyan nyilvánul meg a testvéri szeretet és együttérzés
a hétköznapokban is? Mi lehet a legerõsebb kötelék a

mindennapokban?

Jak 1,27 • „Tiszta és szeplõ nélkül való istentisztelet az Isten
és az Atya elõtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket
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az õ nyomorúságukban, és szeplõ nélkül megtartani ma-
gát e világtól.”

Zsid 13,1–3 • „Az atyafiúi szeretet maradjon meg. A ven-
dégszeretetrõl el ne felejtkezzetek, mert ezáltal némelyek,
tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Emlékezze-
tek meg a foglyokról mint fogolytársak, a gyötrõdõkrõl
mint akik magatok is testben vagytok.”

Gal 6,9–10 • „A jótéteményben meg ne restüljünk, mert a
maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak-
okáért míg idõnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, ki-
váltképpen pedig a mi hitünk cselédeivel.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A testvéri kapcsolatok ápolása a hétköznapokban is elenged-
hetetlen kötelességünk, mert ha csak szombatonként találko-
zunk, nem ismerjük igazán egymás gondját, baját, nincs lehe-
tõségünk a szeretetvendégség gyakorlására és egymás gyakor-
lati megsegítésére. 

De az egymás megismerésében és megszeretésében a legha-
tásosabb eszköz az apostoli idõktõl fogva: legfõképpen a má-
sokért végzett közös munka és imádság. Az Isten mûvéért
együttesen tevékenykedõk olyan tapasztalatokat szereznek –
közös küzdelmeket és örömöket egyaránt –, amelyek pótolha-
tatlanok a testvériség kialakulásában, akárcsak az apostolok
idejében (lásd pl. Ap csel 4,32–35). „A gyülekezet Isten kijelölt
eszköze az emberek üdvössége érdekében, szolgálatra szervezve.
Ezért küldetése az, hogy elvigye az evangéliumot az egész világ-
ra. Isten terve kezdettõl fogva az volt, hogy gyülekezete által su-
gározza a világra az Õ teljességét és tökéletességét. A gyülekezet
tagjai – akiket a sötétségbõl kihívott az Õ csodálatos világosságá-
ra – hirdessék az Õ dicsõségét! A gyülekezet Krisztus kegyelme
gazdagságának birtokosa, ezért nyilvánítsa ki »a mennyei fejede-
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lemségeknek és hatalmasságoknak« Isten szeretete végsõ és teljes
megnyilatkozását.”

„Sokan úgy érzik, hogy szolgálatukat teljesen egyedül kell ellát-
niuk, ezért nem akarják, hogy mások javaslatokat tegyenek mun-
kájukkal kapcsolatban. Azonban lehet, hogy nem ismerik mun-
kájuk végzésének legjobb módszereit, mégis megsértõdnek, ha va-
laki tanácsot ad nekik, és annál határozottabban követik saját 
elgondolásaikat. Elõfordul, hogy némelyik munkás nem segíti és
nem tanácsolja munkatársát. Mások, akik tapasztalatlanok, nem
akarják, hogy tudatlanságuk kiderüljön. Sok idõ- és anyagi vesz-
teséggel járó hibát követnek el, mert túl büszkék ahhoz, hogy taná-
csot kérjenek… Ezek a dolgok megszomorítják a Szentlelket. Isten
azt akarja, hogy tanuljunk egymástól. A megszenteletlen függet-
lenség olyan lelkiállapotba hoz bennünket, amelyben Isten nem
munkálkodhat együtt velünk. Mindez tetszik Sátánnak. A menny-
ben minden munkást megvizsgálnak, hogy az Úr ügyének elõme-
netelét, vagy saját érdekeiket szolgálják-e. Aki büszke saját véle-
ményére és önhitt, annak bûne majdnem reménytelen és gyógyít-
hatatlan. Ez megakadályoz minden növekedést. Ha az ember
nem ismeri fel jellemhibáit önelégültsége miatt, hogyan tisztulhat
meg? »Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a
betegeknek.« (Mt 9,12)” (Ellen G. White: Az apostolok története, 6. o.; 
Bizonyságtételek, VIII., 198–200. o.)

5 Hogyan munkálkodik a testvériség kialakulásában a
Szentlélek?

1Kor 12,4–31 • „A kegyelmi ajándékokban pedig különbség
van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség
van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetek-
ben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt minden-
kiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek
kijelentése… Mert amiképpen a test egy és sok tagja van,
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az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy
test, azonképpen a Krisztus is. Mert hiszen egy Lélek által
mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg…” 

Eféz 4,1–7. 11–16 • „Egy a test, és egy a Lélek, miképpen
elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is. Egy
az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és minde-
neknek Atyja, aki mindeneknek felette van, és mindenek
által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünk-
nek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott aján-
déknak mértéke szerint.” 

Zsolt 133 • „Ímé, mily jó és mily gyönyörûséges, amikor
együtt lakoznak az atyafiak!… Csak oda küld áldást az
Úr, és életet örökké!” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Szentírás a test hasonlatával érzékelteti a jól mûködõ testvé-
ri közösséget. Mi jellemzõ az egészséges testre, emberi szerve-
zetre? Az emberi testrészek, szervek nem képesek a testtõl
függetlenül mûködni, arról leválva elpusztulnak. Azonban ha a
test részeként halnak el, akkor az egész test bénulását okozhat-
ják. Minden szervre, testrészre szükség van a teljes élethez. Bár
lehet bizonyos szervek nélkül élni, ez nem egészséges, nem az
eredeti isteni elképzelés szerint való. Minden testrésznek más
szerepe van, ahogyan Pál apostol írja, nincs meg az egyik a má-
sik nélkül, és az egész szervezet sem. Mindemellett az egészsé-
ges test nem magáért, illetve a szerveiért él, hanem az agy által
irányítva az illetõ személy akaratának megvalósításáért. Hason-
lóképpen kell lennie Krisztus gyülekezetében. A Szentlélek je-
löli ki a feladatokat, és irányítja a tagokat. Egymást kiegészítve,
egymástól tanulva tölthetjük be küldetésünket a világban.

„Ha a Szentlélek uralja gyülekezeteink tagjainak szívét, akkor
gyülekezeteinkben sokkal magasabb színvonalú beszédet, szolgá-
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latot és lelkiséget látunk majd. A gyülekezetek tagjait fel fogja üdí-
teni az élet vize, és a munkások Krisztus vezetésével bemutatják
Mesterüket lelkületükben, szavaikban és cselekedeteikben. Egy-
mást bátorítva haladnak majd elõre a nagy befejezõ munkában,
amelyben tevékenykednek. Egészséges növekedés áll majd be az
egységben és szeretetben, amely bizonyságot tesz az embereknek,
hogy Isten azért küldte el Fiát e világra, hogy meghaljon a bûnö-
sök megváltásáért… Figyeld meg, hogy a Szentlélek azután áradt
ki, miután a tanítványok már nem vetélkedtek egymással az elsõ
helyért, hanem eljutottak a tökéletes egységre. Egy akarat uralko-
dott közöttük. Minden nézeteltérést kiküszöböltek.

Krisztus gondoskodott róla, hogy gyülekezete átalakult közösség
legyen, amelyet a menny fénye világít meg, és feltámad rajta Im-
mánuel dicsõsége. Célja az, hogy minden keresztényt a világosság
és a békesség lelki légköre vegyen körül. Nincs határa az olyan sze-
mély használhatóságának, aki énjét félretéve megengedi, hogy a
Szentlélek munkálkodjék szívében, és teljesen Istennek szentelt
életet él. Pünkösdkor testvérében minden keresztény a szeretet és
a jóakarat isteni hasonlóságát látta. Egy érdek uralkodott közöt-
tük. Egy törekvés múlt felül minden mást. A hívõk egyedüli vágya
az volt, hogy jellemükben megmutatkozzon Krisztus képmása, és
munkálkodjanak országának kiterjesztéséért… Ez a Krisztus kö-
vetõinek az egysége. Különbözõ feladatuk ellenére is egyetlen fõ-
vel rendelkeznek. Ugyanaz a Lélek munkálkodik általuk más-
más módon. Ez összhangban történik, bár az ajándékok különbö-
zõek. Kitûnik ebbõl, hogy aki valóban egy Krisztussal, sohasem
viselkedik úgy, mintha egymagában teljes egész lenne. A gyüleke-
zet tökéletesítése nem azt jelenti, hogy minden tag teljesen egyfor-
ma lesz. Isten valamennyit fölszólítja, hogy töltse be helyét, s vé-
gezze a rábízott feladatot a neki adott képességek szerint.” (Ellen G.
White: Bizonyságtételek, VIII., 211. o.; 19. levél, 1901)

A másik hasonlat, amelyet Pál apostol a keresztény gyüleke-
zet jellemzésére használ, az épület, illetve a templom példája.
Ahogy a kövek, a téglák egymásra épülnek, úgy teszi a közös-
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ség együtt Isten egyházává a különbözõ emberek csoportját.
Ahogyan egy kõ önmagában nem épület, úgy nem lehet senki
egyedül keresztény. Ahogy a templom funkciója az Úrral való
találkozás, a Tõle való tanulás, a bûnrendezés, úgy a gyülekezet
értelme, célja szintén ez. Mindkettõt Isten Lelkének jelenléte
teszi megszenteltté, amellett, hogy a Lélek mindenkinek más-
más ajándékot, képességet ad, a teljes közösség javára. 

„A gyülekezet gyenge és hibás állapotában – bár szüksége van 
a figyelmeztetésre, dorgálásra és tanácsra – mégis az egyedüli kö-
zösség a földön, amelyre Krisztus legfõbb figyelmét fordítja. Ez a
föld egy mûhely, ahol az emberi és isteni eszközök együttmûkö-
désével Jézus munkálkodik az emberi szíveken, az Õ kegyelme és
isteni irgalma által… Földi egyházát Isten a világosság csatorná-
jává, világítótornyává tette, amely által tudatja céljait és akara-
tát. Õ nem ad egy szolgájának sem a gyülekezet tapasztalatától
független és vele ellenkezõ tapasztalatot. Nem közli akaratát egy
emberrel az egész gyülekezet számára úgy, hogy ugyanakkor a
gyülekezetet, Krisztus testét sötétségben hagyja. Gondviselésében
szolgáit szoros kapcsolatba hozza gyülekezetével azért, hogy ke-
vésbé bízzanak önmagukban, s jobban bízzanak azokban az em-
berekben, akiket Õ vezet, hogy mûvét elõrevigyék.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, II., 361. o.; Az apostolok története, 163. o.)

6 Miért van különleges jelentõsége a testvéri közösségnek
az utolsó napokban?

Mt 10,22 • „És gyûlöletesek lesztek mindenki elõtt az én ne-
vemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik.”

Mt 24,24 • „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták tá-
madnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira,
hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”

Jel 13,7–10 • „Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hada-
kozzék, és õket legyõzze. És adatott néki hatalom minden
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nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják õt
a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az
életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e vi-
lág alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja! …Itt van
a szentek békességes tûrése és hite.”

1Thess 5,5–11 • „Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és
nappal fiai, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne
is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és
józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik része-
gek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak
vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hit és a szeretet
mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységé-
be. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem ar-
ra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus
által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár
aluszunk, együtt éljünk õvele. Vigasztaljátok azért egy-
mást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ha igaz volt a kereszténység két évezredes történetében, hogy
önmagában senki nem lehet hívõ, akkor ez sokszorosan igaz az
utolsó napokban. A sátáni csalásokat is könnyebb leleplezni,
ha nem egyedül vagyunk a hitünkkel (érzelmi vallásosság, „új
igazságok” felfedezése, farizeusi törvényeskedés stb.). 

Ugyanakkor a súlyosabb megpróbáltatások között nagyobb
szükségünk van egymás bátorítására, erõsítésére, hogy mind-
végig kitarthassunk. A vég idején különösen hangsúlyossá vá-
lik a nem hívõk által is ismert igazság: „Egységben az erõ.”
Ezért Sátán egyik fõ tevékenysége, amely ellen tudatosan küz-
denünk kell mindannyiunknak – egyénileg és közösségileg is –:
Isten népének megosztása, viszályok, ellenségeskedés, gya-
nakvás, ítélkezés szítása. Jézus jól látta ezt a veszélyt, fõpapi
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imájában ezért is könyörgött tanítványai igazi egységre jutá-
sáért (Jn 17,18–21).

„Kemény, ítélkezõ lelkület ural sok keresztényt, akik már régen
megismerték az igazságot. Élesek, kritizálók, hibakeresõk. Beül-
nek az ítélõszékbe, hogy ítéletet mondjanak azok felett, akik nem
alkalmazkodtak elgondolásaikhoz. Isten felszólítja õket, hogy
szálljanak le az ítélõszékbõl, hajoljanak meg elõtte, és vallják meg
bûneiket. Így szól hozzájuk: »De az a mondásom ellened, hogy az
elsõ szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki,
térj meg, és az elõbbi cselekedeteket cselekedd. Ha pedig nem, ha-
mar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyébõl,
ha meg nem térsz.« (Jel 2,4–5) Krisztus felszólítja népét, hogy
higgye és cselekedje az Õ igéjét.” 

„Ha az üldözés vihara valóban ránk tör, a hûséges bárány meg-
hallja a hûséges Pásztor hangját. Önmegtagadó erõfeszítéseket
tesznek, hogy megvédjék az elveszettet, és akik elkóboroltak a
nyájtól, visszajönnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. Isten népe
egységre jut, és az ellenséggel szemben egységes frontot képez. Az
általános veszélyre való tekintettel megszûnik a hatalomért való
küzdelem, és nem lesz vita, hogy kit tartsanak nagyobbnak.” 

„Amikor a munkások szívében Krisztus lakozik, és minden
önzés kihalt, a versengés, az elsõbbségre való törekvés megszûnik,
amikor egység és megszentelõdés utáni vágy uralkodik bennük, és
az egymás iránti szeretetük meglátszik, akkor a Szentlélek kegyel-
mi zápora olyan bizonyossággal fog rájuk áradni, mint ahogy Is-
ten ígéreteibõl egy »jóta vagy pontocska« sem veszhet el.” (Ellen G.
White: Bizonyságtételek, VIII., 298. o.; VI., 401. o.; 24. kézirat, 1896)

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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VIII. TANULMÁNY – 2009. MÁJUS 23. 

A keresztény ember 
állampolgársága

Minden keresztény egyfajta „kettõs állampolgárságban” él. Is-
ten országának alapelvei mellett – amelyek a szívébe íródtak –
az adott földi ország állampolgári kötelezettségeit is figyelem-
be kell vennie, az Ige szerint lelkiismereti alapon (Rm 13,5).
Adott esetben azonban ellentétbe kerülhetnek egymással az
Isten iránti engedelmesség kívánalma és az állam törvénye, el-
várásai. Hol a határ, amikor az Isten iránti engedelmesség
megengedi, illetve szükségszerûvé teszi az államhatalom irán-
ti engedetlenséget? 

1 Mikor alapította Isten az államot, és a Biblia szerint mi-
lyen célból? Hogyan viszonyuljon egy keresztény az ál-

lami törvényekhez és az ország vezetõihez?

1Móz 9,6 • „Aki embervért ont, annak vére ember által
ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az em-
bert.”

Rm 13,1. 3–4 • „Minden lélek engedelmeskedjék a felsõ ha-
talmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak
Istentõl: és amely hatalmasságok vannak, az Istentõl ren-
deltettek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cse-
lekedetnek rettegésére vannak… Mert Isten szolgája õ a
te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj: mert nem
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ok nélkül viseli a fegyvert: mert Isten szolgája, bosszúál-
ló a haragra annak, aki gonoszt cselekszik.”

Mt 22,21 • „Akkor mondta nékik: Adjátok meg azért ami a
császáré a császárnak, és ami az Istené, az Istennek.”

1Tim 2,1–4 • „Intelek azért mindenekelõtt, hogy tartassanak
könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden
emberekért, királyokért és minden méltóságban levõkért,
hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfé-
lelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi
megtartó Istenünk elõtt, aki azt akarja, hogy minden em-
ber üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A bûneset utáni nemzedékek mintegy 17 évszázadon keresz-
tül bebizonyították – az özönvízzel bezárólag –, hogy a rossz,
a bûn, ha minden emberi kontroll és következmények nélkül
„szabad utat” kap, félelmetes „munkát” képes végezni. A Noé
elõtti nemzedék gondolkodásáról és erkölcsiségérõl a követ-
kezõket olvashatjuk: „És látta az Úr, hogy megsokasult az em-
ber gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden
alkotása szüntelen csak gonosz.” (1Móz 6,5)

Isten az özönvíz után az államhatalmat a gonoszság megfé-
kezésére, az alapvetõ emberi jogok védelmére, a béke, a fizikai
és gazdasági élet folyamatos fenntartására rendelte. Természe-
tesen mint ahogy mindent ezen a földön az Ellenség befolyá-
sa és torzítása utolér, ugyanezt láthatjuk emberi történel-
münkben feljegyzett példákban is, amikor az államhatalom az
emberek szolgálata helyett, a hatalommal visszaélve, a diktatú-
ra és az elnyomás példáját gyakorolta. Ennek ellenére különös
olvasni Pál apostol levelét, amelyet a római birodalom fõváro-
sába címzett a keresztényüldözõ Néró császár korában, az ál-
lami vezetõk iránti helyes viszonyulásról: „Mert Isten szolgá-
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ja õ a te javadra…” (Rm 13,4) Ez a kijelentés nyilván nem sze-
mély szerint Néróra vonatkozik, hanem magára az államra és
annak vezetõire, általános érvénnyel. Elmondhatjuk ugyanis,
hogy amennyiben az állam legalább megközelíti eredeti funk-
cióját, nagymértékben csökkenti annak esélyét, hogy emberi
világunkban elhatalmasodjék az erõszak és az anarchia. 

„Láttam, hogy néhányan elõítéletet táplálnak kormányzóink
és törvényeink ellen, pedig törvények nélkül rémes lenne a világ
állapota. Isten határt szab kormányzóink elé, mert minden em-
ber szíve a kezében van. Határokat szab, amelyeket nem enged
átlépni. Kormányzóink közül sokat ellenõriz Sátán, de láttam,
hogy Istennek is vannak eszközei, még a kormányzók között is.
Néhányan megtérnek majd. Jelenleg azt teszik, amit Isten akar.
Sátán ügynökei javaslatokkal állnak elõ, melyek Isten munkájá-
nak akadályai lennének, és nagy gonoszságot eredményeznének.
A jó angyalok ilyenkor arra indítják Istennek ügyvivõit, hogy
erõs érvekkel szálljanak szembe a javaslatokkal, amelyeknek Sá-
tán eszközei nem állhatnak ellen. Isten néhány eszközének hatal-
ma lesz arra, hogy gátat vessen az áradó gonoszságnak. Így a
munka tovább folyhat, míg a harmadik angyal üzenete betölti hi-
vatását. 

A harmadik angyal hangos kiáltásakor az ilyen ügyvivõk szá-
mára lehetõség nyílik az igazság befogadására. Néhányan meg-
térnek majd, és kitartanak a szentekkel a nyomorúság idején.
Amikor Jézus kilép a szentek szentjébõl, Lelkét visszatartja a kor-
mányoktól és az emberektõl. Átengedi õket a gonosz angyalok el-
lenõrzésének. Akkor Sátán javaslatára és irányítása mellett olyan
törvényeket hoznak, hogy ha azok a napok meg nem rövidíttetné-
nek, senki nem menekülne meg.” 

„Isten hatni tud az államférfiak szívére. Mellékmederbe tudja
terelni a dühöngõk és hûtlenek haragját, Istennek, az Õ igazságá-
nak és népének gyûlölõit – mint ahogy a folyók medre is megvál-
tozik, ha Õ úgy rendeli. A hívõk imája megmozdítja a Minden-
ható karját.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, I., 195. o.; V., 453. o.)
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2 Milyen állami kötelezettségeket tekint érvényesnek ma-
gára nézve a keresztény ember? Hogyan viszonyuljon

akár bizonyos igazságtalan anyagi elvárásokhoz?

