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Készítsétek az Úrnak útját! 5

Bevezetés 

Az „idõk jelei” nyilvánvalóvá teszik, hogy a kegyelmi idõ
utolsó – bizonytalanul rövid és sorsdöntõ – idõszakában
élünk. Elõzõ negyedévi tanulmányunkban feltárult elõttünk,
mit foglal magában a „megújulás és a reformáció”, amire
ma oly nagy szükségünk van.

Hisszük, hogy a Szentlélek folyvást munkálkodni fog ben-
nünk, soraink között a valódi, felülrõl jövõ ébredés és meg-
újulás érdekében. Azonban állhatatosabban, komolyabban
imádkozunk majd ezért, ha az is elénk tárul, hogy mit vár
tõlünk az Úr, nemcsak személyes életünkben, hanem misz-
sziószolgálatunkban, megbízatásunk teljesítésében is. Errõl
szól e negyedévi tanulmányunk.

Többször foglalkoztunk már azzal a témakörrel, hogy
milyen reformációra van szükség személyes életünkben.
(Elõször 1987-ben volt ez szombatiskolai tanulmányunk té-
mája, majd 1999-ben újra kiadtuk a korábbi tanulmányso-
rozatot Reformáció gyakorlati életünkben címen, átdolgozott
formában.) Ezt szüntelenül ébren kell tartanunk. Ajánljuk
testvéreinknek e tanulmányfüzet újbóli átolvasását. 

Mindeddig nem került sor azonban arra, hogy – az Ige
és a bizonyságtételek kijelentéseit és tanácsait összegezve,
mintegy összképbe rendezve – szembesüljünk azzal, milyen-
nek kell lennie a mennyei elveket követõ egyház munka-
végzésének, missziószolgálatának. Sok mindent tudunk rész-
letekben, de nem igazán fogtuk fel az igei útmutatások és
a nekünk adott tanácsok jelentõségét, fõként pedig el-
maradt a megvalósításuk. Ezen felül sok minden elkerülte
a figyelmünket, ezek új ismeretként, felfedezésként hatnak
most ránk.

A tanulmányok címeit olvasva felmerülhet a gondolat,
hogy néhány témakörrel talán nem is kellene gyülekezeti
szinten foglalkoznunk: például a bizottságokra, a lelkészi



munkára és a lelkészképzésre, vagy a könyvkiadásra vonat-
kozó tanácsokkal. Úgy vélhetjük, hogy a mértékletességi
vagy a nevelési reform intézményeivel kapcsolatos útmuta-
tások sem érintenek mindenkit. Az Úr azonban pontosan
arra a szemléletváltásra akar elvezetni minket, hogy a gyü-
lekezetben nem szabad elkülöníteni egymástól egy lelkészi,
vezetõ réteget, amely – úgy gondoljuk – felelõs a munka
végzéséért, és egy „gondozott” vagy „fogyasztói” réteget,
amely a gyülekezeti tagokból áll. A maradék egyház külde-
tésének betöltéséért az egész gyülekezet felelõs, és a gyü-
lekezet minden tagja hivatott részt venni benne. Továbbá
az összes tanács, a legkisebb részletek is arról szólnak,
hogy mit jelent a valódi kereszténység, az isteni elvek ér-
vényesítése a gyakorlatban. Ha nem is bizottsági tag vala-
ki, és ha nem is dolgozik a közösség valamelyik intézmé-
nyében, akkor is mindannyian sokat tanulhatunk az ezek-
re vonatkozó útmutatásokból, mert arra világítanak rá, mit
jelent „Krisztus-követõnek” lenni, betölteni a szeretet tör-
vényét minden dologban, az élet és a szolgálat minden te-
rületén. Arra tanítanak, hogy „lehetséges azokkal az alap-
elvekkel összhangban intézni ügyeket, amelyek Isten jelle-
mének a bélyegét viselik magukon”. (Bizonyságtételek a prédiká-
toroknak, 193. o.)

Rámutatnak e tanulmányok ezen felül arra, mennyi olyan
munka van, amihez még hozzá sem fogtunk, bele sem kezd-
tünk, mennyi olyan munkaterület, ahová még csak be sem
léptünk. Bárcsak úgy hatna ránk e tanulmánysorozat – a
bennük foglalt igék és bizonyságtételek –, mint Jézus nagy
misszióparancsának megértése az elsõ tanítványokra:

„Komoly imában fordultak az Úrhoz: adjon nekik kész-
séget, hogy az emberek elé állhassanak, és a mindennapi
érintkezés folyamán olyan szavakat mondjanak, amelyek a
bûnösöket az Üdvözítõhöz vezetik. Miközben minden véle-
ménykülönbséget megszüntettek egymás között, minden el-
sõbbségi vagy uralomvágy eltûnt a szívükbõl, bensõséges
keresztényi közösségben szorosan egybeforrtak. Mind köze-
lebb jutottak Istenhez… Szomorúság ülte meg szívüket, ha
arra gondoltak, hányszor okoztak fájdalmat Néki lassú fel-
fogásukkal és tanításai iránt tanúsított közömbösségükkel,
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melyeket javukra akart közölni velük… Érezték lelki sze-
génységüket, és felülrõl, az Úrtól kérték a kenetet, amely
alkalmassá teszi õket a lélekmentés munkájára. Nemcsak a
maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások
lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el kell
vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az
erõért, amelyet Jézus megígért nekik.” (Az apostolok története,
a Pünkösd c. fejezetbõl)

Javasoljuk mindenkinek, hogy egyénileg olvassa végig az
egész tanulmányfüzetet, lehetõleg nem kis részletekben, ha-
nem minél rövidebb idõn belül, szinte egyhuzamban. Ez le-
hetõvé teszi, hogy egészében lássuk tanulmányunk tárgyát,
s felismerjük a mély összefüggéseket, azokat a következe-
tes alapelveket, amelyekre az evangélium szellemében mû-
ködõ egyház, annak minden tevékenysége épül.

Készítsétek az Úrnak útját! 7

Megjegyzés: A tanulmányokban a dõlt betûvel szedett idézetek Ellen
G. White mûveibõl valók.
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I. tanulmány – január 4.

A mennyei eszmény, minta
szerint munkálkodó egyház

1
Hol találunk a Szentírásban különlegesen szemléletes
és gazdag mondanivalót hordozó kijelentést a meny-
nyei eszmény vagy minta szerint munkálkodó egyház-
ról?

Ezék. 40:2–4; 41:1; 47:1 „Isteni látásokban vitt en-
gem Izrael földjére, és letett engem egy igen magas
hegyre, s azon volt mint egy város épülete dél felõl.
Odavitt engem, és ímé egy férfiú volt ott, tekintete
mint az ércnek tekintete. Lenzsinór volt kezében és mé-
rõpálca, a kapuban állt. Szólt nékem az a férfiú: Em-
bernek fia! Láss szemeiddel és hallj füleiddel, figyelmes
légy mindarra, amit mutatok néked, mert azért hozat-
tál ide, hogy ezeket megmutassam néked. HHiirrddeessdd IIzz-
rraaeell hháázzáánnaakk mmiinnddaazzookkaatt,, aammiikkeett llááttsszz…… Bevitt engem
a templomba, és megmérte a gyámoszlopokat, hat sing
széles volt egyfelõl és hat sing széles másfelõl a gyám-
oszlopok szélessége… Majd visszatérített engem a ház
ajtajához, és ímé, víz jött ki a ház küszöbe alól nap-
kelet felé…”

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

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

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

Ezékiel próféta a babiloni fogság idején, a babiloni foglyok
között munkálkodott. A nemzeti tragédia okát tárta fel hon-
fitársainak, és a helyreállítás gazdag ígéreteit közvetítette
nekik az õszinte megtérés feltételével. Könyve 40–48. feje-



zete a felépítendõ új templomról szóló látomását örökíti
meg. Beteljesedtek volna a látomásban foglaltak, ha a ba-
biloni fogságból hazatérõ nép valóban teljesíti az Istennel
kötött szövetség kívánalmait. A köztük megindult remény-
teljes reformáció (Ezsdrás–Nehémiás idején) azonban csak
rövid életû volt, utána pedig súlyos eltévelyedés követke-
zett (a legalista, farizeusi vallásosság irányába), így e pró-
fécia nem teljesülhetett be eredeti értelmében.

„A fogság utáni bibliai szerzõk sehol sem emlékeznek
meg errõl a próféciáról. Az a tény, hogy a templom építõi
láthatóan nem szenteltek figyelmet ennek a tervnek, azzal
magyarázható, hogy az alapítók tudatában voltak annak:
nincs itt még az ideje, hogy ezek az ígéretek teljesedjenek.
A próféciasorozat nem nyújt felvilágosítást arra vonatkozó-
an, hogy közvetlenül a fogságból való visszatérés után kell-
e majd megvalósítaniuk a számûzötteknek e terveket. Ezek
a kijelentések kétségtelenül a távolabbi jövõre vonatkoztak,
egy bizonyos cél elérése után érkezett volna el beteljesedé-
sük ideje. Mivel Isten meg akarta értetni a néppel ígérete-
inek bizonyosságát, utasította szolgáját, hogy pontos rajzot
készítsen arról a templomról, amely az új országban az
imádkozás központi helyéül szolgál majd. Szólhatott volna
Isten általánosságban is errõl az ígéretrõl, egyszerûen csak
közölhette volna velük, hogy az elkövetkezendõ jövõben fel-
épül majd egy tökéletes templomuk. Ilyen híradás azonban
bizonytalanságról tanúskodott volna. Nem táplálhattak vi-
szont kételyt az isteni szándék komolysága felõl, ha az épü-
letre és a szolgálatokra, azok minden részletére vonatkozó-
an pontos leírást ad az isteni kijelentés.” (HNA Biblia-kommen-
tár IV., az Ezék. 40:1-hez fûzött magyarázatból)

Itt is az a törvényszerûség érvényes, mint az Izrael fel-
virágzására vonatkozó többi ígéretnél: ami a feltételek hí-
ján nem teljesülhetett be a testi Izrael idejében, azt örökli
a lelki Izrael, az újszövetségi hívõ nép. Az engedelmesség
feltétele azonban itt is fennáll. Az egykori ígéretek csak
addig és annyiban teljesülhetnek, amennyiben Isten útjait
követik. Végül azonban Isten minden ígérete megvalósul –
legalábbis azok lelki lényege – az újjáteremtett Földön, 
a megváltott emberiség körében.