Rm 13,5–7 • „Annakokáért szükség engedelmeskedni, nem-
csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fi-
zettek adót is, mivelhogy Istennek szolgái, akik ugyanab-
ban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek,
amivel tartoztok: akinek az adóval, az adót; akinek a vám-
mal, a vámot; akinek a félelemmel, a félelmet; akinek a
tisztességgel, a tisztességet.” 

Eféz 6,5 • „Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test sze-
rint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szívetek-
nek egyenességében, mint a Krisztusnak.” 

2Thess 3,11–12 • „Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül
élnek közületek, akik semmit nem dolgoznak, hanem
nyughatatlankodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük
és kérjük õket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csende-
sen munkálkodva, a magok kenyerét egyék.”

Mt 22,21; Jn 18,36 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Vannak, akik egyszerûen figyelmen kívül hagynak valamilyen
törvényt – legyen az jogi, gazdasági, adóügyi vagy akár közleke-
dési szabály –, amely pedig minden állampolgárra kötelezõen
érvényes. Úgy vélik, hogy ez az érdekeikkel vagy etikai érzé-
kenységükkel nem összeegyeztethetõ. Leginkább azzal szokták
megnyugtatni magukat ilyenkor, hogy Isten vagy a Biblia efféle
kötelezettségeket nem ró rájuk, sõt még (helytelenül értelme-
zett) igékkel is alá tudják támasztani „polgári engedetlenségü-
ket” (pl. Mt 15,9; Ap csel 5,29). „Krisztus válasza (a császárnak
való adófizetésrõl) nem kibúvó volt, hanem a kérdés elfogulatlan
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megválaszolása. Kezében tartotta a római érmét, melyre a császár
nevét és képét nyomták, és kijelentette, hogy mivel a római hata-
lom védelme alatt élnek, kötelesek megadni ennek a hatalomnak a
kért támogatást egészen addig, amíg az nem ütközik magasabb kö-
telezettségükkel. Az ország törvényeinek alá kell vetniük magu-
kat, a béke kedvéért, de elsõdlegesen mindenkor Istenhez kell
hûségesnek lenniük.” (Ellen G. White: Jézus élete, Küzdelem c. fej.)

A keresztény ember kötelessége Krisztus szerint az állami
törvények és rendeletek tiszteletben tartása mindaddig, amíg
az a lelkiismeret törvényével nem ütközik. „Viselkedjetek tisz-
tességes és igaz módon ezen a gonosz világon. Némelyek csak ak-
kor becsületesek, ha becsületességük nem veszélyezteti világi érde-
keiket, de aki e szerint cselekszik, mind kitöröltetik az élet köny-
vébõl. Ápolnunk és mûvelnünk kell magunkban a szigorúan vett
becsületességet. Csak egyszer élhetjük le ezt az életet, nem jöhetünk
vissza helyrehozni hibáinkat. Ezért minden lépésünket istenféle-
lem és gondos figyelem irányítsa. A becsületesség nem fér össze a
számító viselkedéssel. Vagy a számító viselkedést gyõzzük le ma-
gunkban, s akkor az igazság és a becsületesség uralhat bennünket,
vagy nem a becsületesség irányít többé. A kettõ nem fér meg egy-
mással, soha össze nem egyeztethetõ.” (Ellen G. White, Szemle és Hír-
nök, 1896. december 26.)

3 Mely esetekben mondhatunk nemet a világi hatalom el-
várásainak? Mondjunk példákat jelen idõnkre is, amikor

vallási, lelkiismereti okok miatt bizonyos világi elvárásokkal
szemben „engedetlennek” kell lennünk!

Ap csel 4,18–20; 5,29 • „Azért beszólítván õket, megparan-
csolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsa-
nak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén, mond-
ták nékik: Vajon igaz dolog-e Isten elõtt rátok hallgat-
nunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg! Mert nem
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tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne
szóljuk. Felelvén pedig Péter és az apostolok, mondták: Is-
tennek kell inkább engedni, hogynem az embereknek.”

Gal 1,10 (vö. Dn 3,9–18) • „Mert most embereknek enge-
dek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e
tetszeni? Bizonyára ha még embereknek igyekezném tet-
szeni, Krisztus szolgája nem volnék.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A fenti példákból láthatjuk, hogy sohasem valamilyen gazdasá-
gi vagy egyéni érdek motiválta az apostolokat és a prófétákat,
hogy megtagadjanak valamilyen világi parancsot, hanem csak
olyan követeléseknek álltak ellent, amelyek lelkiismereti meg-
gyõzõdésüket, szabadságukat veszélyeztették. A ma egyre „di-
vatosabb” sztrájkok és munkabeszüntetések vagy utcai tünte-
tések igen távol esnek a keresztény életszemlélettõl. Ezek a tár-
sadalmi megmozdulások és szervezkedések evilági érdekek
mentén szervezõdnek, egyfajta nyomásgyakorlásként az adott
kormányok intézkedései és politikája ellen. Sokszor már az
ezektõl való elhatárolódás is bizonyos ellenérzést válthat ki so-
kakban, hiszen a keresztény ember nem harcol ilyen eszközök-
kel, és nem harcol egy jobb és igazságosabb világért. Tudjuk,
hogy a próféciák egy olyan, közvetlenül elõttünk álló korszak
eljövetelét vetítik elénk, amikor a vallás a világi hatalommal
karöltve olyan rendeleteket foganatosít, amelyek következté-
ben a bibliai szombat megtartása nagyobb hitet igényel majd.
Mondjunk el akár közelmúltbeli tapasztalatot is azzal kapcso-
latban, ha a szombat megtartása jelenlegi (munkahelyi) körül-
ményeink között esetleg nehézséget okozott, és hogy milyen
hitbeli tapasztalatokat szereztünk! 

„Fontos tanulságokat kell levonnunk abból, ami a héber ifjak-
kal Dura mezején történt. Napjainkban Isten számos szolgája –
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bár ártatlan – szenved majd olyan emberek kezétõl megalázást és
meggyalázást, akiket Sátán irigyekké és vallásukban vakbuzgók-
ká tesz. Különösen azok ellen gerjednek haragra, akik megszen-
telik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot. Végül pedig
egyetemes rendelettel halálra méltónak ítélik õket. 

Az Isten népe elõtt álló gyötrelmes idõ megingathatatlan hitet
igényel. Meg kell mutatniuk, hogy egyedül Istent imádják, és még
az életük árán sem lehet õket rábírni arra, hogy akár egy kicsit is
kiegyezzenek a hamis imádattal. A hûséges szív számára az örök
Isten Igéjével szemben a bûnös, halandó emberek parancsai elve-
szítik jelentõségüket. Az igaz emberek az igazságnak engedelmes-
kednek, legyen bár börtön, számûzetés vagy halál a következ-
ménye. Az Úr – mint Sidrák, Misák és Abednégó korában – a
földi történelem záró szakaszában is hatalmas dolgokat tesz azo-
kért, akik rendíthetetlenül kitartanak az igazság mellett. Aki e
nemes héber ifjakkal a tüzes kemencében járt, hívei mellett áll,
bárhol vannak is. Állandó jelenlétével vigasztalja és támogatja
õket. A nyomorúság idején – amilyen nem volt, amióta nép léte-
zik – választottai szilárdan megállnak. 

Sátán a gonoszság minden seregével sem tudja elpusztítani Is-
ten leggyengébb szentjét sem. Az angyalok, akiknek hatalmas ere-
jük van, megoltalmazzák õket, és érdekükben Isten kinyilatkoz-
tatja önmagát mint az »istenek Istene«, aki mindenképpen meg
tudja menteni az Õbenne bízókat.” (Ellen G. White: Próféták és kirá-
lyok, A tüzes kemence c. fej.)

4 Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a politikai kér-
désekhez, avagy magához a politikához?

Jer 29,7/a • „Igyekezzetek a város jólétén, amelybe fogságra
küldtelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak.” 

Jn 18,36 (vö. Jn 17,14–16; Mt 13,31–33) • „Felelt Jézus: Az
én országom nem e világból való. Ha e világból való vol-
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na az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át
ne adassam a zsidóknak. Ámde az én országom nem in-
nen való.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A politika kifejezés a ókori görög városállamok (poliszok)
nevébõl ered. A politika szó eredeti jelentése közélet, ebben az
értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, politi-
zál. A politika a csoporton belüli döntéshozási folyamat. Bár a
kifejezést általában a kormányzás kapcsán használják, a politi-
ka jellemzõen jelen van számos csoportos interakcióban, töb-
bek között üzleti, oktatási vagy vallási intézmények mûködé-
se során. A politikatudomány a politikai viselkedést, a politikai
hatalom megszerzésének és alkalmazásának módszereit vizs-
gálja.” (www.wikipedia.hu) A meghatározás szerint a politika
fogalmát tágabban és szûkebben is értelmezhetjük. Ha tágabb
fogalma szerint értjük, akkor egy keresztény ember számára
elkerülhetetlen, hogy ne vegyen részt bizonyos közösségi al-
kalmakon, ne szenteljen figyelmet az õt közvetlenül körülve-
võ közösség (faluja, városa vagy munkahelye) jólétének, fejlõ-
désének, hiszen ezzel nemcsak embertársai, hanem a maga és
családja boldogulását is munkálhatja. (Lásd pl. József vagy Dá-
niel szolgálatát, amely társadalmi szerepüknek köszönhetõen
szélesebb körû lehetett másokénál.) A kereszténység közössé-
gi vallás, amely nem zárja falak közé az Isten világosságát.
Csak így tehet bizonyságot Isten szeretetérõl. 

Azonban bizonyos érdekérvényesítõ szervezetek (pártok,
szakszervezetek stb.) közösségi tevékenységébe nem folyik
bele, nem vesz részt, hiszen ezek rendszerint azért alakulnak,
hogy a maguk eszmeiségét terjesszék, gazdasági és egyéb evi-
lági céljaikért szálljanak síkra, legtöbbször nem kizárólag ne-
mes eszközökkel. A keresztény két okból is elhatárolódik
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ezektõl. Egyrészt azért, mert céljai nem egyeztethetõk össze 
a mulandó földi boldogság elérésével, másrészt tudja, hogy e
szándékai megvalósítása közben akarva-akaratlanul is letérne 
a krisztusi szeretet útjáról. Tisztában van azzal is, hogy politi-
kai eszközökkel nem lehet ezen a világon Isten országát felépí-
teni, hiszen „Isten országa nem szemmel láthatóan jön el” (Lk
17,21). Ha a jó nem belülrõl, belsõ megváltozással kezdõdik,
amit csak Isten tud kimunkálni egy emberben, akkor minden
emberi próbálkozás csak nagyon rövid távon hozhat gyümöl-
csöket. Amit az önzõ ember egyik kezével felépít, a másik ke-
zével elpusztítja. Ezt láthatjuk napjainkban is.

„Akik még mindig ragaszkodnak az igazság lelkületével ellen-
kezõ politikai nézeteikhez, azok megszegik a menny elveit. Ezért
ameddig megmaradnak ebben, nem lehet övék a szabadság és a
megszentelõdés lelkülete. Elveik és politikai állásfoglalásaik ha-
talmasan akadályozzák lelki fejlõdésüket. E nézetek és elvek
szüntelen csapdák számukra, hitünknek pedig szégyene. Akik ra-
gaszkodnak ezekhez az elvekhez, végül olyan helyzetbe kerülnek,
amilyenben az Ellenség szeretné látni õket, vagyis véglegesen el
fognak különülni a szombattartó keresztényektõl.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, I., 495. o.)

5 Hogyan viszonyuljunk az országgyûlési választások, a
szavazás kérdéséhez a Biblia szerint?

2Kor 3,17 • „Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A fenti igei elvet tiszteletben tartva kimondhatjuk, hogy a Bib-
lia kifejezetten nem tiltja, de nem is támogatja az ebben való
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részvételt. Egy olyan állampolgári jogról és lehetõségrõl van
szó, amelyet minden kereszténynek az adott körülményeknek
megfelelõen és a körültekintõ tájékozódásra építve felelõsen
mérlegelnie kell, majd lelkiismerete és a bibliai próféciák isme-
retében kell döntést hoznia ebben a kérdésben, figyelembe vé-
ve a következõket:

„Feladatunk az, hogy vigyázzunk, várjunk és imádkozzunk.
Kutassátok a Szentírást! Krisztus figyelmeztet, hogy ne keveredje-
tek a világgal. Ki kell mennünk abból, és el kell szakadnunk tõle.
»Tisztátalant ne illessetek, és én magamhoz fogadlak titeket, és le-
szek néktek atyátok, és ti lesztek nékem fiaimmá, leányaimmá,
azt mondja a mindenható Úr.« (2Kor 6,17–18) Bármilyen véle-
ménnyel is vagytok a politikai kérdésekben történõ szavazás-
ról, azt se szóban, se írásban ne hangoztassátok! Népünk hall-
gasson olyan kérdésekrõl, amelyek nem kapcsolódnak a hármas
angyali üzenethez. Ha van olyan nép, amelynek közel kell lennie
Istenhez, akkor az a hetednapi adventista gyülekezet… Krisztus
sok kérdést illetõen hallgatott, de ez valóságos ékesszólás volt…
Testvéreink! Ne felejtsétek el, hogy Isten egyikõtök vállára sem
helyezte azt a terhet, hogy politikai meggyõzõdésérõl számol-
jon be lapjainkban vagy a gyülekezetben, amikor a nép össze-
gyûlik az Úr igéjének hallására. 

Vigyázzanak magukra azok, akikre intézményeinket és isko-
láinkat bízták, nehogy szavaik vagy érzelmeik hamis útra tereljék
a tanulókat. Azoknak, akik gyülekezeteinkben vagy iskoláinkban
Biblia-tanítással foglalkoznak, nem szabad államférfiak vagy po-
litikai rendszabályok ellen nyilatkozniuk, mert hallgatóikat felka-
varják, és arra befolyásolják, hogy kedvelt nézetüket védelmezzék.
Még azok között is, akik azt állítják, hogy hiszik a jelenvaló igaz-
ságot, vannak egyesek, akik hagyják magukat rávenni arra, hogy
érzelmeiket és politikai állásfoglalásukat hangoztassák, és ezáltal a
gyülekezetekben szakadásokat idézzenek elõ. Az Úr azt szeretné,
hogy népe napirendre térjen a politikai kérdések felett. E dolgok-
ban a hallgatás: ékesszólás… Mit tegyünk hát? Hagyjuk a politi-
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kai kérdéseket! »Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert
mi szövetsége az igazságnak és a hamisságnak? Vagy mi közössé-
ge a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak
Béliállal? Vagy mi köze hívõnek hitetlenhez?« (2Kor 6,14–15)
…Felszólítom testvéreimet, akik a nevelésben foglalatoskodnak,
hogy változtassák meg cselekedeteik természetét. Hibát követnek
el, ha kapcsolatban állnak bármely politikai párttal, vagy szava-
zatukkal támogatják azt… 

Népünknek nem szabad politikai kérdésekbe keverednie.
Mindenki jól tenné, ha figyelmezne Isten igéjére: Ne legyetek fe-
lemás igában a hitetlenekkel a politikai viszályok terén, és ne
kössétek magatokat az õ dolgaikhoz. Nincs biztonságos út, me-
lyen együtt járhatnátok és dolgozhatnátok. Nincs olyan talaj,
melyre a hûséges és a hûtlen együtt állhatna rá.

Fesztelen és érdekes összejövetelen voltam az este. Befejezés
után a szavazás kérdésén gondolkodtunk. Elõször a férjem be-
szélt, majd Andrews testvér, és véleményük szerint jobb, ha be-
folyást tesznek a jó irányában, vagy a rossz ellen. Úgy gondolják,
jobb a mértéktartó emberekre szavazni városunk hivatalait ille-
tõen, mintsem hogy hallgatásuk által esélyt adjanak a mértékte-
len emberek bekerülésére. Hewitt testvér elmondta néhány nap-
pal ezelõtti tapasztalatát, és azt, hogy arra a meggyõzõdésre jutott,
helyesen teszi, ha szavaz. Hart testvér jól beszélt. Lyon testvér el-
lene szólt, mások nem ellenkeztek, és Kellogg testvér is kezdte úgy
érezni, hogy helyes szavazni. 

A testvérek között jó lelkület uralkodott. Bárcsak mindnyájan
Isten félelmében járnának el. Mértéktelen emberek fejezték ki he-
lyeslésüket az iránt, hogy a szombatünneplõk nem szavaznak.
Azt remélik, hogy ragaszkodni fogunk ehhez a szokásunkhoz, és 
a kvékerekhez hasonlóan nem adjuk majd le a szavazatunkat.
Sátán és gonosz angyalai erõteljesen munkálkodnak, és földi
munkásai is tevékenykednek. Csalódjon Sátán – ez az én imám.”
(Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 242–244. o.; Szemelvények, II., 317–
318. o.) 
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6 Milyen feladattal bízta meg Isten a végidõ hívõ egyházát?
Mennyire vagyunk felkészültek a közvetlenül elõttünk

álló idõk komoly kihívásaira, küzdelmeire?

Jel 14,6. 9–10 • „Láttam más angyalt az ég közepén repülni,
akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosai-
nak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek,
ágazatnak, nyelvnek és népnek… És harmadik angyal is
követte azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a
fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlo-
kára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából,
amely elegyítetlenül töltetett az õ haragjának poharába…”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A lelkiismereti szabadság alapelveinek megóvásáért napjaink-
ban is állandóan küzdenünk kell. Az igazság és a vallásszabadság
zászlaját – amelyet az evangéliumi közösség alapítója és Isten ta-
núi a letûnt századok alatt fennen lobogtattak – ebben az utolsó
küzdelemben az Isten a mi kezünkbe adta. Ezért a nagy adomá-
nyért a felelõsséget azok vállára helyezte, akiket Igéje ismeretével
áldott meg. Az Igét a legnagyobb tekintélyként kell elfogadnunk.
Isteni intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot.
Az iránta való engedelmesség – jogos határain belül – szent köte-
lességünk. Azonban ha követelményei ütköznek vagy ellenkeznek
Isten parancsával, akkor »inkább Istennek kell engedni, hogy-
nem embereknek« (Ap csel 5,29). Az »így szól az Úr« nem állhat
mögötte annak, hogy »így szól a gyülekezet«, vagy »így szól a föl-
di hatalom«. Krisztus koronájának a földi uralkodók ékes koro-
nái felett kell ragyognia. 

Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a felsõbbségekkel konf-
liktusba kerüljünk. Mérlegeljük gondosan, mit írunk és mit be-
szélünk, hogy elkerüljük mindazt, ami azt a látszatot keltené,
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hogy szembeszállunk a törvénnyel és a fennálló renddel. Ne te-
gyünk és ne mondjunk semmi olyat, amely fölöslegesen elzárja
elõttünk az utat. Krisztus nevében járjunk, és képviseljük az igaz-
ságokat.”

„A vasárnapmozgalom a sötétben egyengeti útját. A vezetõk el-
rejtik annak valódi célját, és sokan, akik csatlakoznak a mozga-
lomhoz, maguk sem látják a rejtett áramlat irányát. Bevallott cél-
jaik látszólag keresztényiek, de majd, ha e mozgalom megszólal, a
sárkány lelkületét nyilvánítja ki. Kötelességünk megtenni minden
tõlünk telhetõt, hogy elhárítsuk a fenyegetõ veszélyt. Igyekeznünk
kell lefegyvereznünk az elõítéleteket, hogy helyes képet alakíthas-
sanak ki rólunk. Magyarázzuk el nekik a kérdés lényegét, így vált-
hatjuk ki a leghatározottabb tiltakozást a lelkiismeret szabadságá-
nak korlátozása ellen… 

Népünk nem teljesítette az Isten által rábízott kötelességét.
Nem készültünk fel a nehézségekre, amelyeket a vasárnaptörvény
beiktatása zúdít majd ránk. Ha felismerjük a közelgõ veszély je-
leit, kötelességünk a tettek mezejére lépni. Senki ne üljön nyugod-
tan a rosszra várva, azzal csitítva magát, hogy a munkának úgy-
is haladnia kell, mert a jövendölés elõre megmondta, másrészt
pedig, hogy az Úr majd úgyis megóvja népét. Nem teljesítjük Is-
ten akaratát, ha csöndben ülünk, s ujjunkat sem mozdítjuk a lel-
kiismeret szabadságának megóvásáért. Szálljanak buzgó imák az
ég felé, hogy késlekedjék a veszedelem, amíg befejezzük a munkát,
amelyet sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a lehetõ legbuz-
góbban, majd pedig dolgozzunk imánknak megfelelõen… 

A protestáns világ viselkedésével Rómának tesz engedménye-
ket, mi azonban ébredjünk fel… Mutassuk meg az embereknek,
hogy meddig jutottunk el a jövendölés történelmében, s próbáljuk
felrázni bennük az igaz protestantizmus lelkületét. Döbbentsük
rá a világot, hogy milyen becsesek a vallásszabadság régóta élve-
zett kiváltságai.”