I. tanulmány 9



Ha ezeknek az ígéreteknek a tökéletes teljesedése a földi
történelmen túli idõbe nyúlik is (lásd számos részlet beidé-
zését Ezék. 47–48. fejezetébõl az újjáteremtett Föld fõváro-
sa, az új Jeruzsálem bemutatásánál Jel. 21–22. fejezetében),
fontos alapelvekre irányítják rá figyelmünket Isten átvitt ér-
telemben vett templomát, azaz az Õ egyházát illetõen.

Ellen G. White több helyen is úgy értelmezi bizonyságté-
teleiben Ezékiel könyve 47. fejezetét, hogy ez az igeszakasz
az egyház küldetését, Istennek az egyházra vonatkozó esz-
ményét szemlélteti. Nyilvánvaló, hogy a 47. fejezetet meg-
elõzõ, vele szorosan összefüggõ fejezetek is vonatkoznak az
egyházra is, jelképes értelemben.

2
Miképpen ad kulcsot az igeszakasz mondanivalójának
megértéséhez a Bibliában használatos jelképek isme-
rete? Mihez hasonlítja a Szentírás az egyházat? Mi 
a jelentõsége annak, hogy az angyal mindent megmért
a templomban Ezékiel próféta látomása során, és fel-
hívást is kapcsolt e cselekedetéhez?

I. Pt. 2:5/a „Ti magatok is, mint élõ kövek, épüljetek
fel lleellkkii hháázzzzáá……”

Ef. 2:20–22 „Akik fölépíttettetek az apostoloknak és
prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkõ maga Jézus
Krisztus, akiben az egész épület szép renddel rakattat-
ván, nevekedik sszzeenntt tteemmpplloommmmáá az Úrban, akiben ti
is együtt építtettek IIsstteenn hhaajjlléékkáávváá a Lélek által.”

Ezék. 43:10–12; 44:4, 5; 44:23 „Te, embernek fia,
hirdesd Izrael házának ezt a házat… 
MMéérrjjéékk uuttáánnaa aarráánnyyoossssáággáátt…… E ház formáját és beren-
dezését, kijáratait és bejáratait, minden formáit és min-
den rendeléseit, minden törvényeit jjeelleennttssdd mmeegg nnéékkiikk,,
íírrdd llee sszzeemmüükk eellõõtttt,, hhooggyy mmeeggttaarrttssáákk mmiinnddeenn ffoorrmmáájjáátt,,
mmiinnddeenn rreennddeelléésseeiitt,, ss aazzookkaatt ccsseelleekkeeddjjéékk.. Ez a ház tör-
vénye: A hegy tetején egész határa köröskörül igen
szentséges. ÍÍmméé,, eezz aa hháázz ttöörrvvéénnyyee…… 
És láttam: ímé, az Úr háza betelt az Úr dicsõségével
és orcámra estem. Mondta nékem az Úr: Embernek fia,
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ffiiggyyeellmmeess llééggyy,, lláássdd sszzeemmeeiiddddeell,, ffüülleeiiddddeell hhaalllldd mmeegg,,
amiket én szólok veled az Úr házának minden rend-
tartásairól és törvényérõl… AAzz éénn nnééppeemmeett ttaannííttssáákk,,
hogy mi a különbség szent és közönséges között, a tisz-
tátalan és a tiszta között való különbséget iissmmeerrtteesssséékk
mmeegg vveellüükk..”

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

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

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

Isten házának, egyházának „törvénye” van, és Isten felszó-
lítja népét, hogy tartsák meg e törvényt, õrizzék meg és
cselekedjék az Õ háza „minden rendelését”. „Mérjék utána
arányosságát” – hangzik a felhívás, ami arra szólít fel,
hogy gondoljuk át, értsük meg az isteni mércéket és útmu-
tatásokat! Fedezzük fel ezekben az igaz és tökéletes meny-
nyei mintát, a mennyei alapelveket. „Tanuljunk meg kü-
lönbséget tenni szent és közönséges között” e tekintetben is,
azaz lássuk meg, mi a különbség az emberi elgondolások
és az isteni eszmék között.

„Ahhoz, hogy Isten földi egyháza templomhoz hasonlítson,
építsük azt a mennyben mutatott minta szerint, nem pedig
saját elképzeléseinkre támaszkodva. Emberi elgondolások
gyakran akadályozzák Isten tervének megvalósítását. Isten
az arany mérõrudat nem adta halandó ember kezébe, vagy
testületek kezébe, bármi legyen is a rangjuk vagy hiva-
tásuk. EEzz aa mméérrccee aa mmeennnnyyeeii ÉÉppííttéésszz kkeezzéébbeenn vvaann.. Ha em-
berek nem avatkoznak bele Isten tervébe, ha engedik, hogy
Õ hasson a gondolatokra s a jellemre, hogy egyházát terve
szerint építse fel, akkor oollyyaann mmûû lléétteessüüll,, aammeellyy kkiiáálllljjaa aa
lleeggnnaaggyyoobbbb pprróóbbáákk vviihhaarráátt iiss… Mint nép tanulmányozzuk
Isten terveit mûve vezetésére vonatkozóan! Bárhol, bármi-
vel kapcsolatban adott is utasításokat, gondosan mérlegel-
jük, hogyan értelmezzük kifejezett akaratát. Szenteljünk kü-
lönös figyelmet ennek a feladatnak!” (Bizonyságtételek a prédi-
kátoroknak, 215., 338. o.)

I. tanulmány 11



3
Mi múlik azon, hogy Isten népe követi-e ezeket az
alapelveket?

Ezék. 43:1–5 „Vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapu-
hoz, amely napkelet felé néz. Ímé, Izrael Istenének
dicsõsége jött napkelet felõl, zúgása, mint nagy víz zú-
gása, a Föld fénylett az Õ dicsõségétõl. A jelenség, ame-
lyet láttam, olyan volt… mint az a jelenség, melyet a
Kébár folyó mellett láttam. Orcámra estem. AAzz ÚÚrr ddii-
ccssõõssééggee bbeemmeenntt aa hháázzbbaa a kapunak útján, mely néz
napkeletre. Fölemelt engem a lélek, bevitt a belsõ pit-
varba, és ímé, aazz ÚÚrr ddiiccssõõssééggee bbeettööllttööttttee aa hháázzaatt..” 

I. Kor. 3:9–13 „Mert Isten munkatársai vagyunk: Is-
ten szántóföldje, Isten épülete vagytok… KKii-kkii azonban
mmeegglláássssaa,, mmii mmóóddoonn ééppíítt.. Mert más fundamentumot
senki nem vethet azonkívül, amely vettetett, mely a Jé-
zus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága-
köveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamen-
tumra, kinek-kinek munkája nyilván lesz: mmeerrtt aammaa
nnaapp mmeeggmmuuttaattjjaa..” 

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

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

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

Isten jelenlétének dicsõsége töltötte be a mennyei mértékek
szerint épített templomot.

„Isten kész munkálkodni népéért, ha követik a helyes
munkarendet… Meg kell értenünk, hogy minden tekintetben
együtt kell mûködnünk Istennel, másként Õ nem tud
együttmûködni velünk… Senkinek sincs joga arra – sehol
a világon, és a munka egyetlen területén sem –, hogy bár-
mely ügyvitel során eltérjen Isten alapelveitõl. IIsstteenn aazztt
aakkaarrjjaa,, hhooggyy aa vviilláágg lláássssaa:: lleehheettssééggeess aazzookkkkaall aazz aallaappeellvveekk-
kkeell öösssszzhhaannggbbaann iinnttéézznnii üüggyyeekkeett,, aammeellyyeekk IIsstteenn jjeelllleemméénneekk
aa bbééllyyeeggéétt vviisseelliikk mmaagguukkoonn,, úgy, amint Õ kinyilatkoztatta
magát Jézusban… 

Semmilyen eltérés nem történhet az Õ alapelveitõl, nem
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szabad világi elveket behozni az ügyek intézését illetõen.
Semmilyen világi szokást vagy gyakorlatot nem szabad al-
kalmazni Isten népe között, amely arra rendeltetett, hogy
Krisztust képviselje és kövesse. Ha Isten hatalma nyilatko-
zik meg az egyházban, és nyilvánvaló, hogy azok, akik az
ügyeket intézik, a Szentlélek vezetése alatt állnak, akkor
érezhetjük biztonságosnak és fogadhatjuk el, amit Isten
nevében, Õvele összhangban mondanak. Mindenkor tud-
nunk kell, hogy az élõ Isten Igéjének alapelvei irányítanak
minket.” 

„Mindenki építsen tiszta, nemes, becsületes tettek által.
Munkájának eredménye arányos épület, szépséges templom
lesz, amelyet Isten és ember tisztel.” 

„Gondosan mérlegeljük, milyen tevékenységbe fogunk. Ál-
dást jelent-e majd az emberek számára? Isten nem csupán
azért bízott ránk munkát, hogy lekössük magunkat, hanem
hogy nevének szerezzen dicsõséget. Sokan szorgosan sürög-
nek-forognak – csupa fát, szalmát, polyvát gyûjtve. De ez
elemésztõdik… Sokan látják majd, hogy az idejüket és fi-
gyelmüket lekötõ munka elpusztul… s maguk is csak mint-
egy tûzbõl kikapottan menekülnek meg.” 

„Isten a legragyogóbb szolgálatot vagy tehetséget sem
fogadhatja el másképpen, csak úgy, ha kapcsolatban áll az
élõ alapzattal, ha arra épül. Mert egyedül ez ad értéket 
a képességnek, ez emeli azt Istenért végzett szolgálattá.” 
(Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 193. o.; 153. sz. kézirat, 1903; 
49. sz. kézirat, 1898; A megváltás története, 80. o.)

4
Hol találkozunk az „élõ, gyógyító víz” jelképével 
a Szentírásban? Mit jelképez Ezékiel látomásában az,
hogy vízforrás buzog ki a templom küszöbe alól? Mi
a mondanivalója annak, hogy az angyal mérte a víz
bõségét, mélyülését a próféta látomásában?

Jer. 2:13 „Elhagytak engem, aazz ééllõõ vviizzeekk ffoorrrráássáátt……”

Ésa. 12:2–3 „Ímé, Isten az én szabadítóm! Bízom és
nem félek, mert erõsségem és énekem az Úr, az Úr, és
lõn nékem szabadítóm! S örömmel merítetek vizet a
SSzzaabbaaddííttóó kkúúttffeejjéébbõõll..”
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Jn. 4:14 „Valaki pedig abból aa vvíízzbbõõll iisszziikk,, aammeellyyeett
éénn aaddookk nnéékkii,, soha örökké meg nem szomjúhozik, ha-
nem az a víz, amelyet én adok néki, öörröökk éélleettrree bbuuzz-
ggóó vvíízznneekk kkúúttffeejjee lleesszz õõbbeennnnee……”

Jn. 7:37–38 „Az ünnep utolsó nagy napján pedig fel-
állt Jézus és kiáltott, mondván: Ha valaki szomjúhozik,
jöjjön énhozzám, és igyék. AAkkii hhiisszz éénnbbeennnneemm,, amint
az Írás mondotta, ééllõõ vvíízznneekk ffoollyyaammaaii öömmlleenneekk aannnnaakk
bbeellsseejjéébbõõll..”

Ezék. 47:1–6/a, 8 „Visszatérített engem a ház ajtajá-
hoz, és ímé víz jött ki a ház küszöbe alól napkelet
felé… és a víz aláfolyt a ház jobb oldala alól az oltár-
tól délre. Majd kivitt engem az északi kapu útján, el-
hordozott engem a kívül való úton a külsõ kapuhoz,
mely napkeletre néz, és ímé aa vvíízz ootttt ffoorrrrootttt kkii aa jjoobbbb
oollddaall aallóóll.. Mikor kiment az a férfiú napkelet felé, mé-
rõzsinórral a kezében, mért ezer singet, és átvitt en-
gem a vízen: aa vvíízz bbookkááiigg éérrtt.. Mért ismét ezret, és át-
vitt engem a vízen: aa vvíízz ppeeddiigg ttéérrddiigg éérrtt.. Mért ismét
ezret, és átvitt engem: aa vvíízz ddeerréékkiigg éérrtt.. Mért még ez-
ret, s volt ott olyan folyó, hogy át nem mehettem raj-
ta, mert mmaaggaass vvoolltt aa vvíízz,, mmeeggúússzznnii vvaallóó,, mely meg
nem lábolható… Ekkor mondta nékem: Láttad-e,
embernek fia?… Ez a víz a keleti tájékra foly ki, és 
a lapályra megy alá, majd aa tteennggeerrbbee mmeeggyy bbee,, aa tteenn-
ggeerrbbee sszzaakkaadd ééss mmeeggggyyóóggyyuull aa vvíízz..”

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

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

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

„„CCssooddáállaattooss mmuunnkkaa aazz,, mmeellyyeett aazz ÚÚrr ggyyüülleekkeezzeettéévveell aakkaarr
vvééggeezztteettnnii,, hhooggyy nneevvee mmeeggddiiccssõõüülljjöönn.. EEzztt aa mmuunnkkáátt EEzzéékkiieell
pprróóffééttaa llááttoommáássaa áábbrráázzoolljjaa,, aazz »»áállddáásstt hhoozzóó vvíízz«« ((4477.. ffeejj..))
jjeellkkééppee áállttaall..”” 

„Az áldás világra árasztásában Isten minden munkatár-
sa részt vesz, akinek a szívében Krisztus él, mindenki, aki
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a világ elé tárja Isten szeretetét. Egész lényébõl a lelki élet
árja buzog elõ, amikor Üdvözítõjétõl áldásokat nyer, hogy
továbbítsa… Isten Lelke szolgáin keresztül árasztja a bûn-
tõl beteg, szenvedõ emberiségre a hatalmas gyógyító erõt,
amely testre is lélekre is hat. A kútforrás vize gyógyító ha-
tású. Meggyógyítja mind a testi, mind a lelki nyomoréko-
kat. Ebbõl a forrásból folyik Ezékiel látomásának hatalmas
folyója… IIsstteenn aa ggyyóóggyyííttááss ééss aazz éélleett iillyyeenn ffoollyyóóiinnaakk sszzáánn-
ttaa kkóórrhháázzaaiinnkkaatt,, amikor hatalma azokon keresztül nyilvá-
nul meg.” 

„A világ módszere az, hogy pompával, fitogtatással és
kérkedéssel kezdik a munkát, de mindez semmivé válik. Is-
ten útja az, hogy kis dolgokat tesz meg az igazság és az
igaz tettek diadalának kezdetévé. Ezért senki ne ujjongjon
a nagyszabású kezdet miatt, és senkit ne csüggesszen el a
látszólagos gyengeség. Isten a gazdagság, bõség és hatalom
a népe számára, ha a láthatatlan dolgokra tekintenek. Ha
követjük Isten utasításait, a biztonság és igaz eredményes-
ség ösvényét választjuk… IIsstteenn tteerrvvee aazz,, hhooggyy aa jjóótteetttteekk ffoo-
llyyóóii aa mmééllyysséégg áárraammllaattaaiihhoozz hhaassoonnllóóaann öörröökkkkéé kköörrbbee-kköörrbbee
ffoollyyjjaannaakk,, s mindig visszatérjenek forrásukhoz. A keresztény
hittérítés hatalma ebben a törvényben rejlik.” 

„Munkánkat – amikor elkezdtük – kicsiny, igen kicsiny
csermelynek mutatták be nekem. Isten Ezékiel prófétának
megmutatta a vizet, amely »kibuggyan a ház küszöbe alól
napkelet felé, az oltártól délre«. Olvassátok el Ezékiel köny-
ve 47. fejezetét! Különösen figyeljétek meg a 8. verset.
»Mondta nekem: Ez a víz a keleti tájékra folyik ki, a la-
posra, sivatagokba megy alá, és a tengerbe megy be, a ten-
gerbe szakad, és meggyógyul a víz.« Velem is azt közölték,
hogy munkánk keletre és nyugatra terjed, a tenger szige-
teire, s a világ minden részére.” (Az apostolok története, Isten
terve egyházával c. fejezetbõl; Bizonyságtételek VI., 227–228. o.; Bizony-
ságtételek VII., 120., 118., 119. o.; Bizonyságtételek VII., A kiadóvál-
lalatok egymáshoz való viszonya c. fejezetbõl)
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5
Mire hívta fel ezután a próféta figyelmét az angyal
az élõ, gyógyító folyamot illetõen? Milyen ismert bib-
liai jelképek segítenek megérteni az itt elénk táruló
ábrázolás mondanivalóját?

Ezék. 47:6/b–12 „Visszavezetett engem a folyó part-
ján. Mikor visszatértem, ímé, a folyó partján igen sok
fa volt mindkét felõl. Mondta nékem: …Minden élõ ál-
lat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegy, élni fog,
a halaknak nagy bõségük lesz, mert ez a víz bement
oda, és azok meggyógyulnak. ÉÉll mmiinnddeenn,, vvaallaahhoovvaa ee ffoo-
llyyóó bbeemmeenntt.. És lesz, hogy halászok állanak rajta
Engeditõl Énegláimig, varsák kivetõhelye lesz, nemük
szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger
halai, nagy bõséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem
gyógyulnak meg, só helyei lesznek. És a folyó mellett,
mindkét parton mindenféle ennivaló gyümölcsfa neveke-
dik fel, leveleik el nem hervadnak, gyümölcseik el nem
fogynak, havonként új meg új gyümölcsöt teremnek,
mmeerrtt vviizzüükk oonnnnéétt aa sszzeenntthheellyybbõõll ffoollyyiikk kkii,, ééss ggyyüümmööll-
ccssüükk eelleeddeellrree ééss lleevveelleeiikk oorrvvoossssáággrraa vvaallóókk..”

A gyümölcs, illetve a gyümölcstermés jelképe az Írás-
ban:

Zsolt. 1:1–3 „Boldog ember az, aki nem jár gonoszok
tanácsán, bûnösök útján meg nem áll, és csúfolódók
székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyö-
nyörûsége, és az Õ törvényérõl gondolkodik éjjel és
nappal. OOllyyaann lleesszz,, mmiinntt aa ffoollyyóóvviizzeekk mmeelllléé üülltteetteetttt ffaa,,
aammeellyy iiddeejjeekkoorráánn mmeeggaaddjjaa ggyyüümmööllccsséétt,, levele nem her-
vad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz.”

Jer. 17:7–8 „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és
akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz
mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit,
és nem fél, ha hõség következik, s a levele zöld ma-
rad, és a száraz esztendõben nem retteg, sem a ggyyüü-
mmööllccssöözzééssttõõll mmeegg nneemm sszzûûnniikk..”

Jn. 15:8 „Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy
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ssookk ggyyüümmööllccssöött tteerreemmjjeetteekk,, és legyetek nékem tanítvá-
nyaim.”