„Sokan szándékosan nem látják meg a katolicizmus igazi arcát
és a veszélyeket, amelyek fõhatalmától várhatók. Nyerjük meg az
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embereket, hogy gátolják meg ennek az ellenségnek az elõrehala-
dását, amely mérhetetlenül veszélyezteti a polgári és vallásszabad-
ságot.” (Ellen G. White: Az apostolok története, A templom kapujában c. fej.;
Bizonyságtételek, V., 451–452., 507., 509. o.; A nagy küzdelem, 502–503. o.)

Az e heti adomány a magnósosztályt támogatja. 
– Hozzájárulás a közösség által terjesztett hanganyagok 

készítéséhez és az osztály mûködtetéséhez.
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IX. TANULMÁNY – 2009. MÁJUS 30. 

Az idõ helyes felhasználása

1 Milyen alapvetõ példát adott Teremtõnk az idõ felhasz-
nálása tekintetében? Mi az idõ?

1Móz 2,1–3 • „Elvégeztetett az ég és a föld, és azoknak min-
den serege. Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az õ
munkáját, amelyet alkotott, megszûnt a hetedik napon
minden munkájától, amelyet alkotott. És megáldotta Is-
ten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivelhogy azon
szûnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett
Isten.”

2Móz 20,11 • „Mert hat napon teremtette az Úr az eget és a
földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik
napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az Úr a
szombat napját, és megszentelte azt.”

Jn 1,1–2 • „Kezdetben volt az Ige, és az Ige volt az Istennél,
és Isten volt az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A következõ tanulmányokban részletesebben lesz szó a szom-
batünneplésrõl és a munkáról is, de a földi élet elsõ hete olyan
példával szolgál, amelyet ennél a leckénél is érdemes átgondol-
nunk. Az élet megteremtésével az idõt és az élet ritmusát is
megalkotta bolygónkon az Úr. A természetben ez a nappalok
és az éjszakák, valamint az évszakok váltakozásában mutatko-
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zik meg. Az emberi világban hasonlóképpen látható ez a rend.
Leegyszerûsítve a munka, a feladatok, a kötelességek elvégzé-
se, és a pihenés, megnyugvás, felüdülés rendszeres váltakozását
jelenti, amelyben az elõbbi van túlsúlyban. Igaz ez napi szinten
(munka, család, alvás), heti szinten (hat napon keresztül fel-
adatok végzése, egy nap pihenés), és éves szinten is. Az idõ he-
lyes és megfelelõ felhasználása tehát rendet teremt és biztonsá-
got ad életünkben. Ha ettõl a rendtõl eltérünk, akkor isteni
törvényszerûségeket hagyunk figyelmen kívül, és a következ-
mény betegség, gyengeség, testi-lelki romlás. 

Kezdetben a Szentírás tanítása szerint naplementétõl naple-
mentéig számítottak egy napot, és a percek, órák beosztását
nem a ma megszokott módon végezték. Az idõ múlásával, elõ-
rehaladásával tehát nem csupán a bûneset után számoltak, hi-
szen a szombatnapok az elsõ héttõl fogva megvoltak. Vagyis
nem az élet végessége miatt vált fontossá csupán az idõ kérdé-
se. Az idõ, a hétköznapi értelmezés szerint, a változás értel-
mezésére és mérésére kialakult fogalom. Keresztény ember-
ként a Szentírást olvasva felmerülhetnek ugyan olyan kérdé-
sek is, mint az öröktõl fogva való és örökké létezõ fogalmak, de
ezeknek végére nem járhatunk, csak gondolati zsákutcákba
torkollunk. Amiben megnyugodhatunk, azt Jézus elmondta:
„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja
az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendõ, a Mindenható.”
(Jel 1,8) Istenünk áll a teremtés és létünk kezdeténél, ahogy
annak végénél vagy folytatásánál is. A legfontosabb, hogy mi
is ott álljunk elõtte minden napon.

2 Hogyan gondolkodik a keresztény ember az idõrõl?

Zsolt 31,16 • „Életem ideje kezedben van.”
Siral 3,22–23 • „Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen
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végünk, mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!
Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!”

Mt 25,21 (vö. 1Kor 10,31) • „Jól vagyon jó és hû szolgám,
kevésen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be a te urad-
nak örömébe.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bármit is teszünk idõnkkel, a jó Istennek tartozunk vele elszá-
molással, mert Tõle kaptuk. Ez az egyetlen talentum, amelybõl
minden ember ugyanannyit kapott: naponta 24 órát. (Csak az
életünk idejében lehet különbség.) A kérdés az, hogy miként
bánunk vele, hogyan osztjuk be, mire használjuk. Talán ennek
átgondolása segít leginkább meglátnunk, hogy mennyire vál-
tunk valóban Krisztus tanítványaivá. Ha kiértékeljük egy na-
punkat, azonnal szembesülhetünk azzal, hogy mi mindenre volt
idõnk, mire szántuk a rendelkezésünkre álló perceket, órákat –
ugyanakkor mire nem maradt idõ. A következõ bizonyságtéte-
lek segítenek abban, hogy megtanuljunk rangsorolni:

„Idõnk Istené. Minden pillanat az Övé, és legünnepélyesebb
kötelességünk, hogy azt az Õ dicsõségére használjuk. Egyetlen tõ-
le kapott talentumunkkal sem fog szigorúbban elszámoltatni,
mint az idõnkkel. Az idõ értéke felbecsülhetetlen. Krisztus min-
den pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pil-
lanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül el-
fecséreljük. A kegyelemidõ nem tart már soká, és e rövid idõ
alatt kell elkészülnünk az örökkévalóságra. Nincs vesztegetni va-
ló idõnk. Nem tölthetjük az idõt önzõ élvezetekkel, bûnös dol-
gokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendõ
életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú íté-
letre. Az ember alig hogy megszületik, máris elkezdõdik haldok-
lása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életrõl, min-
den munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten orszá-
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gára és a halhatatlan életre, aki megbecsüli az idõt, és munkára
használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületnie. Isten
arra int, hogy használjuk ki az idõt. Az elfecsérelt idõt soha nem
lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni.
Csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl
minden erõnkkel együttmûködünk Istennel dicsõ tervében, a
megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik. Is-
ten fiai, a királyi család tagjai, a menny Királyának gyermekei
leszünk. Alkalmasakká válunk az angyalok társaságára.” (Ellen G.
White: Krisztus példázatai, 236. o.)

3 Milyen hibákat követhet el a hívõ ember is az idõvel kap-
csolatban?

Préd 3,1–9 • „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az
ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ide-
je a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszag-
gatásának, ami ültettetett…”

2Tim 4,2 • „Hirdesd az igét, állj elõ vele alkalmatos, alkal-
matlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és
tanítással.”

Préd 11,4 • „Aki a szelet nézi, nem vet az; és aki sûrû felleg-
re néz, nem arat.”

Zsid 3,15 • „E mondás szerint: Ma, ha az õ szavát halljátok,
meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az egyik leggyakoribb hiba az, hogy a kötelességeinket nem a
megfelelõ idõpontban végezzük el. Ennek oka lehet a türel-
metlenség, figyelmetlenség, tapintatlanság, vagy az, hogy nem
az Úrtól vesszük a feladatainkat, hanem magunk akarunk min-
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denáron véghezvinni „jó” cselekedeteket. Hasonlóan általános
probléma, amikor nem a jelen idõre figyelünk, hanem a múlt
vagy a jövõ köti le figyelmünket. Esetleg arra gondolunk,
hogy majd legközelebb megtesszük, amit a lelkiismeretünk
szerint kellene, de nem most. A halogatás az egyik legnagyobb
csapda keresztény életünkben. „Minden pillanatban örök érvé-
nyû dolgok forognak kockán. Készen kell lennünk, az õrökhöz
hasonlóan. Az alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet
igéjét szóljuk a reá szomjazónak, talán nem tér vissza többé. Le-
het, hogy Isten »ez éjjel elkéri« lelkét (Lk 12,20), és talán a mi
hanyagságunk miatt maradt készületlen. Hogyan számolunk el
Istennek az ítélet napján?!” (Ellen G. White: i. m., 236. o.)

Blaise Pascal, a neves francia matematikus-filozófus hívõ
emberként fogalmazta meg a következõ sorokat: „Sohasem
kötõdünk a jelen idõhöz. A jövõt képzeljük magunk elé, mert
úgy érezzük, lassan közeledik, sürgetni akarjuk eljövetelét;
vagy ellenkezõleg: a múltat idézzük fel, hogy így fékezzük túl-
ságosan gyors szökését; oktalanságunkban oly idõkben baran-
golunk, amelyek nem a mi birtokunk, és megfeledkezünk ar-
ról az egyetlenrõl, amelyik a miénk; hívságunkban azokon az
idõkön jár az eszünk, amelyek immár semmivé lettek, miköz-
ben meggondolatlanul elszalasztjuk az egyetlen jelenvalót. A
jelen ugyanis rendszerint kellemetlen. Eltakarjuk önmagunk
elõl, mert elszomorít; ha pedig kellemes, azon bánkódunk,
hogy kisiklik a kezünkbõl. A jövõt hívjuk segítségül elviselésé-
hez, s azt, ami felett semmi hatalmunk sincs, a jövõre akarjuk
bízni, holott semmi biztosítékunk sincs rá, hogy ezt a jövõt
megérjük. Vizsgáljuk csak meg gondolatainkat, s azt fogjuk
látni, hogy egytõl egyig vagy a múlt, vagy a jövõ foglalkoztat-
ja õket. A jelenre szinte nem is gondolunk; de ha mégis, csak
azért, hogy ennek a világánál próbáljuk elrendezni jövõnket. A
jelen sohasem a célunk; a múlt és a jelen csak eszköz: egyetlen
célunk a jövõ. Ezért sohasem élünk, hanem azt reméljük, hogy
majd élünk; s mivel állandóan boldogságra készülünk, elkerül-
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hetetlen sorsunk, hogy sohase legyünk boldogok.” (Gondolatok,
172. töredék, Põdör László fordítása) 

Sajnos mindez érvényes lehet az Istennel való közösségre, és
a keresztény életre nézve is. Nem hivatkozhatunk ugyanis a
múltban szerzett tapasztalatokra, ahogyan Ezékiel próféta
könyvében is olvashatjuk: „És ha az igaz elhajol az õ igazságá-
tól, és gonoszságot cselekszik, minden utálatosság szerint, melye-
ket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nemde éljen-e? Semmi igaz-
ságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz: gonoszsá-
gáért, melyet cselekedett, és az õ vétkéért, mellyel vétkezett, eze-
kért meg kell halnia.” (18,24) Legyünk hálásak az Istentõl nyert
áldásokért, tanuljunk az elkövetett hibákból, de ne hivatkoz-
zunk a múltra mint üdvösségünk alapjára, és ne bízzunk elõb-
bi hitünkben vagy tapasztalatainkban. De ne is gyötrõdjünk
múltunk miatt, hanem Isten ígéreteiben bízva tegyük elé ter-
heinket, ahogy Pál apostol írja: „De egyet cselekszem, azokat,
amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig,
amelyek elõttem vannak, nékik dõlvén, célegyenest igyekszem
az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülrõl való elhívása ju-
talmára.” (Fil 3,14) Hasonlóképpen a jövõnk miatt se aggodal-
maskodjunk, hanem bízzuk magunkat Istenre, hiszen a mai
nap adatott számunkra: „Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap
felõl, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl.
Elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,34)

4 Hogyan tudjuk tehát helyesen felhasználni az idõ talen-
tumát?

Gal 4,4 • „Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsá-
totta Isten az õ Fiát…”

Mk 1,15 • „Betölt az idõ, és elközelített az Istennek országa.
Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Zsolt 90,10–17 • „A mi esztendeinknek napjai hetven esz-
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tendõ, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendõ, és nagyobb ré-
szük nyomorúság és fáradság, amely gyorsan tovatûnik,
mintha repülnénk… Taníts minket úgy számlálni nap-
jainkat, hogy bölcs szívhez jussunk… Jó reggel elégíts
meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vi-
gadjunk minden mi idõnkben. Vidámíts meg minket a mi
nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendõkhöz ké-
pest, amelyekben gonoszt láttunk… És legyen az Úrnak,
a mi Istenünknek jó kedve mirajtunk, és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek
munkáját tedd állandóvá!”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ahhoz, hogy ténylegesen jól aknázzuk ki életünk perceit, nem
vagyunk elég bölcsek magunkban. Ezért egyrészt szemlél-
nünk kell az Úr terveit és azoknak pontos végrehajtását. Ezt
leginkább a próféciák beteljesedésében és Jézus életében lát-
hatjuk. Másrészt pedig könyörögnünk kell: tanítson meg ben-
nünket arra, hogy ne nélküle tervezzünk és cselekedjünk, va-
lamint hogy be tudjuk látni, idõnk az Istené, nem bánhatunk
azzal kedvünk szerint. 

„Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy aggódva a
mulandó, földi dolgok taposómalmában, az örökérvényû áldások-
hoz képest atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Isten mégis arra
szólít fel bennünket, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk
neki. A munkában tanúsított szorgalom éppúgy hozzátartozik az
igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tét-
lenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az
õszintén megtért ember szorgalmas munkás… Nagyon meg kell
becsülni a perceket, amelyeket hiábavaló beszélgetésre fecsérelnénk:
a reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban; 
a villamoson, vonaton vagy az állomáson várakozással töltött idõt;
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a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek 
a megbeszélt találkozóról! Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és
ezeket az idõtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre
használnánk, mennyi mindent véghez tudnánk vinni!… Minden-
ki, aki akar, megszabadulhat a nehézkességtõl és az idõrabló szoká-
soktól. Dolgozzunk határozott céllal! Állapítsuk meg, mennyi idõ-
re van szükség egy adott feladathoz! Azután feszítsük meg minden
erõnket, hogy a megállapított idõn belül elvégezzük a munkát! Meg
lehet parancsolni a kéznek, hogy mozogjon fürgébben. Csak akar-
ni kell. Krisztus élete zsenge gyermekkorától kezdve szorgalmas
munkával telt. Nem önmagának élt. A végtelen Isten Fia volt,
mégis földi atyjával, Józseffel együtt dolgozott az ácsmesterségben.
Mestersége jellemzõ volt rá. Jellemépítõként lépett ebbe a világba,
és feladatát tökéletesen látta el. Minden köznapi munkáját olyan
tökéletesen végezte, mint a jellemformálást, amelyhez isteni erõ
kellett. Õ a mi példaképünk.” (Ellen G. White: i. m., 237–238. o.) Az
idõnket tehát csak Krisztussal együtt tudjuk jól kihasználni, ha
szüntelen kérjük ebben is a vezetését, tanácsait.

5 Mi mindenre van ideje egy kereszténynek? Milyen fon-
tossági sorrendet tükröz idõbeosztásunk?

Zsolt 5,4 • „Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó
reggel készülök hozzád és vigyázok.”

Hós 10,12 • „Vessetek magatoknak igazságra, arassatok ke-
gyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást, mert
ideje keresnetek az Urat, mígnem eljön, hogy igazság esõ-
jét adjon néktek.”

Mt 28,19–20 • „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiú-
nak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé
én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.”
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1Thess 4,11 • „És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy
csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalássa-
tok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként
rendeltük néktek.”

További tanulmányozásra ajánljuk: Dn 6,10; Lk 10,38–42; 
Siral 3,25–26; 1Tim 5,8.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A Krisztussal járó hívõ embernek mindig van ideje az Istennel
való közösség ápolására, az elmélyült imádkozásra és igekuta-
tásra, mert számára ez a legfontosabb. Az ebbõl a közösségbõl
fakadó áldásokat tovább kívánja adni, így az evangélium má-
sokkal való megismertetésére is bõven futja idejébõl. Ezen-
kívül becsületesen végzi munkáját, és idõt szán a családjával
való minõségi együttlétre, közös programokra.

Gondoljuk át, miben térünk el a bibliai hithõsök idõbeosz-
tásától, és próbáljuk megfogalmazni, hogy mi lehet ennek az
oka. Tudunk-e esetleg változtatni: munkahelyet, lakóhelyet
váltani, kevésbé fontos (esetleg kifejezetten káros) idõrabló
elfoglaltságokat elhagyni, vagy rangsorolni, hogy a legfonto-
sabbakra jusson az idõnkbõl?

„Most kell embertársaink üdvösségéért munkálkodnunk.
Egyesek azt gondolják, hogy ha Krisztus ügyét pénzzel támogat-
ják, mást nem is kell tenniük, és a drága idõ, amelyben személye-
sen dolgozhatnának Krisztusért, kihasználatlanul múlik el. Pedig
minden egészséges és munkaképes embernek kiváltsága és köteles-
sége, hogy Istent munkájával szolgálja. Mindenkinek fáradoznia
kell lelkek megmentésén. Ehelyett nem lehet pénzt adni… Azok
az emberek, akik nem határozzák el céltudatosan, hogy változtat-
nak munkamódszereiken, a megszokások rabjai lehetnek, mégpe-
dig a rossz szokásoké. Képességeik fejlesztésével pedig a legjobb
munkásokká, közkedvelt emberekké válhatnak, akiket önma-
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gukért értékelnek. Sok gyermek, fiatal férfi és nõ elfecsérli idejét,
amely alatt – szülei iránti szeretetbõl – segíthetne a család terhei-
nek hordozásában. A fiatalok sok olyan felelõsséget vehetnének
erõs, fiatal vállukra, amelyet más visel helyettük… Világosítsák
fel a szülõk gyermekeiket arról, hogy milyen értékes az idõ, és ho-
gyan kell helyesen kihasználni! Tanítsák meg õket arra, hogy
küzdelem árán is érdemes olyat tenni, amely megdicsõíti Istent,
és áldást áraszt az emberekre! Kiskorukban is lehetnek misszio-
náriusok. Ha a szülõk hagyják, hogy gyermekeik semmittevéssel
töltsék el idejüket, olyan bûnt követnek el, amelynél nincs na-
gyobb. A gyermekek már korán megszeretik a tétlenséget, és lus-
ta, mihaszna felnõttek lesznek. Amikor pedig elég idõsek lesznek
ahhoz, hogy állást vállalva megkeressék kenyerüket, kényelmesen
és kelletlenül dolgoznak, de elvárják a jó fizetést. Óriási különb-
ség van e munkások és azok között, akik tudják, hogy hûséges sá-
fároknak kell lenniük.” (Ellen G. White: i. m., 236–239. o.)

6 Miért kell napjainkban Krisztus követõinek még komo-
lyabban átgondolniuk az idõ kihasználását?

2Pt 3,8–15 • „Egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendõ, 
és ezer esztendõ, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az
Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hoszszan
tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek,
hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pe-
dig úgy jõ majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropog-
va elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a
föld és a rajta lévõ dolgok is megégnek. Mivelhogy azért
mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek
szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjá-
tok (pontosított fordítás szerint: siettetitek) az Isten napjá-
nak eljövetelét, amelyért az egek tûzbe borulva felbomla-
nak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új föl-
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det várunk az õ ígérete szerint, amelyekben igazság lako-
zik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek,
hogy szeplõ nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket
békességben. És a mi Urunknak hosszútûrését üdvösség-
nek tartsátok.”

Jel 14,7/a • „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsõséget:
mert eljött az õ ítéletének órája.”

Rm 13,11 • „Ezt pedig cselekedjétek, tudván az idõt, hogy
ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most kö-
zelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívõkké
lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett, ves-
sük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a
világosság fegyvereit.”