Gal. 5:22 „De a LLéélleekk ggyyüümmööllccssee:: szeretet, öröm, bé-
kesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség,
mértékletesség.”

A halász, illetve a halászat jelképe az Írásban:

Mk. 1:16–17 „Mikor pedig Galilea tengere mellett járt,
látá Simont és Andrást, annak testvérét, amint 
a tengerbe hálót vetének, mert halászok valának. És
monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és én aazztt
mmíívveelleemm,, hhooggyy eemmbbeerreekkeett hhaalláásssszzaattookk..”

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

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

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

Az élõ, munkálkodó egyház gyönyörû szép ábrázolását fe-
dezhetjük fel tehát Ezékiel próféta látomásában. A folyó
partján gyümölcsöt termõ fák, a vízben halak és mun-
kálkodó halászok sokasága. Csak azokban a mocsarakban
és tócsákban hal ki az élet, ahol megáll a víz, amelyek nem
veszik át a kútfõbõl származó friss vizet, és nem adják
tovább.

Vágyakozunk-e ilyen egyházzá lenni, ahol megszentelt
hívõk és szorgos munkások sokaságával találkozhatunk, 
s amely folyvást szaporodik üdvözülendõkkel, és egy ára-
dó, erõteljes, életet és gyógyulást hozó folyamhoz hason-
lít? Ilyenné válhatunk, ha minden tekintetben követjük a
mennyei mintát és mércéket! Ennek következtében ugyan-
is az Úr jelenléte lesz közöttünk, Szentlelke és angyalai
munkálkodnak együtt velünk. Világossá teszi ez a látomás,
hogy gyógyító erõt csak az az egyház, az a keresztény
szolgálat közvetít, amelyet a „„sszzeenntthheellyybbõõll eerreeddõõ ffoorrrrááss””
táplál.
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6
Hogyan mutatja be az Úr az Újszövetségben is az
eszményi egyházat? Mi az eredményesség titka az új-
szövetségi igék szerint is?

Ef. 4:11–12, 15–16 „Õ adott némelyeket apostolokul,
némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, né-
melyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tö-
kéletesítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus tes-
tének építésére… Az igazságot követvén szeretetben,
mindenestõl fogva nnöövveekkeeddjjüünnkk AAbbbbaann,, aakkii aa ffeejj,, 
aa KKrriisszzttuussbbaann.. Akibõl az egész test, szép renddel egy-
berakatván és egybeszerkesztetvén az Õ segítségének
minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke sze-
rint való munkássággal teljesíti a test növekedését 
a maga fölépítésére, szeretetben.”

Jel. 2:1; 1:19–20 „Az efézusbeli gyülekezet angyalá-
nak írd meg: Ezeket mondja az, aakkii jjoobbbb kkeezzéébbeenn ttaarrtt-
jjaa aa hhéétt ccssiillllaaggoott,, aakkii jjáárr aa hhéétt aarraannyy ggyyeerrttyyaattaarrttóó
kköözzöötttt…… Írd meg, amiket láttál, amik vannak és amik
ezek után lesznek. A hét csillag titkát, amelyet láttál
az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartóét. A
hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyer-
tyatartót láttál, az a hét gyülekezet.”

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

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

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

„Krisztus szerette egyházát, és önmagát adta érte. Az egy-
házat az Õ vérén vásárolta meg. Isten Fiát látjuk a hét
arany gyertyatartó között járni, Jézus maga adja az olajat
az égõ lámpáknak, Õ gyújtja meg a lángot. »Benne élet volt,
és ez az élet volt az emberek világossága.« Egyetlen gyer-
tyatartó, egyetlen gyülekezet sem világít magától. Minden
világosság Krisztustól árad… Nincs, nem lehet fénye a gyü-
lekezetnek, ha nem árasztja szét azt a dicsõséget, amelyet
Isten trónjáról nyer.” 

„Az apostolok a biztos fundamentumra építettek, az örök
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Sziklára. Erre az alapra helyezték azokat a köveket, ame-
lyeket a világ bányáiból vájtak ki. Az építõk azonban nem
munkálkodhattak zavartalanul, Krisztus ellenségei rendkívül
megnehezítették munkájukat. Harcolniuk kellett azok vak-
buzgósága, babonái, elõítéletei és gyûlölete ellen, akik az in-
gatag alapra építettek… Királyok és kormányzók, papok és
fõemberek igyekeztek lerombolni Isten templomát. Azonban
Isten hûséges emberei folytatták a munkát… Az épület ké-
szült, szépen és arányosan… A legkiválóbb építõk közül
azonban egyik a másik után esett el az ellenség keze által.
Istvánt megkövezték, Jakabot fegyverrel ölték meg. Pált le-
fejezték. Pétert megfeszítették, Jánost számûzték. Mindennek
ellenére a gyülekezet növekedett… Az igazság ellensége min-
dent elkövetett, hogy akadályozza a mû építését, amelyet
Isten az építõmestereire bízott. Az Úr azonban »nem hagy-
ta magát tanúbizonyság nélkül«. AAzz aappoossttoollii kkoorrsszzaakk óóttaa
nnaappjjaaiinnkkiigg ssoohhaasseemm sszzüünneetteelltt IIsstteenn tteemmpplloommáánnaakk ééppííttééssee..
Visszapillanthatunk a letûnt évszázadokra, és láthatjuk,
hogy az épület élõ kövei fényesen világítottak a tévelygés
és babona sötétségén át… EE tteemmpplloomm ééppííttéésséébbeenn rréésszzee vvoolltt
PPáállnnaakk,, aa ttööbbbbii aappoossttoollnnaakk,, vvaallaammiinntt aazz öösssszzeess,, aazzóóttaa éélltt
iiggaazzaakknnaakk.. DDee aazz ééppüülleett mméégg mmiinnddiigg nniinnccss kkéésszz.. RRáánnkk,, aakkiikk
mmoosstt,, eebbbbeenn aa kkoorrsszzaakkbbaann ééllüünnkk,, nnaaggyy ffeellaaddaatt vváárr.. AAzz aallaapp-
zzaattrraa oollyyaann aannyyaaggoott kkeellll hheellyyeezznnüünnkk,, aammeellyy kkiiáálllljjaa aa
ttûûzzpprróóbbáátt……

Krisztus szent kötelességet bízott egyházára: valamennyi
tagja legyen Isten élõ közvetítõeszköze, amelyen keresztül el-
juttatja a világnak kegyelmének kincseit, Krisztus kimerít-
hetetlen gazdagságát… Ha minden parancsolatát teljesíti az
egyház, és hû marad Hozzá, akkor az isteni kegyelem bõ-
sége árad rá. Ha engedelmesen kitart Ura mellett, ha tisz-
teli Izrael Istenét, a pokol kapui sem vehetnek rajta diadal-
mat… Ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és
szentségét, ha mellõzne minden közösséget a világgal, ak-
kor fénylõ és dicsõ nap hajnala virradna rá. Az egyház Is-
tentõl nyert ígéretei örök idõkre szólnak… Az igazság elha-
lad azok mellett, akik megvetik és elutasítják, de végül
diadalt arat. Ha idõnként látszólag feltartóztatták is, hala-
dását nem akadályozhatták meg. Ha Isten üzenete ellenál-
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lásba ütközik, fokozott erõvel ruházza fel, hogy befolyása
annál nagyobb legyen. Hatalmat ad neki, amely a legerõ-
sebb korlátokat is ledönti, és minden akadályon át diadal-
maskodik… Hitben ott állhatunk az örök város küszöbén,
hallhatjuk a szívélyes üdvözlést, amely azoknak szól, akik
e földi életben Krisztus munkatársai voltak, s kitüntetésnek
vették, hogy Õérte szenvedhettek.” 

„Isten mûvét nem emberi hatalom alapította, és emberi
erõ képtelen megsemmisíteni. Akik a nehézségekkel és el-
lenállással szemben is elõreviszik a munkát, azoknak Isten
a szent angyalok állandó vezetését és oltalmát nyújtja. IIsstteenn
ffööllddii mmuunnkkáájjaa ssoohhaa mmeegg nneemm sszzûûnniikk,, lleellkkii tteemmpplloommáánnaakk
ééppííttééssee mmeegg nneemm áállll,, aammíígg aa tteemmpplloomm eell nneemm kkéésszzüüll,, mmíígg
eellõõ nneemm hhoozzzzáákk aa ccssúúccsskköövveett ee kkiiáállttáássssaall:: ÁÁllddááss,, áállddááss rreeáá!!
((ZZaakk.. 44::77))”” (1/a kézirat, 1890; Az apostolok története, A diadalmas
egyház c. fejezetbõl, 484–487. o.; Bizonyságtételek VII., 118–119. o.)
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II. tanulmány 21

II. tanulmány – január 11.

Az egyházra vonatkozó
„mennyei mércék” 
és az adventmozgalom

1
Hogyan viszonyultak a h. n. adventisták közül sokan
az egyházszervezés és bármiféle egyházi rend kialakí-
tásának a kérdéséhez kezdetben? Mi volt ennek az
oka? Milyen következtetést vontak le a második an-
gyali üzenetbõl? 

Jel. 14:8/a „Más angyal követte azt, mondván: Leom-
lott, leomlott Babilon, a nagy város!” 