(Keressük ki az idézett szövegekbõl azokat a kifejezéseket,
melyek az idõre vonatkoznak.)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Két tévtanítás létezik, amióta Krisztus beszélt visszajövetelérõl.
Az egyik mindenáron tudni akarja, vagy tudni véli annak pon-
tos idejét, a másik állandóan halogatná és komolytalanul veszi
azt. Az egyetlen helyes és hívõ magatartás, ha úgy cselekszünk,
ahogyan Jézus mondta: „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kí-
sértetbe ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erõtelen.”

„Nem kell tudnunk sem a Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus
eljövetelének pontos idejét… Miért nem adta Isten ezt tudomá-
sunkra? Azért, mert ha ezt megtette volna, nem élnénk azzal he-
lyesen. Ennek népünk közötti ismerete nagyban visszatartaná Is-
ten mûvét az elõkészületben, hogy megállhassunk az eljövendõ
nagy napon. Nem kell az idõ feszültségében élnünk!… Képtelen
leszel azt mondani, hogy eljön egy, kettõ vagy öt év múlva. Nem
tudod elhalasztani jövetelét annak állításával, hogy az nem követ-
kezik be tíz vagy húsz éven belül.” 
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„Közeledünk Isten nagy napjához. A jelek teljesednek, de még
nincs üzenetünk Krisztus megjelenésének napjáról és órájáról. 
Az Úr bölcsen elrejtette ezt elõlünk, hogy mindig a várakozás és
az elõkészület állapotában legyünk a mi Urunk, Jézus Krisztus-
nak a menny felhõiben való második eljövetelére.” 

„A szomorúság hosszú éjszakája megpróbál, de a reggel kegye-
lembõl késlekedik, mert ha a Mester eljönne, sokan készületlenek
lennének.” 

„A hajdani Izráelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven
évre kizárta Kánaán földjérõl. Ugyanezek a bûnök késleltetik a
modern Izráel bemenetelét a mennyei Kánaánba. Egyik esetben
sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, a világiasság, a szentségte-
len élet, viszály az Úr hitvalló népe között – ez tartott bennünket
itt ilyen hosszú ideig, a bûn és bánat világában.” 

„Tõlünk, illetve az evangélium hirdetésének hõfokától függ, hogy
siettetjük-e Urunk visszatérését. Nekünk nemcsak várnunk kell,
hanem sietve kell elé mennünk Isten napjának (vö. 2Pt 3,12).”

„Bárcsak az Úr ne hagyna nyugtot se nappal, se éjjel azoknak,
akik Isten mûve iránt gondatlanok és tétlenek. Az idõ közel van.
Ez az, amit Jézus valaha elénk tárt: az idõ rövid.” 

„Amikor Megváltónkkal az üvegtengernél állunk az arany hár-
fával, a dicsõség koronájával és elõttünk a mérhetetlen örökké-
valóság, akkor látjuk majd, milyen rövid volt a megpróbáltatás és
a várakozás ideje.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1892. március
22.; 28. levél, 1897; Bizonyságtételek, II., 1984 (1868); Az evangélium szolgái,
1883, 696. o.; Jézus élete, 538. o.; 97. levél, 1886.; 10. kézirat, 1886)

Az e heti adomány a Comenius Általános Iskolát támogatja. 
– A közösség által alapított szekszárdi általános iskola 

mûködtetésére és támogatására szánt adomány.
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X. TANULMÁNY – 2009. JÚNIUS 6. 

A szombat áldásai 

1 Milyen célra alapította Isten a teremtéskor a heti nyuga-
lomnapot, a szombatot? Milyen áldást jelentett ez az el-

sõ emberpár számára? 

1Móz 2,2–3 • „Mikor pedig elvégezte Isten hetednapon az õ
munkáját, amelyet alkotott, megszûnt a hetedik napon
minden munkájától, amelyet alkotott. Megáldotta Isten a
hetedik napot, és megszentelte azt, mivelhogy azon szûnt
meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten.” 

Mk 2,27 • „És mondta nékik: A szombat lett az emberért,
nem az ember a szombatért.”

Jer 10,10. 12 • „De az Úr igaz Isten, élõ Isten õ, és örökké-
való király… Õ teremtette a földet erejével, õ alkotta a
világot bölcsességével, és õ terjesztette ki az egeket értel-
mével.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Miután Isten befejezte a teremtést, megáldotta és megszentel-
te a nyugalom napját. A szombatot együtt töltötte teremtmé-
nyeivel, akiknek ez volt életük elsõ teljes napja egymással és
Alkotójukkal. Az édeni nyugalom és a teremtett világ csodái-
nak, nagyszerûségének szemlélése közben a Teremtõ közelé-
ben kezdték meg közös életüket. A szombat békéjének áldása
Isten egyik legelsõ ajándéka volt az ember számára. Ezért is
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szentelte meg, különítette el, hogy tanítása és példaadása nyo-
mán az ember örökre megérthesse: jellemfejlõdése szempont-
jából nélkülözhetetlen a nyugalomnap. Javunkra, az emberiség
áldására rendelte, megszabva vele az élet ritmusát, a tevékeny-
ség és a megújító pihenés egymást váltó, erõsítõ rendjét.

„Isten könyörületes. Követelményei méltányosak, összhangban
állnak jellemének jóságával és bõkezûségével. A szombatnak az
volt a célja, hogy az egész emberiség áldására legyen. Isten nem
azért teremtette meg az embert, hogy legyen, aki megünnepelje a
szombatot. Hanem az ember teremtése után iktatta be a szomba-
tot, hogy betöltse az ember szükségleteit… 

Isten az ember számára különítette el ezt a napot, hogy mun-
kája után megpihenhessen. Hogy amikor a földre tekint vagy fel-
néz az égre, elgondolhassa: Isten mindezt hat nap alatt teremtet-
te, a hetediken pedig megnyugodott. S amikor Isten végtelen böl-
csességének kézzelfogható bizonyítékát látja, szíve megteljék Al-
kotója iránti szeretettel és tisztelettel.” (Ellen G. White: Bizonyságtéte-
lek, II., 582. o.)

2 Mire emlékeztet, illetve hogyan erõsíti a hitünket a
szombati megnyugvás? 

2Móz 20,8. 11 • „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy
megszenteljed azt… Mert hat napon teremtette az Úr az
eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a
hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta az
Úr a szombat napját, és megszentelte azt.”

5Móz 5,14. 15 (vö. 2Móz 12,25–27) • „De a hetedik nap az
Úrnak, a te Istenednek szombatja… És megemlékezzél
róla, hogy szolga voltál Egyiptom földén, és kihozott on-
nan téged az Úr, a te Istened erõs kézzel és kinyújtott kar-
ral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a
szombat napját megtartsad.” 
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Ésa 66,22–23 • „Mert mint az új egek és az új föld, amelye-
ket én teremtek, megállnak énelõttem, szól az Úr, azon-
képpen megáll a ti magvatok és nevetek, és lesz, hogy hó-
napról hónapra és szombatról szombatra eljön minden
test engem imádni, szól az Úr.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A szombat a teremtõi és megváltói hatalom jele. Istenre mutat
mint az élet és tudás forrására. Felidézi az ember eredeti dicsõsé-
gét, és ezzel bizonyságot tesz arról, hogy Isten újjá akar teremte-
ni bennünket saját képmására.” (Ellen G. White: Nevelés, 248. o.)

Jó okunk van rá, hogy hálás örömben töltsük el szombat-
jainkat. Elõször is mint Atyánk teremtményei, emlékezzünk
Õrá, aki szeretetébõl megalkotott minket az Õ képére és ha-
sonlatosságára, és azóta is – a bûn miatt megváltozott körül-
mények közepette – gondoskodik rólunk. A szombat emellett
a „megváltói hatalom jele” is. Hálát adhatunk az Õ megváltó
kegyelméért, eszünkbe juthat fáradozása, ahogyan megkere-
sett és „kihozott” minket „a szolgaságból”, hogy éljünk Jézus-
ban új életet. Egyedül Krisztus, a bárány vére, nem a mi alkal-
masságunk miatt kegyelmez nekünk és „oltalmaz” meg min-
ket. Mindez az Õ munkálkodása – a miénk pedig, hogy ne
csak a negyedévenkénti úrvacsorák, hanem minden lezárt hét
és minden szombat az Õ könyörülõ szeretetérõl szerzett ta-
pasztalattá váljon. „És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál…
és kihozott.”

A szombat jövendõ reménységünkre, a végsõ szabadulásra
tereli figyelmünket. Felemeli tekintetünket földi életünk vi-
szontagságairól, és a számunkra oly nehezen elképzelhetõ
gyõzelmes élet békéjének, nyugalmának elõképe és elõíze kí-
ván lenni. Nem érdemes és nem szabad emberi rendelésekkel,
törvényeskedõ módon nehezíteni magunk és egymás számára
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a szombat áldásainak elnyerését. Szombatünneplésünk lelkü-
lete és tartalma Istennel való kapcsolatunk tükre. Emlékez-
zünk hát Teremtõnkre, Megváltónkra, és kérjük hittel az Õ
segítségét áldásainak elnyeréséhez. Ma kell megértenünk és
megtanulnunk, hogy a nyugalomnap akkor tölti be Istentõl
rendelt célját, ha már itt e földön teljesedik az ígéret: „szom-
batról szombatra eljön minden test engem imádni”.

3 Milyen áldásokat tartogat Isten számunkra a pihenõna-
pon? Mire akarja felhasználni Isten a szombatot mint

„jelet”? 

2Móz 16,22–23 • „A hatodik napon pedig kétannyi kenye-
ret szedtek… Ez az, amit az Úr mondott: a holnap nyuga-
lom napja, az Úrnak szentelt szombat, amit sütni akartok,
süssétek meg, és amit fõzni akartok, fõzzétek meg.”

Ap csel 16,13 • „És szombatnapon kimentek a városon kí-
vül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni,
és leülve beszélgettek az egybegyûlt asszonyokkal.”

Mt 12,12 • „…Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.”
2Móz 31,13 • „Az én szombatjaimat bizony megtartsátok,

mert jel az énközöttem és tiköztetek nemzetségrõl nem-
zetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki
titeket megszentellek.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A szombat értéke – mint nevelési eszköz – felmérhetetlen. Isten
mindenre igényt tart, ami a miénk, de dicsõséggel megáldva és
átalakítva adja vissza.” (Ellen G. White: Nevelés, 248. o.)

Sokszor szavakba öntjük vágyakozásunkat az örök élet bé-
kéje, gondtalansága után, szombati beszélgetéseink mégis nem
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ritkán azt mutatják, mintha e világ hétköznapi dolgait egyet-
len napra sem tudnánk mellõzni. Ne egy mesterségesen fenn-
tartott szombati áhítatosság megõrzéséért fáradozzunk, in-
kább vizsgáljuk meg életgyakorlatunkat és szívünket: miben
kell megújulnia szokásaimnak, végsõ soron gondolkodásom-
nak a szombatünnepléssel kapcsolatban? Elfáraszt, kimerít a
szombat, vagy Isten áldásait élvezem az Ige, az emberi közös-
ség, a természet közelsége által? Felkészülve vagy felkészület-
lenül fogadom a szombatot? Tapasztalom-e az Istennek való
szolgálat és az egymás építésének áldásait, örömét?

Hogyan segíthetik az alábbi tanácsok a szombati nyugalom
és béke megvalósulását életünkben? 

„A szombati elõkészületeket fejezzük be pénteken. Gondos-
kodjunk arról, hogy a ruhák készen legyenek, s idõben fejezzük be
a fõzést is… tegyünk félre minden világi elfoglaltságot… A készü-
lõdés napján kell minden nézeteltérést elsimítani, mind a család-
ban, mint a gyülekezetben. Engedjétek szívetekbõl eltávolítani 
a keserûséget és a haragot. Valljátok meg egymásnak bûneiteket,
és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” 

„Naplemente elõtt gyûljön össze a család, olvassanak fel Isten
szavából, énekeljenek és imádkozzanak… Akik szeretik Istent,
kövessenek el mindent, hogy örömtelivé, szentté és tiszteletre
méltóvá tegyék a szombatot!… Amikor a nap lenyugszik, ima és
dicsérõ ének jelezze a szent órák végét. Hívjátok Istent, hogy le-
gyen veletek a munkahét gondjainak idején is.” 

„Ételeink legyenek egyszerûek, de ízletesek. Olyan ételt készít-
sünk, ami ritka örömnek számít, valamit, amit nem mindennap
eszik a család… Ne pazaroljuk el ágyban töltve a szombat drága
óráit!… A családtagok ha késõn kelnek, zavar és tülekedés támad
a reggelihez és a szombatiskolához való készülõdés során. Kapko-
dás, türelmetlenség lesz úrrá mindenkin… a szombat csak teherré
válik. Ahelyett, hogy már elõre örülnének jövetelének, tartani fog-
nak tõle… Ne tanítsuk arra a gyermekeket, hogy szombaton nem
lehetnek vidámak, s hogy nem szabad kimenniük a lakásból.
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Nem! Jézus kivezette tanítványait a tópartra szombaton, s ott ta-
nította õket… Tanítsátok a gyermekeket arra, hogy felismerjék
Krisztust a természetben! Vigyétek ki õket a szabadba, s mutassa-
tok rá a természet minden szépségében a teremtõ Isten végtelen
szeretetére és bölcsességére.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek a gyüleke-
zeteknek, 219. o.; Gyermeknevelés, 372–379. o.; Bizonyságtételek, VI., 357. o.)

„Gyönyörûséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magas-
latain…” – ezek az ígéretek és áldások kapcsolódnak a szom-
bat betöltéséhez. Cserébe Isten csak egyetlen dolgot kér: mer-
jünk egy napot hetente a világ dolgai és kedvteléseink nélkül
tölteni – csak Õt keresve! Szánjuk oda életünk hetedrészét
osztatlanul az Õvele való közösségre. A szombat célja nem a
társasági élet utáni igényünk kielégítése, valamilyen kedvenc
kikapcsolódás, idõtöltés vagy szórakozás keresése. „Ha meg-
tartóztatod szombaton lábadat, és nem ûzöd kedvtelésedet szent
napomon, és a szombatot gyönyörûségnek hívod, az Úr szent és
dicsõséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén,
foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván…” (Ésa
58,13–14) „Mert az Úr szája szólt…” – fejezõdik be az idézett
szakasz. A szombat tehát jel, de nem pusztán egy vallás azo-
nosító jele, hanem a Teremtõvel való hitbeli közösségnek, jel-
lemformáló munkálkodásának a jele. A szombatünneplés leg-
nagyobb áldása a megváltozott jellemen, az Istennel megbé-
kélt ember lelki gyümölcsein mérhetõ le, „hogy megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek”.

4 Mit tanulhatunk Jézus szombatünneplésébõl? Milyen
végletes megközelítések jellemezhetik a szombattartá-

sunkat?

Ésa 42,21 • „a törvényt naggyá teszi és dicsõségessé.”
3Móz 23,3 • „…a hetedik napon nyugodalomnak, szent

gyülekezésnek szombatja van.”
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Lk 4,16 • „És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és be-
ment szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és fel-
állt olvasni.”

Jn 9,14 • „Mikor pedig Jézus a sarat csinálta, és felnyitotta
ennek szemeit, szombat volt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az Isten iránti igaz tisztelet mindig az embertársaink iránti
könyörülettel és szolgálattal együtt van jelen Krisztus követõi
életében. Jézus úgy követte a törvény tanításait, hogy közben
nem vált törvényeskedõvé. A „gyülekezés napját”, a szomba-
tot testvéri közösségben ünnepelte, de ha kellett, kiment a ter-
mészetbe, hogy elérje az embereket, vagy sarat készített egy
beteg gyógyításánál. Mindezt mégis úgy tette, hogy ne lazítsa
fel a nyugalomnap Istentõl elrendelt elveit. Nem a maga ké-
nyelmére fordította a szombat nyugalmát, de nem követte a fa-
rizeusok komor, merev szemléletét sem. Így tette Krisztus
„naggyá és dicsõségessé” a változhatatlan isteni rendeléseket.
Õ volt a szombat igazi „Ura”, aki „emberfiaként” (Mt 12,8)
adott nekünk példát a hetedik nap betöltésére.

Mivel a szombatünneplés mint gyakorlati magatartás jól lát-
ható, komoly kísértést jelent az emberi természet számára
egymás méregetése, megítélése. Önzõ énünk minden ilyen
külsõleg is megmutatkozó vallásos cselekedetnél két dolgot
helyez elõtérbe: hangsúlyozni, „kidomborítani” azt, ami ne-
kem megy; és méltatlankodni – lehet, hogy csak belül – ember-
társam, testvéreim hiányosságain. Ez volt a farizeusi törvény-
megtartás lényege is. Ugyanennek a gondolkodásnak egy má-
sik megnyilvánulása, amikor a szombat igazságát fel nem is-
merõkkel szemben érez a megszenteletlen emberi szív önbi-
zalmat vagy értetlenséget. Az igazság így válhat kárunkra, ahe-
lyett, hogy jellemfejlõdésünket szolgálná, példaként mások
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számára is. „Ahogyan Isten „törvénye szent, igaz és jó” – a töké-
letes Isten tükörképe –, úgy az a jellem, amelyet e törvénynek va-
ló engedelmesség formált, szintén szent. Krisztus az ilyen jellem
tökéletes példája. Ezt mondja: »Én megtartottam az én Atyám
parancsolatait… Én mindenkor azokat cselekszem, amelyek né-
ki kedvesek.« (Jn 15,10; 8,29) Krisztus követõi hasonlók lesznek
Urukhoz, és Isten kegyelmébõl jellemük szent törvényének elvei-
hez igazodik. Ez a bibliai megszentelõdés. Ez az átalakulás csak
a Krisztusba vetett hit által, Isten bennünk lakozó Lelkének ere-
jével lehetséges… A keresztény is érzi a bûn csábítását, de állan-
dóan harcol ellene. Itt van szükség Krisztus segítségére. Az embe-
ri gyengeség egyesül a mennyei erõvel, és a hívõ így kiált: »Hála
az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi Urunk Jézus
Krisztus által.« (1Kor 15,57)” (Ellen G. White: Korszakok nyomában,
418–419. o.)

5 Hogyan ad tartalmat a „jézusi hit” és a „lélekben való
imádás” a szombat megtartásának? Miért veszélyes és ér-

telmetlen e nélkül bármely parancsolat betartása?

Jel 14,12 • „Itt van a szenteknek békességes tûrése, itt, akik
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” 

Jn 4,21 • „…az igazi imádók lélekben és igazságban imádják
az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az õ imádóiul.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A törvény igazságának egyedül a hitben erõs, krisztusi jellem
adhat igazi tekintélyt. A törvény cselekvése e nélkül a hit nél-
kül „holt”, üres vallásosságot eredményez, míg a hit önmagá-
ban való hangsúlyozása – mint ami mindenre elegendõ Isten
elõtt – engedetlenséget és önzést szül. 
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„Isten akaratának cselekvése létfontosságú, ha jobban meg
akarjuk ismerni Õt. Ne hitessen el bennünket ez az oly gyakran
ismételt kijelentés: »Csak hinned kell, ennyi az egész!« A hit és a
cselekedetek két evezõ, amelyeket egyenlõképpen kell használ-
nunk, ha elõre akarunk haladni a hitetlenség áramában. A ke-
resztény a gondolkodás és a gyakorlat embere. Hite erõsen Krisz-
tusban gyökerezik. Lelki életét hite és jó cselekedetei által tartja
meg erõsen és egészségesen… Az Úr mindenkit kér, aki azt hiszi
magáról, tudja, mi a hit, hogy bizonyosodjon meg róla: vajon
nem csak egy evezõt húz-e, s ezért kis hajója szemernyit sem ha-
lad elõre, mert csak körbe-körbe forog. A hit értelmes cselekede-
tek nélkül halott. Az Isten gyógyító erejébe vetett hit nem fog
megmenteni bennünket, ha ez nem párosul jó cselekedetekkel.”
(Thoughts on faith from Ellen G. White, 35., 39. o.)