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

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

A Miller-mozgalom – amelynek a nagy csalódás után is ki-
tartó hívõibõl lettek az elsõ h. n. adventisták – nem szer-
vezõdött egyházzá. Az Úr közeli eljövetelére várakozva sem-
mi szükségét nem látták ennek. Ezenkívül, amikor kezdték
kizárni õket a különbözõ egyházakból, rossz tapasztalatokat
szereztek az egyházszervezetekkel kapcsolatosan. (Lásd pl.
családjának kizárását a metodista egyházból Ellen G. White
életrajzában.) Ebben az idõben tárult fel elõttük a második
angyali üzenet értelme is. Úgy látták, hogy Babilon egyhá-
zainak elesése emberi mintájú szervezetükben és annak kö-
vetkezményeiben is megmutatkozik. Ilyen aggodalmak me-
rültek fel, amikor – mintegy másfél évtizeddel a nagy csa-
lódás, és több mint tíz évvel a h. n. adventista hitelvek
megszilárdulása (1848) után – idõszerûvé vált, hogy az ad-
venthívõk mindjobban szaporodó csoportjai valamiféle szer-
vezõdésbe tömörüljenek:

„1861. augusztus 3-án megmutatták nekem, hogy néhá-



nyan attól félnek, gyülekezetük Babilonná válna, ha egy-
házszervezetet hoznának létre… A szervezetté válás kérdé-
se körüli nyugtalanság felszínre hozta az igazságot hirdetõ
lelkészek erkölcsi bátorságának nagy hiányát is. Néhányan,
akik hittek a szervezés helyességében, nem álltak ki mel-
lette bátran… Féltek a kárhoztatástól és az ellenkezéstõl…
Némely lelkész tekintélye az egyházszervezet ellen hatott,
annak ellenére, hogy helyeselték azt. Attól féltek, hogy el-
veszítik tekintélyüket.” (Bizonyságtételek I., 256–257. o.)

2
Mit ismertek fel azonban a mozgalom úttörõi, lelki
vezetõi? Mit láthatunk Isten mûveit szemlélve a ter-
mészetben? Milyen volt az ószövetségi nép tábora,
vallási életük szervezettsége?

Zsolt. 104:24/a „Mily számtalanok a te mûveid,
Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg…” 

IV. Móz. 24:5 (vö. IV. Móz. 2. fejezet) „Mily szépek
a te sátoraid, óh Jákób! A te hajlékaid, óh Izrael!” 

I. Kir. 10:4–5 „Amikor látta Séba királyné asszonya
Salamonnak minden bölcsességét, és a házat, amelyet
épített, és az õ asztalának étkeit, és szolgáinak laká-
sait, és szolgái udvarlásának módját, és azok öltözete-
it, és pohárszékeit, és az õ áldozatát, amellyel az Úr-
nak házában áldozott, a lélegzete is elállott.” 

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

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

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

„Izrael kormányzását a legalaposabb szervezettség jellemez-
te, amely egyszerûségében és tökéletességében egyaránt cso-
dálatra méltó volt… Isten állt a kormányzás középpontjá-
ban, õ volt Izrael legfõbb hatósága és uralkodója. Az Isten
által rendelt látható vezetõ Mózes volt, akinek az Õ ne-
vében kellett a törvényeket végrehajtani. Késõbb a törzsek
véneibõl hetventagú tanácsot választottak, hogy segédkezzen
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Mózesnek az általános kormányzati ügyekben. Azután a pa-
pok következtek, akik Isten tanácsát kérték ki a szentély-
ben. A törzsek fölött vezetõk vagy fejedelmek rendelkeztek.
Ezek alatt voltak »az ezredesek, századosok, ötvenedesek és
tizedesek«, és végül a különleges kötelességek teljesítésére
rendelt tisztviselõk. A héber tábor pontos rend szerint he-
lyezkedett el. Három nagy csoportra osztották, s a központ-
ban állt a szentély, a láthatatlan király székhelye. Körülöt-
te foglaltak helyet a papok és léviták, mögöttük pedig a töb-
bi törzs táborozott.” 

„Minthogy tagjaink száma növekedett, nyilvánvalóvá
vált, hogy szervezettség nélkül zavarok mutatkoznának, s a
mûvet nem tudnánk sikeresen vezetni. A lelkészkar eltartá-
sa, az egyház és a lelkészkar megóvása a méltatlan tagok-
tól, majd pedig az egyház vagyonának biztosítása, az igaz-
ság sajtó útján való közlése, s egyéb okok miatt a szerve-
zettséget nem nélkülözhettük… KKoommoollyy iimmáábbaann ffoorrdduullttuunnkk
aazz ÚÚrrhhoozz,, hhooggyy aakkaarraattáátt mmeeggéérrtthheessssüükk,, s Szentlelke világos-
ságot is adott, nevezetesen, hogy az egyházban rendnek és
nagy fegyelemnek kell lennie. Tehát a szervezettség lénye-
ges. Isten minden mûvében, mindenütt az egész világ-
egyetemben rendszer és rend uralkodik. AA mmeennnnyy ttöörrvvéénnyyee::
aa rreenndd,, eezz lleeggyyeenn IIsstteenn nnééppéénneekk ttöörrvvéénnyyee iiss aa FFööllddöönn……

Az angyalok összhangban munkálkodnak. Minden tevé-
kenységüket tökéletes rend jellemzi. Minél jobban utánozzuk
az angyalseregek összhangját és rendjét, annál eredménye-
sebben végzik munkájukat e mennyei lények érdekünkben,
javunkra. Ha nem látjuk be az összhang, az összhangzó te-
vékenység szükségességét, ha rendetlenek, fegyelmezetlenek
és szervezetlenek vagyunk ügyvitelünkben, akkor az angya-
lok, akik alaposan szervezettek és tökéletes rendben mû-
ködnek, nem munkálkodhatnak eredményesen érdekünkben.
Szomorúan fordulnak el tõlünk, mert Isten nem hatalmazta
fel õket arra, hogy a zûrzavart, a széthúzást és a szerve-
zetlenséget sikerrel koronázzák… Ezek a mennyei hírnökök
soha nem ismerhetik el a szabálytalanságot, szervezetlensé-
get, rendetlenséget.” (Pátriárkák és próféták, 398–399. o.; Bizony-
ságtételek a prédikátoroknak, 11–13. o.)
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Milyen volt az a szervezeti rend, amelyet kezdetben
létrehoztak? Mely igékben látták az evangéliumi szel-
lemû egyházszervezet alapelveit az úttörõk, minde-
nekelõtt James White, aki a legtöbbet tette az egy-
házszervezet kialakításáért?

Mt. 23:8 „Ti pedig ne hívassátok magatokat Mester-
nek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig
mindnyájan testvérek vagytok.” 

I. Kor. 11:3/a „Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy
minden férfiúnak feje a Krisztus…” 

Jn. 10:27 „Az én juhaim hallják az én szómat, és én
ismerem õket, és követnek engem.” 

I. Pt. 5:1–6 „A köztetek lévõ presbitereket kérem én,
a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja, és
megjelenendõ dicsõségének részese: legeltessétek Isten
köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem
kényszerítésbõl, hanem örömest, sem nem rút nyerész-
kedésbõl, hanem jóindulattal. Sem nem úgy, hogy ural-
kodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei 
a nyájnak. És mikor megjelenik a fõpásztor, elnyeritek
a dicsõségnek hervadatlan koronáját. Hasonlatosképpen
ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyá-
jan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az alázatossá-
got öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll,
az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg
tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felma-
gasztaljon titeket annak idején.” 

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

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

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

James White Szervezet és fegyelem c. cikkébõl idézzük a
következõket:

„A különbözõ vallásfelekezetek szervezési formái és egy-
házvezetési modelljei bizonyítják, hogy az egyházszervezet
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formája és az egyházfegyelem olyan témák, amelyekben
nagy és jó emberek véleménye egymástól különbözött. Ezért
szükséges, hogy ezeket a kérdéseket, amelyek oly nagy mér-
tékben befolyásolják az egyház jólétét, a Biblia, különöskép-
pen az Újszövetség útmutatásai döntsék el…

Az, hogy az egyházon belül szükséges a rend, nemcsak
az apostolok kijelentéseibõl és Apostolok cselekedetei fel-
jegyzéseibõl derül ki, hanem az Ószövetségben található,
szervezetre és rendre vonatkozó fontos kijelentésekbõl is.
Szervezettség, alapos rend volt jellemzõ az ószövetségi egy-
házra. Isten mindenkor ugyanaz. Isten Fia evangéliumának
szabadsága nem lazaságból és zavarból áll, nem így nyilat-
kozik meg.

Pál apostol és Péter apostol határozottan beszélnek leve-
leikben az egyházi tisztségviselõkrõl és kötelességeikrõl. Az
Újszövetség egyértelmûen meghatározza Krisztus viszonyát
szolgáihoz és egyházához, ezenkívül pedig a szolgálattevõk
helyes viszonyát is az egyházhoz és egymáshoz… Az ószö-
vetségi rendszerrõl szóló feljegyzések és az újszövetségi
rendszerre vonatkozó apostoli kijelentések által rendelkezé-
sére áll a keresztény egyháznak minden, amit csak az Örök-
kévaló bölcsesség szükségesnek látott megadni a szervezeti
kérdéseket illetõen. 

Krisztus viszonyát szolgáihoz és az egyházhoz így hatá-
rozza meg az Úr: »Egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pe-
dig mindnyájan testvérek vagytok.« (Mt. 23:8) »Akarom pe-
dig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus.«
(I. Kor. 11:3) Krisztus mindenkinek a nagy pásztora, mi-
közben szolgái az alpásztorok…

A szervezet létrehozásának szándéka tulajdonképpen
abban áll, hogy egységet biztosítson a cselekvésben, és
védjen a csalóktól. Soha nem az volt a célja, hogy ostor-
ként engedelmességet kényszerítsen ki, hanem sokkal in-
kább az, hogy védelmezze Isten népét. Krisztus nem hajt-
ja, hanem hívja népét. »Az én juhaim hallják az én szó-
mat, és én ismerem õket, és õk követnek engem.« (Jn.
10:27) A mi Fejünk, Fejedelmünk vezet minket az úton, és
szólítja népét, hogy kövesse Õt.