Ragadjuk meg tehát „mindkét evezõt” és ne önmagunk kö-
rül forogjunk! A szombat emberi megítélés szerint hibátlan,
formai megtartásához elég az emberi igyekezet (lásd Saulus
„törvénybeli feddhetetlenségét”!), de krisztusi betöltéséhez
õszinte önvizsgálat, alkalmatlanságunk és tehetetlenségünk
belátása, valamint élõ hit szükséges. „Az Atya is ilyeneket keres
az Õ imádóiul” – és Lelkét ajánlja nekik segítõül.

6 Mire készít fel minket mennyei Atyánk a szombat áldá-
sai által? Miért különösen idõszerû szombatünneplésünk

lelki megújításán fáradoznunk?

Jel 14,7–10 • „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsõséget:
mert eljött az õ ítéletének órája. És imádjátok azt, aki te-
remtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrá-
sait. És más angyal követte azt, mondván: Leomlott, le-
omlott Babilon, a nagy város, mert az õ paráznaságának
haragborából adott inni minden pogány népnek. És har-
madik angyal is követte azokat, mondván nagy szóval: Ha
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valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét fel-
veszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten ha-
ragjának borából…”

Mt 24,20–22 • „Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne
télen legyen, se szombatnapon: Mert akkor nagy nyomo-
rúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez
ideig, és nem lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövi-
díttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de 
a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye megszab-
ja, a Teremtõ iránti hûség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a föl-
di hatalmaknak való engedelmesség jelét… veszi fel, a másik a
menny tekintélyéhez való hûség jelét választva megkapja Isten
pecsétjét. Mindeddig sokan rémhírterjesztõknek tartották a har-
madik angyali üzenet igazságainak hirdetõit… De amikor a va-
sárnapünneplés kötelezõvé tételének kérdése mindenütt vita tár-
gya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbevont és el nem hitt
esemény, és a harmadik üzenet még soha nem tapasztalt hatást
vált ki.” (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 539. o.)

Az elmúlt 2008-as év élelmiszerválsága vagy továbbgyûrûzõ
gazdasági krízise, az ökológiai válság félelmetes kibontakozása
egyre hangosabbá teszi a „hogyan tovább?” kérdését. Bár a
vallásszabadság korlátozása ma még nehezen megvalósítható,
a válságkezelés gondolatához már most szorosan társul a va-
sárnapi nyugalomnap jelentõségének megerõsítése, ahogyan
ezt a következõ nyilatkozatok is jelzik: „A ritmikusan vissza-
térõ hetedik napot Isten magának foglalta le: a nyugalom nap-
jává tette, ami az ember biológiai ritmusához alkalmazkodik…
A Biblia szerint ezen a napon semmiféle munkát sem szabad
végezni, és másokkal sem végeztetni… Ezen a napon ki kell
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küszöbölnünk minden kényszerítõ tényezõt, ki kell zárnunk a
hétköznapok gondjait, mindent, ami a napi munkához köti az
embert… Korunkban a vasárnap veszélybe került… Csak
olyan termelõi, kereskedelmi és szolgáltatási egység mûköd-
jön, amely a vasárnap eredeti célját és értelmét nem veszélyez-
teti, hanem ellenkezõleg: azt szolgálja. Mindnyájunk érdeke,
hogy összefogjunk évezredes örökségünk megvédéséért!” (A
Magyar Katolikus Püspöki Kar Iustitia et Pax bizottságának nyilatkozata, Bp.,
2008. május 30.)

„A pénzügyi válság egy mélyebb lelki válság és elhibázott
értékrendszer jele. Az emberi munka értékét és értelmét a
földre döntötte a profitért való általános hajsza… A klímavál-
tozás az emberiség nagy része számára felveti az életben ma-
radás kérdését; illetve erõs politikai vezetés… szükséges ah-
hoz, hogy ne csak az állampolgárok értelmét, hanem szívét is
megnyerjék…

A mértékletesség mint központi érték kell hogy meghatároz-
za ezt az életstílusváltást… Ugyanebben a szellemben a püs-
pökök felszólítottak a vasárnapi nyugalom mint az európai
társadalmi berendezkedés egyik alapkövének megszentelésére,
amely a családi élet és a munka közötti egyensúlyteremtés
lehetõsége… A COMECE Püspöki Kara felhívást intézett az
Európai Parlamenthez, hogy gyakorolják a kötelességeiket, és
vegyék bele a vasárnap védelmét a Munkaidõ Irányelvbe…”
(Az Európai Közösség Püspöki Konferenciájának Bizottsága – COMECE,
Brüsszel, 2008. november 12–14.)

Az idõk jelei különös idõszerûséget adnak szombatünnep-
lésünk megújításának. Hitvallásnál többre van szükségünk ah-
hoz, hogy a nyugalomnaphoz társuló áldásokban részesül-
jünk. A szombat jellemformáló, megszentelõ erejének megta-
pasztalásához kérjük mennyei Atyánk segítségét! Amikor Jé-
zus imára buzdít a szombatért, a gondviselésbe vetett mé-
lyebb, õszintébb hitre akar tanítani minket – tekintettel arra,
hogy a végsõ idõk nehézségei is az Õ gyermekeiért „rövidít-
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tetnek meg”. Addig is, legyenek szombatjaink a Teremtõnkkel
való örömteli találkozás várva várt alkalmai, bízva ígéretében:

„Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen
sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak. Hanem örüljetek és
örvendjetek azoknak mindörökké, amelyeket én teremtek, mert
íme, Jeruzsálemet vígassággá teremtem, és az õ népét örömmé. És
vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hal-
latszik többé abban siralomnak és kiáltásnak szava!” (Ésa
65,17–19)

Az e heti adomány a gyermekosztályt támogatja. 
– Gyermektanítási kiadványok készítésére és a nyári táborok 

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány.
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XI. TANULMÁNY – 2009. JÚNIUS 13. 

Munkás hétköznapjaink 

1 Hol találkozunk elõször a munkára való felszólítással 
a Bibliában, és milyen tanítás rejlik ebben? Hogyan vál-

tozott meg a munka a bûneset után, és miért jelent még min-
dig áldást?

1Móz 2,15 • „Vette az Úr Isten az embert, és helyezte õt az
Éden kertjébe, hogy mûvelje és õrizze azt.”

1Móz 3,17–19 • „Az embernek pedig mondta: Mivelhogy
hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyrõl
azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a
föld temiattad, fáradságos munkával élj belõle életed
minden napjaiban. Tövist és bogáncskórót teremjen né-
ked, s egyed a mezõnek füvét. Arcod verítékével egyed a
te kenyeredet, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétet-
tél: mert por vagy te, s ismét porrá leszel.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A munka édeni eredetû, még az „igen jó” (1Móz 1,31) világból
származik. Ez alapvetõen ellentmond a munkáról napjainkban
uralkodó szinte általános felfogásnak. Sokan nem jónak, ha-
nem tehernek tartják a munkát, szükséges rossznak, pusztán
kenyérkeresetnek. Az igaz, hogy a munka a bûneset után nagy
változásán ment át, de ez is miattunk, a mi érdekünkben tör-
tént. „Átkozott legyen a föld temiattad!” (1Móz 3,17) Az, hogy
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a munka fáradsággal jár, hogy erõfeszítést, figyelmet és kon-
centrációt kíván tõlünk, lényünk jóra erõtlen, bûnre hajló vol-
ta miatt védelmet és áldást jelent számunkra. „Minden tiérette-
tek van.” (2Kor 4,15)

„Isten az Éden lakóira bízta a kert gondozását, hogy »mûveljék
és õrizzék azt«. Foglalkozásuk nem volt fárasztó, inkább kellemes
és felüdítõ. Isten a munkát áldásnak szánta az ember számára,
hogy értelmét foglalkoztassa, testét erõsítse és képességeit fejlessze.
A szellemi és testi tevékenységben lelte Ádám szent életének egyik
legfõbb örömét. Amikor pedig engedetlensége miatt Isten kiûzte
szép otthonából, és meg kellett küzdenie a mindennapi kenyérért,
még ez a munka is – bár nagyon különbözött édeni, kellemes fog-
lalatosságától – védelmet nyújtott a kísértéssel szemben, és bol-
dogsága forrása volt. 

Akik a munkát átoknak tartják – még ha fáradságos és fájdal-
mas is –, nagyon tévednek. A gazdagok gyakran fölényes megve-
téssel nézik le a dolgozó embereket, de az ilyen magatartás éles el-
lentétben áll az ember teremtésére vonatkozó isteni tervvel.
Ugyan mit érnek még a leggazdagabbak kincsei is ahhoz az örök-
séghez képest, amelyet Isten Ádámnak adott? Pedig Ádám nem
volt tétlen: bölcs Teremtõnk – aki tudja, mi boldogítja az embert
– adott munkát számára. Igazi életörömben csak munkaszeretõ
férfiaknak és nõknek van részük. Az angyalok is szorgalmas
munkások: Isten szolgái az emberiség javára. A Teremtõnél nincs
helye a semmittevésnek és a lustaságnak.”

„A teremtéskor Isten a munkát áldásnak szánta az ember szá-
mára. Fejlõdést, erõt, boldogságot jelentett. A bûn átka következ-
tében azonban megváltozott a föld állapota, és ez a munkára is
kihat. Igaz, hogy ma a munka fáradsággal, gonddal, fájdalommal
jár, de még most is a boldogság, az elõrehaladás forrása. Védelem
a kísértésekkel szemben. A munka fegyelme mérsékli az önszere-
tetet, szorgalomra, erkölcsi tisztaságra és állhatatosságra nevel.
Része Isten nagy tervének, amellyel gyógyítani akarja az elesett
embert… Amiképpen életre hívta Isten a Földet a káoszból a ma-
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ga szépségében, úgy mi is rendet és szépséget tudunk életre hívni
a dolgok összekuszáltságából. Noha a bûn által minden megrom-
lott, mégis örömünk telik jól végzett munkánkban, amely hason-
ló Isten öröméhez, amikor végigtekintett mûvén a Föld teremté-
se után, és mindent »igen jónak« talált.” (Ellen G. White: Pátriárkák
és próféták, 26. o.; Nevelés / Elõtted az élet, 214–215. o.)

Az elsõ emberpár már az Édenben is dolgozott. Az Atya és
a Fiú szüntelen munkálkodik (Jn 5,17), és a mennyei angyalok
is szorgalmas munkások (Zsid 1,14). Az újjáteremtett Földön
pedig szintén lesznek feladatok, megbízatások (Mt 25,21). A
Biblia szerint ahol élet van, ott munka is van.

2 Milyen rendelkezések vonatkoznak munkánk végzésére
az egyetemes erkölcsi alaptörvényben, a Tízparancso-

latban? 

2Móz 20,2–3 • „Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihozta-
lak téged Egyiptom földjérõl, a szolgálat házából. Ne le-
gyenek néked idegen isteneid énelõttem!”

2Móz 20,9 • „Hat napon át munkálkodj, és végezd minden
dolgodat…”

2Móz 20,13 • „Ne ölj!”
2Móz 20,15 • „Ne lopj!”
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

I. parancsolat – „Mindaz, amihez jobban ragaszkodunk, ami
csökkentheti Isten iránti szeretetünket és tiszteletünket, Isten he-
lyét foglalja el szívünkben, s abból istent alkotunk magunknak.”
(Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 260. o.) Mindannyian megvizs-
gálhatjuk önmagunkat az I. parancsolat és a fenti gondolat fé-
nyében. Nem került az elsõ helyre az életünkben a munkánk,
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ha észrevétlenül is? Nem alkottunk belõle „idegen istent” ma-
gunknak? A világban nyitott szemmel járva láthatjuk ennek a
nagyon is reális veszélyét. 

IV. parancsolat – „A parancsolat második része erkölcsi kö-
telességgé teszi a megbízható, becsületes munkát. Méghozzá
»minden dologban«. Az ember munkára teremtetett. »Ha vala-
ki nem akar dolgozni, ne is egyék.« (2Thess 3,10/b) Az igazi
munka az isteni teremtés mása. »Nemes harc« a képességek ki-
csiszolásáért, az emberi személyiség fejlõdéséért. Aki a munkát
veti meg, az életet veti meg. A parancsolat minden tevékenysé-
günkben a legmesszebbmenõ tisztességet kívánja – a pályavá-
lasztástól, a tanulás és fölkészülés komolyságától, a munkavég-
zésen át a pénzkeresetig.” (Reisinger János: A Tízparancsolat, Jó Hír,
1991/3. 212. o.)

„A munka a hétnek hat napján éppoly fontos az ember tes-
ti és szellemi fejlõdése szempontjából, mint a nyugalom a he-
tedik napon.” (J. H. Hertz-kommentár, Exodus, 218. o.)

VI. parancsolat – Nem szükséges különösebben bizonygat-
ni azt, hogy az egészséget veszélyeztetõ, mértéktelen munka,
a túlhajszolt életvitel milyen mértékben pusztítja az életet, s
hogyan járul hozzá e parancsolat megsértéséhez. 

„A parancsolat »betöltése« ezek után már könnyen kikövet-
keztethetõ. Az ember feladata és kiváltsága, hogy építse az
életet, növekedjék a szeretetben, s komolyan vegye az egész-
séges életmódra vonatkozó isteni törvényeket éppúgy, mint a
másik ember szolgálatára késztetõ isteni felhívásokat. Kerülje
a rosszat, de a jóval is mértékletesen és megfontoltan éljen. 
A parancsolat betöltéséhez a nagy és átfogó bibliai tanítást: 
a mértékletességrõl szóló tanításokat kell magunk elé idéz-
nünk.” (Reisinger János: A Tízparancsolat, Jó Hír, 1992/1., 22. o.)

VIII. parancsolat – „Ez a rövid parancsolat is mindnyájun-
kat megítél, ha nem futólag tekintünk rá és nem felszínesen
értelmezzük… Meg lehet lopni a másik embert a tisztességte-
len kereskedéssel, munkabérrel, méghozzá mindkét oldalról,
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akár a vásárló, akár az eladó, akár a munkaadó, akár a munka-
végzõ oldaláról. Meg lehet lopni a közt is, rongálással, adócsa-
lással, tiltott haszonszerzéssel. S lám, akkor már nemcsak az ál-
lamok felelõs vezetõi, de a közember szájából is kikívánkozik:
»Rablás az egész világ.« A 8. parancsolat a legáltalánosabban
megsértett parancsolatok egyike… A munkabérek megállapí-
tásában is bekövetkezhet a lopás. Keresztény ember számára
elfogadhatatlan kategória a »konjunktúra« [= viszonyok ked-
vezõ alakulása, a körülmények kedvezõ találkozása; gazdasági
fellendülés]. Ezt kihasználva alakulnak ki ma is a »sikeres« és
túlzottan jövedelmezõ gazdasági ágazatok, melyekben az igaz-
ságosan járó rész többszörösét keresik meg az ott dolgozók.
De mi lesz majd velük néhány év múlva? Ha sok ház épül, és
keresett a kõmûves, s már nem tudja, mennyit kérjen el, de mi
lesz vele a recesszió [= visszaesés, hanyatlás] idõszakában,
amikor javításokra is alig futja majd az embereknek? A nyelv-
tanár ki tudja hány ezer forint óradíjnál jár, de mit tesznek
majd a többiek, akiknek ennyi pénzt kell kiadniuk érte? Õk
nem azon ügyeskednek majd, hogy hasonlóképpen »megszed-
jék magukat«? És kifizethetik sokan a »nagy pénzt« kocsijaví-
tásra, taxira, ügyvédi megbízásokra, de közben nem forr ben-
nük a méreg az aránytalanságok miatt, és valamilyen úton-mó-
don nem próbálják meg »visszarabolni« az elrablottat? Így a
társadalom lassanként »rablók barlangjává« lesz (Mt 21,13), és
a történelem végén „tele lesz a Föld zsaroló tanyákkal« (Zsolt
74,20). Ezek a törvényszerûségek elvitathatatlanok, és mindig
érvényesülnek, hiszen »a zsarolás megbolondítja a bölcs em-
bert is, és az elmét elveszti az ajándék« (Préd 7,7).” (Reisinger Já-
nos: A Tízparancsolat, Jó Hír, 1992/4., 262–263. o.)

3 Hogyan végezzük a munkánkat a Biblia további kijelen-
téseinek fényében? Miért folytassanak a szellemi munkát

végzõk – ha lehetõségük van rá – fizikai munkát is?
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1Thess 4,11–12 • „Becsületbeli dolognak tartsátok, hogy
csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalássa-
tok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként
rendeltük néktek. Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen
viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek.”

Kol 3,23–24 • „Valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek, mint
az Úrnak, és nem embereknek; tudva, hogy ti az Úrtól ve-
szitek az örökség jutalmát: mert az Úr Krisztusnak szol-
gáltok.”

Mt 25,21 • „Az õ ura pedig mondta néki: Jól van, jó és hû
szolgám, kevesen voltál hû, sokra bízlak ezután, menj be
a te uradnak örömébe.” 

Péld 12,26 • „Drága kincse az embernek az õ szorgalma.”
(Pontosított fordítás szerint.)

Péld 31,13. 25. 27 • „Keres gyapjat vagy lent, és megkészíti
azokat kezeivel, kedvvel… Erõ és ékesség az õ ruhája; és
nevet a következõ napnak… Vigyáz a háza népe dolgára,
és a restségnek étkét nem eszi.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek lel-
kiismeretes végzésébõl fejlõdik ki. Ezért életünket hûség kell hogy
jellemezze a legnagyobb és a legjelentéktelenebb dolgokban is. A
kicsiny dolgokban való becsületesség, a hûség és szívélyesség sze-
rény keretei között gyakorolva napfénnyel hinti be utunkat, és ha
munkánkat a földön bevégeztük, akkor kitûnik majd, hogy min-
den hûséggel végzett, kicsiny feladat valahol jó hatást váltott ki,
és hogy ez nem évül el soha többé!… 

Minden kereszténynek kötelessége, hogy rendszerességre, ala-
posságra és gyorsaságra szoktassa magát. A lassú és kontár
munkásnak nincs mentsége. Ha valaki mindig dolgozik, de soha
nem készül el, ennek az az oka, hogy nem viszi bele szívét-lelkét
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a munkába. A lassú, rossz hatásfokkal dolgozó embernek be kell
látnia, hogy e hibáján változtatni kell. Fordítson nagy gondot az
idõbeosztásra, hogy idejét a legeredményesebben használhassa fel.
Egyesek ügyes és módszeres munkával öt óra alatt elvégzik azt,
amit mások csak tíz óra elteltével. Egyesek állandóan dolgoznak
a háztartásukban…, mert nem jól osztják be az idejüket. Lassan,
pepecselve, sok munkával keveset végeznek. 

Mindenki, aki akar, megszabadulhat nehézkességétõl és idõt
rabló, rossz szokásaitól. Dolgozzunk határozott céllal! Állapítsuk
meg, hogy mennyi idõre van szükség egy adott feladathoz. Azután
feszítsük meg minden erõnket, hogy a megállapított idõn belül el-
végezzük a munkát! Parancsolni lehet a kéznek, hogy mozogjon
fürgébben… Azok az emberek, akik nem határozzák el céltudato-
san, hogy változtatnak a munkamódszereiken, a megszokások
rabjai lehetnek, mégpedig a rossz szokásoké. Képességeik fejleszté-
sével pedig a legjobb munkásokká válhatnának.” (Ellen G. White:
Pátriárkák és próféták, 519. o.; Krisztus példázatai, 237–238. o.)

Világosan láthatjuk e sorokból, hogy a szorgalom távolról
sem csupán a kezek, vagy megváltoztathatatlan, velünk szüle-
tett adottságok dolga. A szív, a lélek elszántságával – mond-
hatjuk így is: hit által – a kedvezõtlen állapot és szokások gyö-
keresen megváltozhatnak. Végül is jellem kérdése tehát, hogy
milyenekké válunk. A szorgalmas embernek az esze és a szíve
éppúgy dolgozik, mint a keze, mégpedig teljesítõképessége
legmagasabb szintjén. 