Emberi hitvallások nem képesek egységet alkotni. Egy-
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házi hatalom nem képes az egyházat egy testté alakítani.
Krisztusnak soha nem az volt a szándéka, hogy az emberi
értelem más emberi értelem befolyása alatt formálódjék az
örök életre. »Minden férfiúnak feje a Krisztus« – az Õ mun-
kája az, hogy vezessen, formáljon, hogy saját képmását ki-
formálja az örökkévaló dicsõség örököseinek életében. Bár-
mennyire fontos a szervezet az egyház védelmére, soha nem
tölthet be olyan szerepet, hogy a tanítványokat a Mester
kezébõl kivegye… Azok, akik a h. n. adventisták szerveze-
ti rendjét elõterjesztették, azon fáradoztak, hogy amennyi-
re lehetséges, az Újszövetség egyszerûségét érvényesítsék.
Minél inkább jelen van az evangélium lelkülete, annál egy-
szerûbb és annál hatékonyabb ez a rendszer.

Tanácskozhatnak az országok területi bizottságai egyes
szolgálattevõk munkáját illetõen, hogy azok itt vagy amott
dolgozzanak, de soha nem diktálhatnak. Az a szolgálatte-
võ, aki utasításokért folyamodik a generálkonferencia bi-
zottságához és rá támaszkodik, elengedi Krisztus kezét. Az
a bizottság, amely a saját kezébe ragadja a munkát, hogy
meghatározza, hol dolgozzanak Krisztus követei, félelmetes
felelõsséget vesz magára. »Egy a ti Mesteretek, a Krisztus,
ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.« (Mt. 23:8) Bárcsak
Isten megõrizné szervezetünket és egyházi rendünket
eredeti egyszerûségében és hatékonyságában!” (Review and
Herald, 1881. jan. 4.)

Fontos, hogy helyesen értsük, és semmiképpen ne félre-
értsük a fenti gondolatokat. Nem arról van szó, hogy min-
denki a saját, egyéni belátása szerint azt cselekedjék Isten
egyházában, ami neki tetszik. Világosan olvassuk a Szent-
írásban, hogy „Isten rendelt az egyházban némelyeket apos-
tolokul, prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket
pedig pásztorokul és tanítókul Krisztus testének építésére.”
(Ef. 4:11) Isten tehát maga akar embereket felhasználni
mûve igazgatására. Az Õ akarata a mennyei elvek szerint
mûködõ egyházszervezet. Jól figyeljük meg, hogy a „diktá-
lás”, az „utasítás”, az „elõírás” az, amit kárhoztatnak a
fenti sorok és Ellen G. White sok-sok bizonyságtétele is. 

Az olyan egyházszervezet és emberi vezetés veszélyérõl
van szó, amikor az emberi tekintély Krisztustól, az egyház
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fejétõl függetlenedve, vagy akár az Õ elveivel ellentétesen
érvényesíti a maga „hatalmát”. Az ilyen vezetés engedel-
mességet követel Isten, illetve az egyház tekintélyére hivat-
kozva, miközben Isten akaratát és a személyes lelkiismereti
meggyõzõdés jogait egyaránt figyelmen kívül hagyja. Isten
mûvének „egyszerûsége” azt jelenti – amint az idézetben ez
elõzõleg olvasható is –, hogy az egyházban az újszövetségi
iránymutatás szerinti egyszerû és hatékony szervezetre van
szükség. Olyan ez a szervezet, olyan egyszerûen, célszerûen
és mintegy „hangtalanul” mûködik, mint az élõlények Is-
ten által teremtett csodálatos szervezete. Az igei elvek sze-
rinti egyházszervezetnek, vagy egyházvezetésnek nincs kü-
lön „hangja” vagy akarata, amely eltérne Krisztus hangjá-
tól és akaratától. Az óvás az ember alkotta, túlbonyolított,
merev, jogszerû szabályrendszert érvényesítõ, és emberi ve-
zetõi tekintélyre épülõ, továbbá hatalmi szóval engedelmes-
séget követelõ szervezeti formákra vonatkozik. 

4
Mikor kezdõdött – szinte észrevétlenül – egy negatív
irányú átalakulás az adventmûben, ami azután 
a szervezetre is kihatott? Mi volt a lényege ennek a
változásnak?

Jel. 3:17/a „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok és
meggazdagodtam, semmire nincs szükségem…” 

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

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

1904-ben írta Ellen G. White: „Az utóbbi húsz év folya-
mán egy finom, ravasz, szentségtelen befolyás aarrrraa kkéésszzttee-
tteetttt eemmbbeerreekkeett,, hhooggyy eemmbbeerreekkrree tteekkiinnttsseenneekk,, eemmbbeerreekkhheezz
rraaggaasszzkkooddjjaannaakk,, ss hhooggyy eellhhaannyyaaggoolljjáákk mmeennnnyyeeii TTáárrssuukkaatt..
Sokan elfordultak Krisztustól. Nem értékelték kellõképpen
azt az Egyetlent, aki kijelentette: »Ímé, én tiveletek vagyok
minden napon, a világ végezetéig.«” (Review and Herald, 1904.
febr. 18.)

Az 1880-as, 90-es években az adventmisszió új földré-
szeken és országokban alapozódott meg. Egészségügyi és ne-
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velési intézmények épültek ki. A nagyarányú, gyors fejlõ-
dés azonban veszélyeket is rejtett magában.

„Ne felejtsük el, hogy a fokozott tevékenységben, ha ered-
ményesen végezzük, veszély rejlik: eemmbbeerrii tteerrvveekkbbeenn ééss
mmóóddsszzeerreekkbbeenn bbíízzuunnkk.. Elhanyagoljuk az imát, s nem gya-
koroljuk hitünket.” 

„Nem ismertük fel a lelki dolgokat. AA llááttsszzaattoott ééss aa sszzeerr-
vveezzeetteett mmaaggaasszzttaallttuukk,, mmiinntthhaa aazzookkbbaann eerrõõ rreejjlleennee,, míg az
õszinte jóságra, nemes kegyességre, a szív megszentelõdésé-
re csak másodsorban gondoltunk. Amit az elsõ helyre kel-
lett volna tennünk, utolsónak hagytuk, s nem tartottuk fon-
tosnak.” 

„Az Úr megmutatta nekem, hogy öntelt lelkület áramlott
be a szombatünneplõk soraiba… Világi bölcsesség vette át
fokozatosan a mennyei bölcsesség helyét. Emberek emberek-
be vetették, vetik a bizalmukat. Külsõség és szertartásosság
veszi át a valódi istenfélelem helyét. Sokakból csaknem tel-
jesen kihalt a szeretet… Akik nagyra tartották képességei-
ket, azok a munka egyszerûsége, az õszinte odaadás fölébe
helyezték magukat.” (Review and Herald, 1893. VII. 4.; 1894. II.
27.; 1888-as anyagok/Kiben bízhatunk I., 314. o.)

Az egyre inkább megnyilatkozó laodiceai gondolkodás-
mód és lelki hanyatlás gyógyszereként Isten a hit általi
megigazulás evangéliumát szólaltatta meg hatalmasan az
1888-as, Minneapolisban tartott generálkonferenciai ülés-
szakon. Két fiatal igehirdetõ A. T. Jones és E. J. Waggoner
képviselték ezt az üzenetet, s Ellen G. White teljes erõvel
és teljes szívvel támogatta õket. Ellen G. White úgy nyi-
latkozott, hogy „szíve minden rezdülése áment mondott” 
(V. sz. kézirat, 1889) a hit általi megigazulásnak arra a bemu-
tatására, amely ezen az ülésszakon a prédikátori kar és a
küldöttek elé tárult. 

Az „elsõ szeretet elhagyása”, az élõ Isten helyett embe-
rekre támaszkodó, emberi vezetésben bizakodó lelki maga-
tartás vezetett oda, hogy az 1888-as, minneapolisi generál-
konferencián a vezetõk és a prédikátori kar többsége elve-
tette a hit általi megigazulás mennybõl érkezett üzenetét,
amely megújulást hozhatott volna, és amely Isten terve sze-
rint a „hangos kiáltás kezdetének” szerepét töltötte volna
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be, a késõi esõ áldásának befogadására készítette volna fel
a hívõ maradékot. 

„Fiatalabb munkásaink idõsebb testvéreikre tekintenek, 
s mert látják, hogy nem fogadják el az üzenetet, hanem
úgy kezelik, mintha semmilyen jelentõsége sem lenne, ez
arra készteti õket… hogy visszautasítsák a világosságot.
Ezek az emberek, akik visszautasítják az igazságot, meggá-
tolják, hogy a világosság eljuthasson a néphez.” 

„Az Úr üzenetet küldött, hogy népét bûnbánatra ébresz-
sze, s arra késztesse, hogy »elõbbi cselekedeteit cselekedje«,
ám hogyan fogadták üzenetét? Míg néhányan megszívlelték,
mások megvetették az üzenetet és hírnökeit is. Lelkileg ha-
lott – az alázatosság és a gyermeki hit híján lévõ – álla-
potukban a hit mechanikus, formai vallástétele foglalta el 
a szeretet és az odaszentelõdés helyét. Folytatódjék-e a dol-
gok ilyen gyászos állapota? Kialudjék-e Isten szeretetének
lámpása, egészen a teljes sötétségig?” 

„Az ellenállás felszításával Sátánnak nagymértékben sike-
rült elzárnia népünket a Szentlélek különleges erejétõl,
amelyben pedig az Úr részesíteni kívánta volna õket. Az el-
lenség megakadályozta, hogy elnyerjék azt az eredményt
biztosító hatalmat, amely az övék lehetett volna, és amely
úgy kísérte volna õket az igazság hirdetése közben világ-
szerte, mint az apostolokat pünkösd napja után. Ellenálltak
a világosságnak, amelynek az egész Földet be kell ragyog-
nia dicsõségével. E cselekedetük által testvéreink visszatar-
tották a világosságot a világtól is.” (Review and Herald, 1890.
II. 18.; külön példány, 1890. XII. 23.; SM/Válogatott üzenetek I.,
234–235. o.)