„A fizikai munka gyakorlása nélkülözhetetlenül fontos az
egészséghez és a testi fejlõdéshez. Másrészt pedig a kétkezi mun-
kavégzés során az ügyesség, gondosság és gyorsaság elsajátítása az
egészséges szellemi és jellembeli fejlõdés pótolhatatlan eszköze…

A csupán könyvekbõl származó mûveltség felületes gondol-
kodást eredményez. A gyakorlati munka pontos megfigyelést igé-
nyel, és megköveteli az önálló gondolkodást… 

A fizikai munkát általában hanyagul, meggondolatlanul és ki-
fogásolható módon végzik… rendszerint kénytelenségbõl, és nem
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saját választásból. A munkás nem szívvel-lélekkel dolgozik, s en-
nek következtében nem tudja kivívni a megbecsülést sem önma-
ga, sem mások elõtt. A fizikai munkára való nevelés célja az,
hogy ezt a helytelenséget megszüntessük… Ne csak a helyes mun-
kamódszereket sajátíttassuk el a gyermekekkel és a fiatalokkal,
hanem azt az igyekezetet is fel kell kelteni bennük, hogy minden-
ben tökéletesítsék magukat. Legyen céljuk, hogy munkájukat
annyira tökéletesítsék, amennyire csak az emberi értelem és a kéz
erre képes. Az ilyen nevelés az ifjúságot a munka uraivá, nem pe-
dig annak rabszolgáivá teszi… Akik a legegyszerûbb munkában
is tudományt látnak, azok annak nemes és szép oldalát is fel-
fedezik, és örömet találnak pontos és hûséges elvégzésében.”
(Ellen G. White: Nevelés / Elõtted az élet, 237–238. o.)

4 Hogyan óv bennünket a Biblia a lustaságtól és a kénye-
lemszeretettõl? 

Péld 6,9–11 • „Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a
te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás,
még egy kis kézösszefonás, hogy pihenjek, és így jön el,
mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szûkölködé-
sed, mint a pajzsos férfiú!”

Péld 18,9 • „Aki lágyan viseli magát az õ dolgában, testvére
annak, aki tönkre tesz.”

Péld 20,4 • „A hideg miatt nem szánt a rest; aratni akar
majd, de nem lesz mit.”

2Thess 3,10–12 • „Amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük
néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.
Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közüle-
tek, akik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlan-
kodnak. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük õket
a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkál-
kodva, a magok kenyerét egyék.”
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1Tim 5,14/b • „… semminemû alkalmat se adjanak az ellen-
ségnek a szidalmazásra.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Itt található az igei alapja a közmondássá lett kijelentésnek,
hogy „aki nem dolgozik, ne is egyék”. Azonban figyeljük meg,
pontosan hogyan is hangzik: „aki nem akar dolgozni…” Ha te-
hát valakit súlyos betegség, idõs kor vagy más egyéb elfogad-
ható körülmény nem gátol, egészsége, ereje van, csak egysze-
rûen nem akar dolgozni, azokra vonatkozik a határozott apos-
toli kijelentés.

„Szegény ez a testvér, és mindig is a társadalom terhe marad,
hacsak el nem fogadja Istentõl kapott kiváltságát, és férfiúvá nem
válik. Bárki találhat munkát, aki igazán keres, de ha figyelmet-
len és nemtörõdöm, azok kapkodják el orra elõl az állásokat, akik
tevékenyebbek. Istennek nem az a szándéka, testvérem, hogy
nyomorban élj… Sokan nyernének vele, ha elcserélhetnék gaz-
dagságukat testi erõddel. Ha cserélhetnének veled, akkor szellemi
és testi erejük serény felhasználásával rövidesen ki is verekednék
magukat az ínségbõl, és nem tartoznának semmivel senkinek. 
A körülmények nem azért látszanak ellened lenni, mert Isten ne-
heztel rád valamiért, hanem mert nem használod az erõt, amit
adott. Nem szándéka az, hogy tétlenségtõl rozsdásodjanak képes-
ségeid, hanem hogy a használatban erõsödjenek meg.

A vallás, amely követõjének tartod magad, ugyanúgy megköve-
teli, hogy hat napot munkára fordíts, mint azt, hogy szombaton-
ként gyülekezetbe járj… Órákat, napokat, sõt heteket hagysz el-
folyni anélkül, hogy bármit is elvégeznél… Isten ügyére hozol szé-
gyent, ha megengeded magadnak a semmittevést, és adósságok
halmozásával tartod el családodat… Ha kell, kelj fel még napfel-
kelte elõtt. Tégy eleget minden ígéretednek, hacsak betegség nem
sújt. Jobb, ha megtagadod magadtól a betevõ falatot és az alvást,
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minthogy másoknak adós maradj… A szorgosak és igyekvõk
nemcsak magukat boldogítják, de nagyban hozzájárulnak mások
boldogságához is. A rendezett anyagi helyzetet és kényelmet rend-
szerint csak szorgos munka árán érjük el. Cselekvõ igyekezetre
van szükséged. Ezt jelzi arcod minden vonása, elméd minden
képessége… Nem akarod kenyeredet arcod verítékével megkeres-
ni, pedig ez Isten utasítása. Ne hagyd félbe, amihez hozzáfogtál.
Neveld magad rendszeretõvé. Rend a lelke mindennek. Ne fogj
egyszerre több munkába, hanem amit megkezdtél, jól végezd, és
fejezd be, mielõtt másba fognál… Aki csak kicsit is istenfélõnek
tartja magát, annak ékesítenie kell e hitet, nem pedig arra adni al-
kalmat, hogy meggondolatlan tettei miatt káromolják azt. »Ne
tartozzatok senkinek semmivel« – mondja az apostol. Fivérem,
most kellene megragadnod az alkalmat, és lustaságodat lerázva jó-
vátenned az elmúltakat. Hadd lássa a világ, hogy az igazság új
életet lehelt beléd… A kényelemszeretõ lelkeket el fogja nyelni az
általános romlás.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, V., 131–133. o.)

5 Hogyan óv bennünket a Szentírás a másik véglettõl, a
munkánk túlhajszolásától és erõnk kimerítésétõl?  Mi-

lyen okai lehetnek ennek?

Préd 4,6 • „Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind
a két marok teljessége nagy munkával és lelki gyötrelem-
mel.”

Zsolt 127,2 • „Hiába néktek korán felkelnetek, késõn fe-
küdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerel-
mesének álmában ad eleget.”

Mt 6,25. 31–33 • „Azért mondom néktek: ne aggodalmas-
kodjatok a ti életetek felõl, mit egyetek és mit igyatok,
sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem
több-e az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az
öltözet?… Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjá-
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tok: mit együnk, mit igyunk vagy mivel ruházkodjunk?
Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti
mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ha-
nem keressétek elõször Isten országát és az Õ igazságát, és
ezek mind megadatnak néktek.”

1Tim 6,9–10 • „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísér-
tésbe, tõrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, me-
lyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.
Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely
után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittõl, és ma-
gukat általszegezték sok fájdalommal.”

Lk 12,15 • „Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetet-
lenséget, mert nem a vagyonnal való bõvelkedésben van
az embernek az õ élete.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Sokan valóságos munkalázban töltik el egész életüket. Nem
hagynak semmi helyet a lelki nyugalomnak, más irányú szelle-
mi-lelki tevékenységnek és a családi, felebaráti kapcsolatok
ápolásának, sõt Isten dolgainak – a személyes igekutatásnak,
áhítatnak és szeretetszolgálatnak – sem. A hétköznapokban
szinte semmit sem tudnak tenni rengeteg munkájukon kívül,
és szinte elájulnak a fáradtságtól, amikor végre leteszik munká-
jukat. Szombaton, noha ekkor nem dolgoznak, mégis fáradtak,
mert a túlfeszített munka feszültségének megszûntével kitör
rajtuk a kimerültség. Ezért sokszor (vagy éppen rendszeresen)
még az istentiszteleteket is átalusszák. Így egész életüket el-
égetik egy önmagáért való, s így a valóságban értelmetlen, vég-
sõkig hajszolt munka oltárán. Sokan mintha a gondolkodástól
és mindennemû lelki erõfeszítéstõl is a munkába menekülné-
nek. Családtagjaikkal is alig váltanak szót, elsekélyesedik velük
való kapcsolatuk is. Majdnem úgy robotolnak nap mint nap,
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mint a néma igásállatok, és így koptatják el egész életüket.
Nemcsak nagyon sivár és értelmetlen az ilyen élet, hanem bû-
nös is. Isten nem erre teremtett minket. Még rosszabb, amikor
örökös aggodalmaskodásból, az anyagiak emberi biztosítása
céljából hajszolja magát valaki szüntelenül, s emiatt nem nyug-
szik sohasem. Ez hitetlenség, Jézus megállapítása szerint pedig
egyenesen »pogány« magatartás. Úgy fél az élet gondjaitól az
ilyen ember, mintha soha nem is hallott volna a Teremtõ, Fenn-
tartó, rólunk szeretettel gondot viselõ Istenrõl, akinek könnyû
és egyszerû ellátni minket minden szükségessel, bármilyen kö-
rülmények között is, ha bízunk benne és igényt tartunk a se-
gítségére.” (Vankó Zsuzsa: Reformáció gyakorlati életünkben, Idõszerû Bib-
lia-tanulmányok, 1999, 132–133. o.)

„A Biblia senkit sem ítél el a gazdagságáért, ha becsületesen ju-
tott ahhoz. Nem a pénz, hanem a pénz szeretete minden rossznak
a gyökere. Isten ad az embernek erõt a gazdagság megszerzéséhez,
és annak a kezében, aki Isten sáfáraként cselekedve anyagi javait
önzetlenül használja, a gazdagság áldás mind a gazdagnak, mind
a világnak. De sokan, akiket a földi kincsek iránti érdeklõdésük
annyira leköt, hogy érzéketlenné válnak Isten követelményeivel és
embertársaik szükségleteivel szemben, gazdagságukat saját felma-
gasztalásuk eszközének tartják. Házhoz házat, földhöz földet hal-
moznak, otthonukat megtöltik luxustárgyakkal, miközben körü-
löttük emberek nyomorognak és vétkeznek, betegeskednek és meg-
halnak. Akik így önzõ módon csak önmaguknak szolgálnak, nem
Isten tulajdonságait fejlesztik ki magukban, hanem a gonoszét.
Ezeknek az embereknek szükségük van az evangéliumra. Tekin-
tetüket az anyagi dolgok hiábavalóságáról az el nem múló gazdag-
ság értékei felé kell irányítani. Meg kell tanulniuk az adakozás
örömét, és hogy milyen áldás Isten munkatársának lenni…

A pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek
megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügye elõbbrevitelére
használjuk fel. A felhalmozott vagyon nem csak haszontalan, de
átok is: lélek számára állított csapda, amely kiöli az emberbõl a
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mennyei kincsekhez való ragaszkodást. Az ilyen vagyon az, amely
felhasználatlan talentumokról és elmulasztott alkalmakról tanús-
kodik majd az ítélet napján, és elmarasztalja tulajdonosát.” (Ellen
G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 144–145. o.; Krisztus példázatai, 243. o.)

6 „Micsoda marad meg az embernek minden munkájából
és elméjének nyughatatlan fáradozásából, mellyel mun-

kálkodott a nap alatt?” (Préd 2,23) 

Dn 2,34–35 • „Nézted, amíg egy kõ leszakadt kéz érintése
nélkül, és ledöntötte azt a szobrot vas- és cseréplábairól,
és darabokra zúzta azokat. Akkor eggyé zúzódott a vas,
cserép, réz, ezüst és arany, és olyanok lettek, mint a nyári
szérûn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem
találták azoknak. Az a kõ pedig, amely leütötte a szobrot,
nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet.”

Hab 2,13–14 • „Avagy íme nem a Seregek Urától van-e ez,
hogy a népek tûznek építenek, és a nemzetek a hiábavaló-
ságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsõségének ismeretével
betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a ten-
gert.”

Zsolt 90,17/b • „A mi kezünk munkáját tedd állandóvá né-
künk, a mi kezünk munkáját tedd állandóvá!”

Jn 6,27 • „Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, ha-
nem az eledelért, amely megmarad az örök életre…”

Ésa 13,12 • „Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a
férfit Ofir kincsaranyánál.”

Zak 9,16 • „Megsegíti õket az Úr, az õ Istenük ama napon,
mint az Õ népének nyáját, és mint koronakövek ragyog-
nak az õ földjén.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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Láthattuk az elõzõ kérdéseknél, hogy a Biblia egyértelmûen
felszólít a gondos, szorgalmas és lelkiismeretes munkavégzés-
re mint erkölcsi kötelességünkre, a jellemfejlõdésünk fontos
eszközére, illetve a keresztény bizonyságtételünk elengedhe-
tetlen hátterére. Ugyanakkor nem hallgatja el azt sem, hogy
mi lesz a végsõ sorsa mindannak, amit itt, ezen a világon lét-
rehozunk. A bibliai próféciák határozott választ adnak Sala-
mon kérdésére: az ember munkájából „…semmi, de semmi
nem marad fenn. Vajon miért nem? Miért nem maradnak fenn
a történelem impozáns építményei, a kultúra legjelesebb alko-
tásai és a civilizáció nagy teljesítményei? Azért, mert mind-
egyik a bûn szennyétõl fertõzött. Azért, mert itt a földön
mindent áthatott a rossz jelenléte. Azért, mert a legszebb
építménybõl is »a kõ kiált a falból« (Hab 2,11). Ha az elemek,
szerkezetek, papírlapok, szobrok és festmények beszélni tud-
nának, valamennyi számot adhatna történelmének sok-sok
viszontagságáról, a létrejöttét végigkísérõ hazugságok, csalá-
sok, vétkek folyamatáról. A földet »tûzõzön« (2Pt 3,7. 12)
kell hogy megtisztítsa, helyet készítve majd az olyan világ-
nak, melyben »igazság lakozik« (uo. 13. vers).” (Reisinger János:
A Biblia elsõ vázlatpróféciája – Merre tart a történelem? IV., Jó Hír, 1990/4.,
295. o.)

Mózes nevezetes imádsága végén azt kéri, hogy legyen ál-
landó, maradandó a keze munkája, az, amiért fáradozik. Mi-
lyen munka tehát az, aminek az eredménye, gyümölcse a tûz-
özönt is túléli? 

„A Biblia szerint világunkban egyetlen maradandó érték lé-
tezik: az önzésébõl kigyógyult, szeretetteljes emberi jellem. 
Ez azért maradandó, mert Isten az ilyen embereket támasztja
fel az örök életre. A földi élet erényeibõl, teljesítményeibõl sok
minden »megég«, ami »fa, széna, pozdorja« (1Kor 3,12–13).
Csupán az »arany, ezüst, drágakõ« marad meg, azaz a hit által
végrehajtott jó cselekedetek, melyek az igaz jellemhez vezet-
tek… A legnagyobb, az egyedül maradandó érték Isten és a
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zsoltáríró szemében: a kegyelem által megváltozott, önzõbõl
önzetlenné vált ember.” (Reisinger János: Életösszegzés kérésekkel – A
90. zsoltár. In Zsoltárok világa, 94. o.)

Mindezek ismeretében áll elõttünk az igazán nagy feladat:
megtalálni az érzékeny határvonalat nemcsak a restség és a
munkamánia, de a „tûznek építõ” világi munka és „kezünk ál-
landó munkája” – a jellemünk megváltozásáért és a mások éle-
tének megjobbításáért, és ezáltal megtartásáért tett erõfeszíté-
seink – között is… 

„Jézus vidáman és tapintatosan végezte munkáját. Sok türe-
lemre és lelkiségre van szükségünk ahhoz, hogy a Biblia vallását
behozzuk az otthoni életbe és a munkahelyre, hogy elviseljük a
világi ügyek okozta megterhelést, és szemünket mégis egyedül Is-
ten dicsõségére szegezzük. Krisztus ezen a ponton segít. Sohasem
volt annyira elfoglalva a világi gondokkal, hogy ne lett volna ar-
ra ideje, hogy törõdjön a mennyei dolgokkal… Jézus igyekezett
megtörni azt az ámító varázst, mely az embert a földi dolgokhoz
láncolja. Az evilági dolgokat igazi helyükre tette, s alárendelte az
örök érdekeknek, de nem becsülte le fontosságukat. Azt tanította,
hogy a menny és a föld együvé tartozik, és az isteni igazság isme-
rete felkészíti az embert a mindennapi élet kötelességeinek jobb
teljesítésére.” (Ellen G. White: Jézus élete, 52–53., 202. o.)

Az e heti adomány a szociális osztályt támogatja. 
– A közösség szociális osztálya a rászorulókat anyagi 

vagy természetbeni támogatásban részesíti a szükségleteknek 
megfelelõen és a lehetõségekhez mérten.

Munkás hétköznapjaink * 151



XII. TANULMÁNY – 2009. JÚNIUS 20. 

Sáfárkodás anyagi
javainkkal

„Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyel-
mét, hogy mindenben mindenkor teljes elégségetek lévén, minden
jótéteményre bõségben legyetek.” (2Kor 9,8)

1 Hogyan tekintsünk anyagi javainkra a Biblia szerint?

Zsolt 24,1 • „Az Úré a föld s annak teljessége, a föld kerek-
sége s annak lakosai.”

Zsolt 50,10–12 • „Mert enyém az erdõnek minden vadja, a
barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek min-
den szárnyasát, és a mezõ állatai tudva vannak nálam. Ha
megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e
világ és ennek mindene.”

5Móz 8,18 • „Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istened-
rõl, mert õ az, aki erõt ád néked a gazdagságnak megszer-
zésére.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Õ alkotta a Napot és a Holdat. Nincs olyan eget ékesítõ csillag,
melyet ne Õ formált volna. Nincs olyan táplálék asztalunkon,
amelyrõl ne Õ gondoskodott volna fönntartásunkra. Mindenen
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Isten pecsétje és kézjegye áll. Az Úr bõségesen gondoskodott az
emberrõl egyetlen legfõbb ajándékával, egyszülött Fiával. Azért
szegezték Jézust a kereszthez, hogy mindezek a jó ajándékok el-
juthassanak Isten keze munkájához, az emberhez.” (Ellen G. White:
„A Te Igéd igazság”, 86. o.)

Újra és újra rendezni kell életünk során értelmünkben a tu-
lajdonviszonyokat. Az, hogy mi minden van a nevünkön – 
autó, ingatlan, cég stb. –, megtévesztõ lehet számunkra. Külö-
nösen akkor, ha földi szemmel mérjük magunkat korábbi
helyzetünkhöz vagy másokhoz. „Gyarapodtunk?” „Nem,
több van ránk bízva” – javíthatjuk ki magunkat. „De mégis-
csak én szereztem, én gyûjtöttem össze” – mondjuk földies
gondolkodásunkkal. Isten azonban máshogyan látja: „ne
mondjad ezt a te szívedben: Az én hatalmam, és az én kezemnek
ereje szerezte nékem e gazdagságot!” (5Móz 8,17) 

„A pénz nem a miénk. A ház, a föld, a kép, a bútor, a ruha és
a fényûzési cikk nem a mi tulajdonunk. Zarándokok és jövevé-
nyek vagyunk.” (Ellen G. White: Boldog otthon, 311. o.)

2 Miért fontos kérdés Isten-hitünk szempontjából az anya-
giakhoz való viszonyulásunk? Mitõl óv minket az Ige?

Milyen gyakorlati tanácsot ad Isten a benne bízóknak hitük
megtartása és erõsítése érdekében?

Péld 11,28 • „Aki bízik az õ gazdagságában, elesik.”
Lk 12,15 • „Mondta azért nékik: Meglássátok, hogy eltávoz-

tassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való
bõvelkedésben van az embernek az õ élete.”

1Tim 6,17–19 • „Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd
meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bi-
zonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, aki bõsé-
gesen megad nékünk mindent, a mi tápláltatásunkra, hogy
jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, le-
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gyenek szíves adakozók, közlõk, kincset gyûjtvén maguk-
nak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.” 

Péld 10,22 • „Az Úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal
semmi nem szerez bántást.”

3Móz 27,30–31 • „A földnek minden tizede, a föld vetésé-
bõl, a fa gyümölcsébõl az Úré; szentség az az Úrnak. És ha
valaki meg akar valamit váltani az õ tizedébõl: adja hozzá
annak ötödrészét.” 

Malak 3,8. 10–11 • „Avagy az ember csalhatja-é az Istent? Ti
mégis csaltatok engem. És azt mondjátok: Mivel csalunk
téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Hozzátok be a ti-
zedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én
házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a
Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csa-
tornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen. És
megdorgálom érettetek a kártevõt, és nem veszti el földe-
tek gyümölcsét, és nem lesz a szõlõtök meddõ a mezõn,
azt mondja a Seregeknek Ura.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Istenbe vetett hitünk a hétköznapok taposómalmában szinte
észrevétlenül csúszik át a teljesítményünkben, javainkban va-
ló bizakodássá. Ennek a visszarendezõdésnek mindig megvan
a veszélye, amíg csak e földön élünk. Megrendítõbb példa er-
re talán nincs is, mint Bálám vagy Júdás esete. Isten prófétája-
ként, illetve Krisztus tanítványaként estek el, csak azért, mert
nem vették komolyan ezt a kísértést.

Krisztus eljövetelének közeledtével drámai inflációs folya-
matnak lehetünk tanúi. Érdemes elgondolkodnunk és mérle-
get vonnunk javainkról és kötõdéseinkrõl. Azonban felelõtlen
és elkapkodott döntések helyett egyenkénti, személyre sza-
bott vezetését igényeljük, hogy Isten akaratával összhangban
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tudjuk „kamatoztatni” ránk bízott javait. Krisztus visszatéré-
se a földi értékek teljes lenullázásával zárja le a történelmet,
hogy ezt követõen megvizsgálja: ki mennyi mennyei kincset
gyûjtött. 

„Ama napon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bál-
ványait, amelyeket magának csinált… Hogy elmenjen a sziklák
lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elõl… mikor fel-
kél, hogy megrettentse a földet… Ó, szünjetek meg hát az ember-
ben bízni, akinek egy lehelet van orrában, mert hát ugyan mire
becsülhetõ õ? (Ésa 2,20–22) Ha mindenekfelett szeretjük Istent,
akkor érzelmeinkben a mulandó dolgok is a helyükre kerülnek…
Amikor a szív a saját elõnyeire és hajlamaira támaszkodik, ami-
kor azt a gondolatot dédelgeti, hogy a pénz Isten jóindulata nél-
kül boldogíthat, akkor a pénz zsarnok lesz, amely uralja az em-
bert. A pénz megnyeri bizalmát és megbecsülését, s azt istenként
imádja…” (Ellen G. White: Boldog otthon, 315. o.)

Miért vezette be Isten a tizedrendszert? A tized – arányait
tekintve – igen kis része a bevételeinknek, tehát önmagában
nem okoz megélhetési problémát, ahhoz azonban már elegen-
dõ, hogy az evangélium terjesztésének alapjait biztosítsa. 

Ezt a szabályt hitünk megerõsítésére adta Atyánk, hogy
rendszeresen számot vessünk és észrevegyük az Õ gondosko-
dását. „Próbáljatok meg engem” – biztat minket mindezeken
felül Igéjében. Ugyanakkor hûségünk bizonyítéka is, hiszen
az, hogy gyakoroljuk, vagy nem, jól tükrözi bizalmunkat irán-
ta. Természetesen formailag is odaadhatjuk, sõt másokhoz ké-
pest még precízebbnek, sõt jobbnak is gondolhatjuk magun-
kat – Isten óvjon minket ettõl a fajta vakságtól! 

„Az Úr nemcsak igényt tart a tizedre mint sajátjára, hanem
meg is kell õriznünk azt számára. Így szól: »Tiszteld az Urat a te
vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjébõl.« (Péld 3,9) Nem azt
tanítja, hogy javainkból elõbb elégítsük ki a magunk szükség-
leteit, és a maradékot hozzuk el Istennek, még ha az becsületes
tized is lenne. Elõször tegyük félre az Úr részét.”
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„…Semmiképp nem jó visszatartani a tizedet és az áldozato-
kat, csak mert nem mindenben értetek egyet testvéreitek tetteivel.
A tized és az áldozatok egyetlen embernek sem a tulajdonai, ha-
nem az Istenért végzett munkára fordítandók. A behozott össze-
gek egy részét méltatlan igehirdetõk kaphatják meg, de emiatt
senki ne tartsa vissza tizedét a kincstártól… Én nem merném ezt
tenni. Örömmel és bõkezûen fizetem a tizedemet, Dáviddal szól-
va: A tiédbõl adjuk vissza ezeket.” (Ellen G. White: Boldog otthon,
328. o.; Igehirdetések és beszédek, II., 74–75)

3 Hogyan értsük azt, hogy Isten vagyonkezelõi vagyunk? Mi
mindenre nevel minket Atyánk az anyagiakon keresztül?

Mt 25,14. 16. 19. 21 • „Mert éppen úgy van ez, mint az az
ember, aki útra akarván kelni, elõhívatta az õ szolgáit, és
amije volt, átadta nékik. Elmenvén pedig aki az öt talen-
tumot kapta, kereskedett azokkal, és szerzett más öt ta-
lentumot. Sok idõ múlva pedig megjött ama szolgáknak
ura, és számot vetett velük. Az õ ura pedig mondta néki:
Jól vagyon jó és hû szolgám, kevesen voltál hû, sokra bíz-
lak ezután, menj be a te uradnak örömébe.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Földi tulajdonainkkal kapcsolatos papírjaink az igei értelmezés
szerint legfeljebb vagyonkezelõi jogot biztosítanak nekünk –
Istennel szembeni elszámolási kötelezettséggel. Lehet, hogy
mindez nehezen feldolgozható elsõ hallásra, de ha megértjük
Isten célját mindezzel, hallatlan békét és reményt kapunk aján-
dékul. A hívõ embert nem érhetik veszteségek – ahogy Jób is
megértette ezt, amikor egész életmûve, roppant gazdagsága na-
pok alatt semmivé vált: „Mezítelen jöttem ki az én anyámnak
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méhébõl, és mezítelen térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr vette el.
Áldott legyen az Úrnak neve! (Jób 1,21) A pénz nem szükségsze-
rûen átok. Nagy érték, ha helyesen használják fel… Szeretetünk
állandó próbája a pénz. Bárki, aki többet keres, mint amennyi ele-
gendõ valós szükségletére, keresse a bölcsességet és a kegyelmet,
hogy megismerje szívét, és gondosan õrizze azt, nehogy képzeletbe-
li kívánsága legyen, és hûtlen sáfárrá váljon, elpazarolva Urának
reá bízott vagyonát… Az ideig való áldásokat letétként kaptuk,
hogy bebizonyítsuk, vajon az örök gazdagsággal megbízhatnak-e.”
(Ellen G. White: Boldog otthon, 311., 315. o.)

Olyan világ vesz körül bennünket, amelyben mindent a
könnyû pénzszerzés elve és vágya mozgat. A munka, a szor-
galom vagy a tudás – nem beszélve az emberi kapcsolatokról –
értéküket vesztik. Senki nem akar fárasztó befektetést, csak
gyors és könnyû nyereséget. Ezt a gondolkodásmódot érthe-
tõ módon az élet bizonytalansága táplálja. A halálnak remény-
telenül kiszolgáltatott ember itt és most akarja birtokolni, él-
vezni a javakat, ezért biztonságot keres bennük, feláldozva ér-
tük, ha kell, a szeretetet, hitet, békét, azaz belsõ értékeit is.
Így az élet az önzés és a reménytelenség cél nélküli versenyfu-
tása. Igazi öröm az anyagiakban csak Isten segítségével tapasz-
talható: amikor a világegyetem Urától tanuljuk a kamatoztatás
törvényszerûségeit. Különbözõ mértékben, de mindenkire bí-
zott valamennyit a tulajdonából, hogy tanácsai alapján megta-
nuljunk önzetlenül és boldogan gazdálkodni, élni.

„A jószívûség, mely az önmegtagadás gyümölcse, csodálatos se-
gítség az adakozónak. Ez olyan nevelést nyújt számunkra, mely
jobban megérteti velünk az Úrért végzett munkát, aki széjjeljárván
jót cselekedett, hogy enyhítse a szenvedést és gondoskodjék a nélkü-
lözõk szükségleteirõl. Az állandó önmegtagadó segítõkészség Isten
gyógyszere az önzés és a kapzsiság bûne ellen. Az Úr rendelte el a
rendszeres segítõkészséget mûve fenntartására és a szenvedõk és
nyomorúságban élõk enyhítésére. A folyamatos adakozókészség
halálra éhezteti az anyagiasságot.” (Ellen G. White: i. m., 313. o.)
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4 Milyen gyakorlati tanácsokat érdemes megfontolnunk az
anyagiakhoz való viszonyulásunkban?

a) Lk 15,13 • „Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú ösz-
szeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott el-
tékozolta vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A beosztás hiánya a pénzkezelésben állandó lyukas zsákot ered-
ményez. Így kétszer annyit költhetünk a család fenntartására, mint
amennyi szükséges. Meg kell tanulnunk, hogy a jövedelmünk ha-
tárain belül éljünk. Ápolnunk kell gyermekeinkben az önmegtaga-
dást, amelyet szavunkkal és példánkkal tanítsunk meg. Igényein-
ket szûkítsük és egyszerûsítsük le, hogy legyen idõnk a szellemi fej-
lõdésre és a lelki növekedésre.” (Ellen G. White: i. m., 317. o.)

b) Péld 12,9 • „Jobb, akit kevésre tartanak, és szolgája van,
mint aki magát felmagasztalja, és szûk kenyerû.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Nem jó, ha gazdagnak mutatjuk magunkat, vagy többnek, mint
amik vagyunk – a szelíd, alázatos Megváltó egyszerû követõi!”
(Ellen G. White: i. m., 324. o.)

c) Péld 22,7 • „Szolgája a kölcsönvevõ a kölcsönadónak.”
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„A pénz felhasználása valamilyen célra, mielõtt még megkerestük
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volna, csapda az ember számára… Határozd el, hogy többé nem
keveredsz adósságba! Tagadj meg magadtól inkább ezer dolgot,
mint hogy adósságba kerülj!” (Ellen G. White: „A Te Igéd igazság”, 76. o.)

d) Péld 11,1 • „Az álnok font utálatos az Úrnál, az igaz mér-
ték pedig kedves néki.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Ne kövessünk el semmi becstelenséget… Inkább veszítsünk anya-
gilag, mintsem becstelenül pénzre tegyünk szert. Isten törvényének
megfelelõen kell élnünk. Hívõkkel és hitetlenekkel egyaránt egye-
nesen, igazságos elvek alapján kell intéznünk anyagi ügyeinket…
csalás és ravaszkodás nélkül.” (Ellen G. White: i. m., 76. o.)

e) 1Tim 6,7 • „Mert semmit sem hoztunk a világra, világos,
hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ru-
házatunk, elégedjünk meg vele.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Amikor az a kísértés környékez, hogy hiábavaló dolgokra költsd
el a pénzedet, gondolj arra az önmegtagadásra és önfeláldozásra,
amit Krisztus állt ki az elbukott emberiség megmentéséért.” (Ellen
G. White: Boldog otthon, 323. o.)

5 Mi a jelentõsége indítékainknak adományaink felajánlá-
sakor?

2Kor 9,6–7 • „Azt mondom pedig: aki szûken vet, szûken is
arat; és aki bõven vet, bõven is arat. Ki-ki amint eltökélte
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szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségbõl,
mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.”

Zsolt 50,14 • „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a
felségesnek fogadásaidat!” 

.....................................................................................................................

Míg bevételeink tizede Atyánkkal való szövetségünk alapján
eleve az Övé, adományainkat változó mértékben, döntéseink
alapján adjuk. Méltó, hogy az evangélium ügyérõl a  személyes
pénzügyeinkhez hasonlóan gondolkozzunk és imádkozzunk –
így lehet értelmes, hasznos az adakozásunk, a szokásszerû,
„összekotrom az aprót” gyakorlat helyett. Készüljünk lelkileg
is az adományaink odaszánására, hiszen ez is az istentisztelet
része, sõt felajánló ima kíséri! Hogyan lehetünk „jókedvû ada-
kozók”? A vidám, készséges, örvendezõ (mindezt jelenti az
igében szereplõ hilaros görög szó) felajánlásnak egyedüli alap-
ja az Isten iránti hála. A bûnei nyomorúságából megszabadí-
tott ember érzése és indítéka ez. Elmúlt hetünk szabadulásai,
gyógyulásai, gyõzelmei segítenek abban, hogy ne „kénytelen-
ségbõl” (nehogy „kinézzenek”) vagy megszokásból („ezt is
megteszem”) adakozzunk, hanem Istent tisztelve, szeretve. A
mennyei nyilvántartásban nem az összeg nagysága kap hang-
súlyt, hanem a szív indítéka. Jó, ha ezzel mindig szembesítjük
magunkat. „Isten észrevesz minden fillért, amit az Õ ügyére szá-
nunk. Észreveszi az adakozó készséget vagy kelletlenséget. Az
adakozás indítékát is feljegyzik.” (Ellen G. White: i. m., 312. o.)

6 Miben több az áldozatkész lelkület a rendszeres, meg-
szokott szolgálatnál vagy adakozásnál?

Lk 21,1–4 • „És mikor feltekintett, látta, hogy a gazdagok
hányják az õ ajándékaikat a perselybe. Látott pedig egy
szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vetett. És
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mondta: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy
mindenkinél többet vetett. Mert mindezek az õ fölösle-
gükbõl vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az õ
szegénységébõl minden vagyonát, amije volt, odavetette.” 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Az önmegtagadás és önfeláldozás már-már elfelejtett lelkületét
kevesen gyakorolják. Jézus igazi követõjét azonban egyedül ez a
lelkület mozgathatja. A Mester példát adott nekünk… Azoknak,
akik a Mester követõinek vallják magukat… azzal a pontosság-
gal, szaktudással, tapintattal és bölcsességgel kell dolgozniuk, mint
amilyet a tökéletesség Istene a földi szenthely építésekor elõírt…
Az Istennek való odaszentelõdést és az áldozatkész lelkületet kell
az elfogadható szolgálat legelsõ feltételeinek tekinteni. Isten azt
akarja, hogy az önzés egyetlen szála se szövõdjék bele mûvébe.”
(Ellen G. White: Szemelvények, II., 163–164. o.)

Nagyon szemléletes az evangéliumi történet a kétféle ada-
kozásról. Károlyi Gáspár a tanulság kidomborítása érdekében
két különbözõ szóval adja vissza ugyanazt kifejezést (a görög-
ben „balló”, azaz „dobni, elhelyezni”): „a gazdagok hányják”
ajándékaikat, a szegény asszony „két fillért vetett”.

Ám a gazdagok az ajándékaikat a fölöslegükbõl, a maradék-
ból ajánlják fel. Akik adják, meg sem érzik a hiányát, de úgy
adakoznak, hogy mások is lássák: nem kis összegrõl van szó.
Ugyanakkor Istennek szánt felajánlásuk milyen ellentmondá-
sos, hiszen maradékból, feleslegbõl még barátainknak sem
rendezünk vendégséget! 

Lemondás és áldozat nélkül szolgálni, adni annyi, mintha
csak szívességet tennénk Istennek. A mennyei nyilvántartá-
soknak – e példázat szerint – az indíték feljegyzése mellett lé-
tezik egy másik megjegyzés rovata is. Mihez képest adott?
Mennyibõl él õ – Isten kegyelmébõl –, és mennyire van érzé-
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kenysége, szeme, szíve Isten akaratát cselekedni javaival. Fel-
ajánlásaink megnyugtathatják a lelkiismeretünket, és – kellõ
alázat hiányában – tekintélyt vívhatnak ki számunkra ember-
társaink elõtt, de mi egy végsõ, nagy elszámolásra készülünk
Jézus elõtt, és lehet, hogy csak egyetlen kérdése lesz: „Én ér-
ted haltam meg… Én mindent érted hagytam el… A súlyos
keresztet már vittem helyetted… Te mit adsz…, mit hagysz
el…, mit tûrsz el értem?” (Hitünk énekei, 190.)

Mennyire más képet láthatunk az özvegy esetében! A Jézus
korában a zsidók által használt legkisebb pénzérmét (vö. mai
érmék – mekkora szegénységben élhetett!) adta Istennek.
„Mindenkinél többet adott” – minõsítette a jelenetet Krisztus,
mert szívbõl való áldozatot adott, amikor „szegénységébõl min-
den vagyonát, amije volt, odavetette”.

Különbözõek vagyunk, különbözõek az adottságaink és a
lehetõségeink, ezért Atyánk személyre szabott üdvtervet ké-
szített mindannyiunk számára. Azonban a lecke, amit meg
kell tanulnunk, mindannyiunk számára ugyanaz. Végsõ gyõ-
zelmünk – Jézus tanítása szerint – csupán az áldozat isteni esz-
méjének megértésén és megélésén múlik.

Az e heti adomány a Sola Scriptura Teológiai Fõiskolát 
támogatja. – Hozzájárulás a közösség által fenntartott fõiskola 

mûködési költségeihez.
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XIII. TANULMÁNY – 2009. JÚNIUS 27. 

A beszéd 
mint Isten ajándéka 

1 Mit mond a Biblia a nyelv jelentõségérõl? Beszédünknek
mely törvényszerûségeit emeli ki a Szentírás? Írjuk ki a

kulcskifejezéseket! 

Péld 18,20–21 • „A férfi szájának hasznával elégedik meg az
õ belseje, az õ beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a
halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen
ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.”

Mt 12,36–37 • „A jó ember az õ szívének jó kincseibõl hoz-
za elõ a jókat; és a gonosz ember a szíve gonosz kincseibõl
hozza elõ a gonoszokat. De mondom néktek: Minden hi-
valkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot ad-
nak majd az ítélet napján. Mert a te beszédeidbõl ismerte-
tel igaznak, és a te beszédeidbõl ismertetel hamisnak.”

Jak 3,2–10 
Péld 12,17 • „Van olyan, aki beszél hasonlókat a tõrszúrá-

sokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság.”
Péld 13,3 • „Aki megõrzi az õ száját, megtartja önmagát; aki

felnyitja száját, romlása az annak.”
.....................................................................................................................

A beszéd nem más, mint gondolataink és érzéseink szavakba
öntése. „Amiképpen gondolkodik az ember magában, olyan õ”
– mondja Példabeszédek könyve (23,7, helyes fordításban). 
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A kontrollálatlan szavak is emberi természetünk hû tükrei, ki-
fejezik, milyen érzésekkel, gondolatokkal azonosultunk az
adott pillanatban. Ugyanakkor a tiszta, igaz, szép beszéd sem
pusztán nyelvi igényességünk eredménye, hanem a bennünk
munkálkodó Lélek gyümölcse. Tehát a helyes gondolkodásból
és tiszta érzésekbõl származó beszéd gyógyító hatású, míg a
helytelen gondolkodásból, a tisztátalan, zavaros, haragos érzé-
sekbõl származó beszéd a „tõrszúrásokhoz” hasonló. Ezzel
nemcsak a környezetünkre gyakorolunk befolyást, hanem
visszahat tetteinkre és saját érzelmi állapotunkra is. A beszé-
dünkben valóban hatalom rejlik: azt is megmutatja, hol állunk
a jellemfejlõdésben. Sokszor a panaszkodó, csüggesztõ szavak
még mélyebbre taszítanak, ugyanakkor a bátorító, biztató sza-
vak felemelnek, erõt közvetítenek mind a hallgató, mind a be-
szélõ számára (Ésa 52,7). A tartalom nélküli üres beszéd, fe-
csegés is árulkodik szólójának belsõ világáról.

„A szavak megmutatják, mi van a szívben. »A szív teljességébõl
szól a száj.« A szavak többet jelentenek a jellem kinyilvánításánál
– vissza is tudnak hatni a jellemre. Az embereket befolyásolják a
saját szavaik. Sokszor pillanatnyi, Sátán által keltett indíttatásból
irigység vagy gonosz vélekedés jut kifejezésre, olyasmi, amiben
nem is igazán hisznek, de a kimondás visszahat a gondolkodásra.
Saját beszédük csapja be õket, azt kezdik hinni, hogy amit sátáni
ösztönzésre mondtak, igaz. Miután egyszer már kimondtak egy
véleményt vagy döntést, gyakran túl büszkék ahhoz, hogy vissza-
vonják, s addig bizonygatják igazukat saját maguknak, míg végül
elhiszik.” (Ellen G. White: Jézus élete, Kik az én testvéreim? c. fej.)