A legvégsõ, legsúlyosabb következményre így mutatott rá
Ellen White: „Ha Sátán hatalma magába az Isten temp-
lomába is behatolhat, ha még ott is úgy tudja rendezni 
a dolgokat, ahogy neki a legjobban tetszik, akkor aazz eellõõkkéé-
sszzüülleett iiddeejjee hhoosssszzaabbbbrraa ffoogg nnyyúúllnnii..” (1888-as anyagok/Kiben bíz-
hatunk? IV., 1525. o.)
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5
Milyen veszélyes irányzatok jelentek meg a vezetés-
ben 1888 után? Milyen intéseket közvetített Ellen
White ezzel kapcsolatban?

Jel. 12:17 „Megharagudott azért a sárkány az asz-
szonyra, és elment, hogy hadakozzék az õ magvának
maradékával,1 Isten parancsolatainak megõrzõivel,
akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele.”

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

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

Az idézett ige nem csupán a végsõ nagy ütközetre vonat-
kozik a nagy ellenség és Isten népe között, amely közvet-
lenül a kegyelemidõ lezárta elõtt fog megvalósulni, és ame-
lyet a vasárnapünneplés kötelezõvé tétele vált majd ki.
Sátán keletkezésétõl fogva szüntelenül támadja azt a moz-
galmat, amelyet Isten azért hívott életre, hogy „utat készít-
sen” Jézus dicsõséges megjelenése számára. Érthetõ ez a
szüntelen harc a maradék egyház ellen, hiszen Sátán ural-
mának a végét jelenti, és az õ megítéltetését hozza közel
Jézus második adventje. Sátán mûve volt a lelki büszkeség
és az ezzel együtt járó hanyatlás munkálása az adventmoz-
galomban a 1880-as években, alattomos befolyása vezetett
ahhoz, hogy a többség elvetette az 1888-as üzenetet. Mi-
után teret nyert s eredményt ért el ezekkel, a továbbiak-
ban még hatékonyabban támadta a közösséget. 

A kialakult szomorú állapotok, a sokoldalú veszély miatt
Ellen White igen sok bizonyságtételt küldött Battle
Creekbe,2 a mû akkori központjába, a minneapolisi generál-
konferenciai ülésszak utáni idõben, az 1890-es években
Ausztráliából, ahol 1890–1900-ig tartózkodott.

Az egyik ok A. R. Henry és H. Lindsay pénzügyi veze-
tõk tevékenysége volt (lásd az 1888-as anyagok/Kiben bíz-
hatunk? III-IV. kötetében az ezzel kapcsolatos bizonyság-
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tételeket). C. Eldridge és F. Belden a Review and Herald
kiadóhivatalánál önfejû, emberi ellenõrzést gyakoroltak a
kiadandó, illetve terjesztendõ mûveket illetõen (nekik, illet-
ve róluk szóló bizonyságtételeket bõven lehet találni az
1888-as anyagok/Kiben bízhatunk? III-IV. kötetében). Pél-
dául jó ideig visszatartották a Nagy küzdelem c. könyv ter-
jesztését, mivel üzletpolitikai megfontolásból õk más könyv
terjesztését látták jónak elõnyben részesíteni. Ezenfelül
olyan fizetést követeltek, amit hasonló beosztásban a világ-
ban fizettek. Végül kiléptek a munkából, mivel fizetésüket
még mindig nem találták megfelelõnek, és üzleti vállalko-
zásba kezdtek Chicagóban. 

További nehézségek származtak abból, hogy a generál-
konferencia bizottságának tagjai közül többen – valamint
számos lelkész – nem támogatták az egészségügyi reformot,
dr. Kellog munkáját úgy, ahogyan kellett volna. Dr. Kellog
személyes, karakterbeli hibái, valamint nagyra törõ, közpon-
tosító törekvései ugyancsak sokat ártottak, végül pedig sú-
lyos válsághoz vezettek.

A mozgalom központjában érvényesülõ veszélyes irányza-
tok nagymértékben akadályozták az elõrehaladást a külföl-
di misszióterületeken. Ellen White közvetlenül tapasztalta
ennek káros hatásait Ausztráliában, ahol ebben az idõben
folyt az alapozó munka. Írt arról, hogy az emberi irányí-
tás, a helytelen pénzügyi elvek, a keresztényietlen eljárások
következtében milyen kárt szenvedett a külmisszió ügye: 

„Bárcsak mindegyikõtök külföldön szolgálna egy ideig!
Akkor meglátnátok, sokkal jobban megértenétek, mit jelent
az önmegtagadás és az önfeláldozás… Sokkal felelõsség-
teljesebben mondanátok ki az igent és a nemet… Ahol ti
éltek, ott minden adott a munkához, s fogalmatok sincs 
a felmerülõ nehézségekrõl, amikor valahol új mezõkön kez-
denek dolgozni. Munkásokat bíztok meg a külországi hitté-
rítéssel, majd magukra hagyjátok õket, hogy boldoguljanak,
ahogyan tudnak, miközben a mozgalom szívében azt kép-
zelitek, valami nagyon fontosat kell elvégeznetek – amit
pedig jobb lenne elvégezetlenül hagynotok.” (1888-as anya-
gok/Kiben bízhatunk? IV., 1499. o.)

Ellen G. White így összegzi, milyen állapotok alakultak
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ki a központban: „Némely vezetõ állást betöltõ ember a sa-
ját szívére hallgatva halad elõre… Nagyon komoly kérdés,
hogy valaha is meg tudják-e majd különböztetni a mennyei
elveket az emberek módszereitõl és terveitõl… Ahogyan a
dolgok jelenleg Battle Creekben állnak, Isten munkáját lehe-
tetlenség a helyes alapokon folytatni. Meddig tartanak még
ezek az állapotok?… Ki érzi most már biztonságban magát,
hogy tiszteletben tudná tartani a világtanács (a generál-
konferencia bizottsága) hangját?!… Hol van, honnét fog jön-
ni az a hang, amelyre a nép hallgathatna, tudva, hogy az
igaz Pásztortól érkezik?” (1888-as anyagok/Kiben bízhatunk? IV.,
1567–1568., 1582. o.)

6
Mi történt az 1901-es generálkonferenciai üléssza-
kon, majd pedig azt követõen?

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

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

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

Ellen G. White 1900-ban visszatért az Egyesült Államokba,
és az 1901-es világgyûlés elõtt találkozóra hívta a felelõs
vezetõket a Battle Creek-i fõiskola könyvtárába, ahol fon-
tos üzenetet közvetített részükre. Többek között ezeket
mondta: „Isten azt kívánja, hogy munkája növekvõ, terje-
dõ, szélesedõ hatalom legyen. Csakhogy a mû igazgatása
egyre zavartabbá válik. Nem azért, mert bárki rosszat akar-
na tenni… hanem az elvek miatt, mert aazz eellvveekk hheellyytteellee-
nneekk.. EEzzeekk aazz eellvveekk aannnnyyiirraa iiddeeggeenneekk IIsstteenn eellvveeiihheezz kkééppeesstt,,
hhooggyy aazz ÚÚrr nneemm ttuuddjjaa mmeeggáállddaannii aazzookkaatt,, aakkiikk eezzeekk sszzeerriinntt
mmuunnkkáállkkooddnnaakk.. Isten õrizzen minket, testvéreim, hogy ez a
generálkonferenciai ülésszak is úgy záruljon, mint a többi
ülés a múltban, ugyanazzal a vezetéssel, ugyanazzal a
hangnemmel, ugyanazzal a rendszerrel… »Isten tradíciói«
az, amit mi követni akarunk. AA mmeennnnyy ééllõõ aallaappeellvveeiitt aakkaarr-
jjuukk mmeeggtteesstteessíítteennii éélleettüünnkkbbeenn…… Vágjuk most ki az önzés
utolsó fonalát is, amelyet a munkába szõttetek.” (Kiben bíz-
hatunk? IV., 1728–1729., 1733. o.)
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Késõbb, az 1901-es értekezlet elõtt ezt mondta: „„AAmmiirree
mmoosstt sszzüükkssééggüünnkk vvaann,, aazz aazz úújjjjáásszzeerrvveezzééss.. AAzz aallaappookknnááll
aakkaarrjjuukk eellkkeezzddeennii,, ééss mmáássffééllee eellvvrree aakkaarruunnkk ééppíítteennii..”” (Kiben
bízhatunk? IV., 1525. o.) Kijelentette azt is, hogy a szükséges
változásokat már tizenöt évvel korábban végre kellett vol-
na hajtani. Ezt mondta továbbá: „„AAmmiirree sszzüükkssééggüünnkk vvaann,,
aazz eeggyy mmááss ggoonnddoollkkooddáássmmóódd eellffooggaaddáássaa..”” (Spalding–Magan
Collection, 164. o.)

Az ülésen Isten hatalma nyilatkozott meg, mert félretéve
az elõre elkészített programot, bizottságot állítottak fel, és
azonnal hozzáfogtak a javasolt újjászervezés megvalósításá-
hoz. Ekkor szervezték meg az uniókat és az osztályokat, s
még más változásokat is foganatosítottak. Ellen G. White
ezt írta a konferenciáról: „Semmi sem lepett meg jobban
életemben, mint a fordulat, ami ezen az összejövetelen be-
következett. Ez nem a mi munkánk. Isten vitte ezt véghez.”
(Daily Bulletin, 1901. ápr. 15., 228. o.)