2 Melyik a leggyakoribb vétek, amelyet beszédünkben el-
követünk? Hogyan védekezhetünk ellene? 

2Móz 20,16 • „Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbi-
zonyságot.”
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3Móz 19,16,17 • „Ne járj rágalmazóként a te néped között;
ne támadj fel felebarátod vére ellen. Én vagyok az Úr. Ne
gyûlöld a te atyádfiát szívedben; fedd meg a te felebaráto-
dat nyilván, hogy ne viseld az õ bûnének terhét.”

Vö. Zsolt 15,2–3; Péld 16,28; Zak 7,10; 8,16–17. 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

A rágalmazást gyakran valami szándékosan elkövetett „feketí-
tésnek” véljük. Holott ha csak negatív színben tüntetjük fel a
felebarátunkat, vagy hibáit, gyengeségeit elemezgetjük má-
sokkal, mások elõtt – már az ítélkezés csapdájába estünk, amit
Jézus a legélesebben ítélt el (Mt 7,1–5). Ez persze nem azt je-
lenti, hogy a problémákról nem szólhatunk, hanem elsõsorban
az érintettel beszéljünk, és ha nem hallgat ránk, vigyük Isten
elé, majd az érintett személy érdekében egy keresztény közös-
ség tegyen meg mindent Jézus tanácsának szellemében (Mt
18,15–17).

„Irtózattal gondolunk az emberevõre, aki áldozatának még vo-
nagló, meleg húsából lakmározik. De vajon ennél a barbár szokás-
nál nem rettenetesebb-e az a gyötrelem és romlás, amelyet ember-
társaink indítékainak félreismerése, jó hírnevük befeketítése és jel-
lemük kritizálása okoz? A gyerekek és a fiatalok tanulják meg azt,
amit Isten mond errõl: »Élet és halál van a nyelv hatalmában…«
(Péld 18,21) A Szentírás a rágalmazókat, a pletykálkodókat egy
osztályba sorolja azokkal, akik »…istengyûlölõk… rosszban
mesterkedõk… szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmat-
lanok… irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal…« tel-
tek (Rm 1,30–31. 29. 32). Az, akit Isten Sion polgárai közé sorol,
»…igazat szól az õ szívében. Nem rágalmaz nyelvével… nem sze-
rez gyalázatot rokonainak« (Zsolt 15,2–3).” 

„Gyakran a pletyka terjesztõi okozzák a bajokat. Elsuttogott
célzásaik és sugalmaik megmérgezik a gyanútlanok elméjét, és
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éket vernek még a legmeghittebb barátok közé is. A bajkeverõket
segítik rombolásukban sokan, akik gonosz szívvel hallgatják és
továbbadják a pletykát. Krisztus követõi körében nem kellene
megtûrnünk ezt a bûnt. Egyetlen keresztény szülõ se tûrje meg a
pletyka elismétlését, vagy az egyház tagjait befeketítõ megjegyzé-
seket családi körben… Az ördög örökké tartó bizalmatlanságot,
elidegenedést és rosszakaratot igyekszik támasztani Isten népe
körében…

Bárki, aki megrágalmaz vagy nevetség tárgyává tesz valakit,
Jézust sérti meg. Jézus megjegyez minden gonoszságot, amelyet
követõi ellen követünk el…

Akik szeretnek rágalmazni és hamis tanúságot tenni, ne feled-
jék, hogy Isten a tanúja cselekedeteiknek… A kéz, amely Belsacár
falára rótta az írásjeleket, ma is pontosan feljegyzi az igazságta-
lanság és elnyomás minden tettét, melyet bárki elkövet Isten né-
pe ellen…” (Ellen G. White: Válaszd az életet!, Tanítási módszerek c. fej.;
Bizonyságtételek, V., 241–242., 244–245. o.)

3 Melyik az a másféle, különösen sok kárral járó beszéd-
mód, amelytõl szintén óvakodnunk kell? 

Péld 29,20 • „Láttál-é beszédeiben hirtelenkedõ embert? A
bolond felõl több reménység van, hogynem afelõl!”

Péld 14,29 • „A haragra késedelmes bõvelkedik értelem-
mel; aki pedig elméjében hirtelenkedõ, bolondságot sze-
rez az.”

Eféz 4,29–31 • „Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne
származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges épí-
tésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. És meg ne szo-
morítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által meg-
pecsételtettetek a teljes váltság napjára. Minden mérges-
ség, fölgerjedés, harag, lárma és káromkodás kivettessék
közületek minden gonoszsággal együtt.”
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További tanulmányozásra: Péld 18,13; 12,22; 25,28; 16,27.
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Az igazságot sem helyes szenvedélyesen, indulatosan kimon-
dani. Nemcsak hogy nem ér célba, inkább az ellenkezõ hatást
váltja ki: az igazsággal szemben is ellenállóbbá teheti a hallga-
tóját. Pedig milyen sokszor gondoljuk, hogy szavainknak ak-
kor adunk nagyobb nyomatékot, ha felemeljük a hangunkat,
vagy indulatainkkal, negatív érzelmeinkkel kívánjuk „felerõ-
síteni” mondandónkat. Legjobb gyakorlati tanácsként Jakab
apostol szavait érdemes megfontolni: „…legyen minden em-
ber gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a harag-
ra. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.” (Jak
1,19–20) 

„Az elhamarkodott, felületes, szenvedélyes beszéd olyan káro-
kat okozhat, melyeket egy egész élet bûnbánata sem tehet meg
nem történtté. Milyen sok szív tört meg, milyen sok barát idege-
nedett el, mily sok élet szenvedett hajótörést azoknak az éles, el-
hamarkodott szavai által, akiknek segítséget és gyógyulást kellett
volna hozniuk!”

„Egyedül a végtelen Isten tudja felmérni azt a kárt, amelyet a
meggondolatlan szavak okoznak. Ezek a szavak csak úgy lepe-
regnek az ajkunkról, és talán nem is akarunk megsebezni velük
senkit, mégis tanúskodnak bensõ gondolatainkról, és a Gonosz
oldalán munkálkodnak. Mennyi boldogtalanság származott a
gondolkodás nélkül kimondott, barátságtalan szavakból a csalá-
di körben! Hányszor nyomják kemény szavak valakinek a lel-
két, amelyek talán évekkel ezelõtt hangzottak el, de sohasem ve-
szítették el fullánkjukat. Mint hitvalló keresztényeknek, meg kell
fontolnunk azt a befolyást, amelyet szavaink gyakorolnak azok-
ra, akikkel kapcsolatba kerülünk, akár hívõk, akár nem. Sza-
vainkat figyelik, és számba veszik a kárt, melyet meggondolat-
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lan kijelentéseink okoznak. Utólagosan – akár hívõkkel, akár
nem hívõkkel volt kapcsolatunk – nem lehet teljes mértékben
közömbösíteni a könnyelmû, balga szavak kedvezõtlen követ-
kezményeit. Szavaink megmutatják, milyen eledellel táplálkozik
a lelkünk.” (Ellen G. White: Nevelés/Elõtted az élet, Tanítási módszerek c.
fej.; Youth Instructor, 1895. jún. 27.)

4 Mit tanulhatunk Jézus Krisztus beszédének lelkületébõl,
tartalmából?

Ésa 50,4 • „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott énnékem, hogy
tudjam erõsíteni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti
minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, mi-
ként a tanítványok.”

Zsolt 45,3 • „Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség
ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké.”

Péld 15,4; Ésa 52,7; 1Pt 2. fej.
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Mi jellemezte Jézus beszédét? „Jézus az igazság egyetlen sza-
vát sem hallgatta el, de mindig szeretettel beszélt. Napi kapcso-
latban volt az emberekkel, és mindig tapintatosan, figyelmesen
és szeretetteljesen viselkedett. Sohasem volt udvariatlan vagy ba-
rátságtalan, sohasem ejtett ki ok nélkül kemény szót, és senki
örömét nem rontotta el hiába. Megmondta az igazságot, de min-
dig szeretetteljesen. Sohasem ítélt el emberi gyengeségeket, de a
legkeményebben megrótta és elítélte a képmutatást, a hitetlensé-
get és igazságtalanságot – azonban ezt is könnyes szemmel tette,
és hangján érzõdött a fájdalom.” 

„Krisztus eljött, hogy megmutassa: a felülrõl kapott erõvel az
ember tiszta életet élhet. Lankadatlan türelemmel, megértéssel és
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segítõkészséggel segített az embereken. Szelídsége és kedvessége
kiûzte a lélekbõl a nyugtalanságot és a kételyt, a kétkedés szerte-
foszlott, a gyûlölködést felváltotta a szeretet, a hitetlenséget a
bizalom… Megtört a világ varázsa. Szavai hallatán eltûnt a
szívbõl a kapzsiság és a becsvágy, és az emberek felszabadultan
követték a Megváltót…

Jézus nem mellõzött egyetlen embert sem, mindenkiben érté-
ket látott. Gyógyítását mindenkinek felkínálta. Bármilyen em-
bercsoportban találta magát, idõhöz és körülményekhez szabott
oktatást adott… Sokszor találkozott Sátán foglyaiként vergõdõ
emberekkel, akiknek nem volt erejük e csapdából kitörni. Ezek-
hez a csüggedt, beteg, megkísértett, elbukott emberekhez Jézus a
legnagyobb tapintattal és részvéttel szólt; azt mondta, amire
szükségük volt, és amit megértettek. Akik közelharcot vívtak a
lelkek ellenségével, azokat kitartásra bátorította, arról biztosítva
õket, hogy gyõzni fognak, mert Isten angyalai mellettük állnak,
és gyõzelemhez segítik õket. 

Jézus nagyra becsült vendégként ült a vámszedõk asztalánál,
megértõ magatartásával és közvetlen kedvességével tanúsítva,
hogy elismeri emberi méltóságukat. Az emberek vágytak arra,
hogy méltók legyenek bizalmára. Áldást és életet adó erõvel hul-
lottak szavai szomjas szívükbe. Új érzések ébredtek bennük, és a
társadalom kitaszított tagjai elõtt feltárult egy új élet lehetõsége.”

„A lágy, kedves szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és
a csendes záporesõ a kiszáradt földre. Krisztusról azt mondja a
Szentírás, hogy »kedvesség ömlött ajkairól«, tudta, hogyan kell
»erõsíteni a megfáradtat beszéddel« (Ésa 50,4). Az Úr megpa-
rancsolja mindnyájunknak: »A ti beszédetek mindenkor kelle-
mes (kedves) legyen, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.« (Kol
4,6) Ha követjük Krisztus példáját a jó cselekvésében, az embe-
rek szíve ugyanúgy megnyílik elõttünk, mint Õelõtte.” 

„Ha nincs ajkadon a kedvesség törvénye, és szívedbõl nem
árad ki a szeretet édes illata, akkor még semmit sem tudsz úgy
tenni, ahogyan kellene… Vannak szomorú történetek, amelyeket
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beírtak a menny könyveibe, de megõrizték õket a kíváncsi sze-
mektõl. A küzdelmeket a próbára tevõ, nehéz körülmények el-
len, amelyek abban az otthonban támadnak, amely naponta fel-
emészti a bátorságot, a hitet és a bizalmat… Az ilyen ember úgy
fogadja a kedves, szeretetteljes szavakat, mint az angyalok mo-
solyát.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, Isten szeretete az em-
ber iránt c. fej.; A nagy Orvos lábnyomán, Példaképünk c. fej.; Krisztus példá-
zatai, A talentumok c. fej.; 37. levél, 1891)

5 Hogyan ügyeljünk beszédünk tisztaságára? Mi segíthet
nyelvünk megtisztulásához?

Fil 4,8 • „Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztessé-
gesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak
kedvesek, amik csak jó hírûek, ha van valami erény és ha
van valami dicséret, ezekrõl gondolkodjatok.”

Péld 16,32 • „Jobb a hosszútûrõ az erõsnél, és aki uralkodik
a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg.” 

Péld 15,28 • „Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon;
az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt.”

Gal 2,20 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

„Sokan nõnek fel az önuralom gyakorlása nélkül. Nem zaboláz-
ták meg sem indulataikat, sem nyelvüket. Egyesek Krisztus köve-
tõinek vallják magukat, de nem azok. Ha az Üdvözítõ szelídsé-
ge és alázata lenne bennük, nem adnának szabad utat a termé-
szetes szív késztetéseinek cselekedeteikben. Némelyek idegesek, és
ha szavaikban, kedélyállapotukban kezdik elveszíteni önural-
mukat valamely provokáció hatására, olyan mérgezést kapnak a
haragtól, mint az iszákos a szeszes italtól. Nem józanok. Sátán
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teljes mértékben uralkodik rajtuk ebben az idõszakban. Minden
haragkitörés gyengíti idegrendszerüket és erkölcsi erejüket, nehe-
zebbé téve, hogy a következõ alkalomkor megtartóztassák magu-
kat a felháborodástól.

Ennek az embercsoportnak csak egy gyógyszere van: önuralom
minden körülmények között. Az az erõfeszítés, hogy olyan ked-
vezõ helyzetet teremtsenek maguknak, amelyben énjüket nem éri
bosszantás, legfeljebb egy ideig sikerülhet. Sátán ismeri ezeknek a
szegény lelkeknek az érzékeny pontjait, és ott fogja támadni õket
újra és újra… Mégis van reménység számukra! Adják át önként
az uralmat Krisztusnak földi életük felett, amely tele van küzdel-
mekkel és aggodalmakkal.” 

„Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmé-
lyülnek és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük õket. Míg a sza-
vak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. Ha
többet beszélnénk hitünkrõl, ha jobban örülnénk a nyilvánva-
lóan minket érintõ áldásoknak – Isten nagy kegyelmének és sze-
retetének –, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk.
Emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni,
milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének érté-
kelésébõl. Már ebben a világban is soha ki nem apadó forráshoz
hasonlíthatna örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten
trónjától árad…

Amikor valaki a hogyléted felõl érdeklõdik, ne próbáld valami
szomorú dologgal sajnáltatni magadat! Ne beszélj hited kicsiny-
ségérõl, fájdalmaidról és szenvedéseidrõl! A kísértõ gyönyörködik
az ilyen szavakban, a lehangoló dolgok említésével õt dicsõíted.
Ne mondogassuk, hogy Sátán nagy hatalmával le fog gyõzni min-
ket! Sokszor kiszolgáltatjuk neki magunkat azzal, hogy hatalmát
hangoztatjuk. Inkább Isten nagy hatalmáról beszéljünk, hogy ér-
dekeink összefonódhassanak az Õ érdekeivel. Hirdessük Krisz-
tus páratlan hatalmát, és beszéljünk dicsõségérõl!” (Ellen G. White,
Youth Instructor, 1886. nov. 10.; A nagy orvos lábnyomán, Test és lélek köl-
csönhatása c. fej.) 
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6 A végidõ hívõ egyházának erkölcsi színvonala hogyan
tükrözõdik tagjai beszédének tisztaságában is? 

Sof 3,9. 13 • „Akkor változtatom majd a népek ajkát tisztá-
vá, hogy mind segítségül hívják az Úr nevét, hogy egy
akarattal szolgálják õt… Izráel maradéka nem cselekszik
hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájá-
ban álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyu-
gosznak, és nem lesz, aki felrettentse õket.”

Jel 14,5 • „Szájukban nem találtatott álnokság, mert az Is-
ten királyiszéke elõtt feddhetetlenek.”

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Mindkét igeszakasz a „maradék” feddhetetlenségérõl, erkölcsi
tisztaságáról szól. Szájuk azért mentes az álnokságtól, mert
szívükben is tiszták (lásd: Péld 4,23). Az ige szerint a beszé-
dük teszi egyértelmûvé, hogy Krisztus lakik-e a szívükben,
milyen gondolatok és érzések uralják egész lényüket. Életük-
ben végül beteljesedik a tökéletességnek az a mértéke, amelyet
Jakab apostol fogalmaz meg: „Ha valaki beszédben nem vétke-
zik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni.” (3,2)
A fenti kijelentések és törvényszerûségek miatt figyeljünk
jobban beszédünk tisztaságára, de mindenekelõtt õrködjünk
gondolataink és érzéseink felett. Fogadjuk meg Pál apostol ta-
nácsát: „Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely
Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondola-
tot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” (2Kor 10,5)

Az e heti adomány a központi alapot támogatja. 
– A közösség mûködtetésére szánt adományok.
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Április 

1. szerda Eféz 1,18
2. csütörtök 1Kor 2,10
3. péntek Jn 10,27 Napnyugta: 19.15
4. szombat Zsolt 119,130

5. vasárnap 1Kor 2,14
6. hétfõ Mt 13,44
7. kedd Jn 5,39
8. szerda 1Kor 2,11
9. csütörtök Ap csel 17,11

10. péntek Ésa 57,15 Napnyugta: 19.25
11. szombat Jer 6,16

12. vasárnap 2Kor 4,7
13. hétfõ Zsolt 119,18
14. kedd Zsolt 119,34
15. szerda 1Kor 2,5–7
16. csütörtök Zsolt 119,97
17. péntek Jer 15,16 Napnyugta: 19.34
18. szombat Jn 17,17

19. vasárnap Ésa 8,20
20. hétfõ Mt 24,24–25
21. kedd 1Kor 2,4
22. szerda Zsolt 119,105
23. csütörtök Zsolt 119,15–16
24. péntek Ésa 30,21 Napnyugta:  19.45
25. szombat 1Pt 3,15

26. vasárnap Júd 3
27. hétfõ 2Kor 11,13–14
28. kedd 2Tim 4,3–4
29. szerda Eféz 4,14
30. csütörtök Mt 7,24
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Május 

1. péntek Jn 14,18 Napnyugta: 19.54
2. szombat Zsid 4,15

3. vasárnap Zsolt 50,15
4. hétfõ Mt 7,7–8
5. kedd 1Jn 2,1
6. szerda 2Kor 12,9
7. csütörtök Zsolt 51,13–15
8. péntek 1Sám 1,27–28 Napnyugta: 20.04
9. szombat 5Móz 6,6–7

10. vasárnap Péld 22,6
11. hétfõ Mk 10,13–16
12. kedd Mt 18,2–6
13. szerda Préd 12,3
14. csütörtök Préd 12,1
15. péntek Dn 3,17–18 Napnyugta: 20.12
16. szombat Rm 8,11

17. vasárnap 2Kir 2,15
18. hétfõ Lk 9,1–4
19. kedd Ésa 52,7
20. szerda Ésa 60,3
21. csütörtök Ésa 6,8
22. péntek Ap csel 13,2–4 Napnyugta: 20.20
23. szombat Ésa 60,1–2

24. vasárnap 2Kor 3,5–6
25. hétfõ 1Kor 1,25
26. kedd 1Kor 1,26–27
27. szerda Lk 10,33–34
28. csütörtök Lk 10,36–37
29. péntek Jel 18,1 Napnyugta: 20.27
30. szombat Jel 22,17

31. vasárnap Jel 22,11
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ÁHÍTATOK MINDEN NAPRA

Június 

1. hétfõ Lk 19,10
2. kedd Mt 5,14
3. szerda Mt 5,13
4. csütörtök 2Kor 5,20
5. péntek Lk 24,48–49 Napnyugta: 20.36
6. szombat Ap csel 1,8

7. vasárnap 1Kor 3,9
8. hétfõ Rm 10,13–14
9. kedd 1Kor 3,6–7

10. szerda 1Kor 1,27–29
11. csütörtök 1Pt 2,9 Napnyugta: 20.40
12. péntek Jer 9,23–24
13. szombat Jn 17,18–20

14. vasárnap Mt 21,15–16
15. hétfõ Mt 24,14
16. kedd Jn 4,35
17. szerda Lk 8,39
18. csütörtök Ap csel 13,52
19. péntek Lk 3,16 Napnyugta: 20.45
20. szombat Mt 10,20

21. vasárnap 2Móz 4,15
22. hétfõ Jn 13,35
23. kedd 2Kor 12,10
24. szerda Lk 11,13
25. csütörtök 1Kor 2,1–3
26. péntek 2Tim 2,3–4 Napnyugta: 20.45
27. szombat Rm 13,11

28. vasárnap 2Kor 5,19
29. hétfõ Rm 10,9–10
30. kedd Jer 8,20
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