Röviddel az 1901-es „nagy konferencia” után azonban,
az 1903-as összejövetelen több dolgot „visszarendeztek” az
1901-es javaslatokhoz képest. Mivel az 1888-as üzenet
nem tudott igazán áttörni, az 1901-es örvendetes jó irány-
vétel sem maradt tartós, és nem vált teljessé az akkor meg-
indított reformáció. Az 1909-es generálkonferenciának kül-
dött üzenetbõl idézzük a következõket:3

„Szavam van mindenkihez, aki azt hiszi, hogy ha Battle
Creekben nyert nevelést, biztonságban van. Az Úr megsem-
misítette két legnagyobb Battle Creek-i intézményünket, s fi-
gyelmeztetett bennünket. Szenteljünk figyelmet minden
egyes szónak, amely Isten szájából származik… Az Üdvö-
zítõ sürgeti a tévelygõket, hogy tartsanak bûnbánatot. Akik
megalázzák szívüket, s bevallják bûneiket, bocsánatot nyer-
nek. Vétkeiket az Úr megbocsátja. De aki azt gondolja,
hogy gyöngeséget árulna el, ha bevallaná bûneit, nem nyer
bûnbocsánatot, nem látja Krisztust mint megmentõjét, ha-

3 Ezen a generálkonferenciai ülésszakon Ellen G. White nem volt sze-
mélyesen jelen, üzenetét 1909. május 30-án olvasták fel a világ-
gyûlés elõtt.
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nem folytatja vétkét, botlást botlásra halmoz, bûnt bûnhöz
fûz. Mit tesz majd az ilyen ember, amikor könyveket nyit-
nak meg, s mindenkit a szerint ítélnek, ami a könyvekben
található?… 

E két szöveg [Jel. 6:12–17 és Jel. 7:9–17] két csoportot
állít elénk. Az egyik csoport megengedte, hogy félrevezessék,
s azok mellé állt, akikkel az Úr vitába száll. Félremagya-
rázták a hozzájuk küldött üzeneteket, s az önhittség ruhá-
iba öltöztek. Szemükben nem volt gonosz a bûn. Igazság-
ként hamisságot tanítottak, és sok lelket félrevezettek… 
A próbaidõ még tart, s kiváltságunk, hogy megragadjuk 
a reménységet, amelyet az evangélium tár elénk. Tartsunk
hát bûnbánatot, hagyjuk el bûneinket, hogy eltörölhessék
azokat.” (Bizonyságtételek IX., 266–268. o.)

A késõbbiekben – amint mindinkább jellemzõvé vált és
mélyült a „laodiceai állapot” – a szervezési reform biblikus
szelleme és lényeges alapelvei szinte elfelejtõdtek, elteme-
tõdtek. A közösség szervezete – noha megõrzött egyes vo-
násokat az eredeti eszmékbõl – nagyrészt emberi tekintély-
nek és irányításnak alávetett szervezetté alakult át. Az az
eszmény, amelyet a biblikus alapelveknek megfelelõen
Ellen G. White bizonyságtételei vázoltak, tulajdonképpen
sohasem valósult meg teljesen, nem érvényesült maradék-
talanul és tartósan. 

7
Mindezek ellenére hogyan fejezõdik majd be az ad-
ventmozgalom útkészítõ munkája?

Jel. 18:1 „Ezek után láttam más angyalt leszállni a
mennybõl, akinek nagy hatalma volt, és a Föld fény-
lett annak dicsõségétõl.”

Ésa. 49:17, 19, 22 „Elõsietnek fiaid, rombolóid és
pusztítóid eltávoznak belõled… Mert romjaid és puszta-
ságaid és elpusztult földed, mindez szûk lesz most a
lakosságnak, és messze távoznak elpusztítóid… Így szól
az Úr Isten: Ímé fölemelem kezemet a népekhez, és
elõttük zászlómat felállatom, és elhozzák fiaidat ölük-
ben, és leányaid vállukon hordoztatnak.”
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......................................................................................................................

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

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

„Az egyházra ragyogó, dicsõséges nap hajnala virrad, ha
Krisztus igazságát magára öltve megtagad minden közössé-
get a bûnnel… Ha emberek hitben megragadják az Õ ere-
jét, akkor csodálatosan megváltoztatja a legreménytelenebb,
legcsüggesztõbb helyzetet is, nevének dicsõségére.” (Pátriárkák
és próféták, Elizeus szolgálatának záró szakasza c. fejezetbõl)

Emlékezzünk a Tapasztalatok és látomások c. könyv Ros-
tálás címû, nevezetes fejezetére, amely szerint a laodiceai
üzenet megszívlelése „mély bûnbánatot” eredményez, és ar-
ra készteti azokat, akik elfogadják, hogy „a célt magasra
tûzzék”. A „gondtalanok és közönyösök szembefordulnak ez-
zel, és ez idézi elõ a rostálást Isten népe között”. Ezek az
emberek azután el is tûntek a sorok közül az Úr szolgá-
jának megmutatott látomás szerint, és „helyüket azonnal
mások töltötték be, akik lelkesedéssel ragadták meg az igaz-
ságot”. Az így kialakult csapat „úgy mozgott, mint egy ka-
tonacsapat”, és kiáradt rájuk Isten Szentlelke.
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III. tanulmány – január 18.

Az elsõ alapelv: 
az egyház élõ feje 
Jézus Krisztus

1
Mi az egyház a Szentírás meghatározása szerint?

I. Kor. 1:2 „Az Isten gyülekezetének/egyházának,
amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszen-
telteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik
a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bár-
mely helyen, a magukén és a miénken…”

Eféz. 4:15–16 „Az igazságot követvén szeretetben,
mindenestõl fogva növekedjünk abban, aki a fej, a
Krisztusban, akibõl az egész test, szép renddel egybe-
rakatván és egybeszerkesztetvén az Õ segedelmének
minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke sze-
rint való munkássággal teljesíti a test növekedését 
a maga fölépítésére, szeretetben.”

I. Pt. 2:5 „Ti magatok is mint élõ kövek épüljetek fel
lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal ál-
dozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus
által.”

Lk. 8:21 „[Jézus] pedig felelvén, mondta nékik: Az én
anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszé-
dét hallgatják, és megcselekszik azt.”

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

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

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



A gyülekezetnek fordított szó – az elsõként idézett igében
– az eredeti görög szövegben ekklészia, amelynek jelentése:
kihívottak. A szó egyaránt jelölheti a kihívottak összessé-
gét, tehát az egyházat, avagy helyi csoportjukat, a gyüleke-
zetet. Az Újszövetségben nincs két külön szó az egyház és
a gyülekezet jelölésére. Ebbõl is kitûnik, hogy az egyház a
Szentírás szerint mindig a hívõ népet, a kihívottak gyüle-
kezetét, avagy gyülekezeteinek összességét jelenti. Az egy-
ház mindenekelõtt egy lelki valóság, „lelki ház”. Mindkét
nevezetes hasonlat, amellyel a Biblia az egyházra utal – az
„élõ templom” és az „élõ test” – egyaránt azt hangsúlyoz-
za, hogy „minden egyes tag” értékes és fontos alkotóeleme
az egyháznak.

„Kezdettõl fogva a hívõ lelkek alkották Isten egyházát 
a Földön.” 

„Istennek van egyháza. Ez nem egy nagy székesegyház,
sem nem a különbözõ felekezetek. Az a nép ez, amely sze-
reti Istent és megtartja parancsolatait. Ahol Krisztus jelen
van – ha csupán néhány alázatos hívõ között is –, ott van
Jézus egyháza, mert csakis a Magasságos, a szent és örök-
kévalóságban lakozó Isten jelenléte alkothatja az egyházat.” 

„A földi egyház azokból áll, akik hûségesek és engedel-
mesek Isten iránt. Õk az »igazi sátor«, amelynek az Üdvö-
zítõ a szolgálattevõje.” (Az apostolok története, Isten terve egyházá-
val c. fejezet; Upward Looks, 315. o.; ST, 1900. febr. 14.)

Az egyháznak ettõl a biblikus fogalmától merõben eltér
a római katolikus egyházfogalom, amely szerint az egyhá-
zat a klérus, tehát a papság és az egyházvezetés hierarchi-
kus rendje alkotja. Az egyház tehát itt egyenlõ az egyház-
szervezettel, az azt alkotó tisztviselõi vagy vezetõi réteggel,
amint ezt a következõ idézet is szemlélteti: „Nem kell két
valóságnak tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott
társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekeze-
tet és a kegyelmi közösséget, a földi egyházat és a meny-
nyei javakban bõvelkedõ egyházat: ezek emberi és isteni
elemekbõl álló egyetlen összetett valóságot alkotnak… Ez az
egyház ebben a világban mint alkotmányos és rendezett tár-
saság, a katolikus egyházban áll fenn, vagyis a Péter utó-
da meg a vele közösségben élõ püspökök által kormányzott
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egyházban.” (A II. vatikáni zsinat Lumen Gentium/Népek Világossága
c., egyházról szóló konstitúciójából)

2
Ki az egyetlen, aki betöltheti a mértékadó tekintély
és a legfõbb vezetõ szerepét a maradék egyházban?

I. Sám. 12:12 „Csak az Úr, a ti Istenetek a ti kirá-
lyotok.”

Ésa. 33:22 „Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi ve-
zérünk, az Úr a mi királyunk, Õ tart meg minket!”

Mt. 23:8 „Ti pedig ne hívassátok magatokat Mester-
nek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus, ti pedig
mindnyájan testvérek vagytok.”

Ef. 1:22 „Õt tette (az Atya) mindeneknek fölötte az
anyaszentegyháznak fejévé.”

Ef. 4:11–12, 15 „Õ adott némelyeket apostolokul,
némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, néme-
lyeket pedig pásztorokul és tanítókul… a Krisztus testé-
nek építésére… Az igazságot követvén szeretetben, min-
denestõl fogva növekedjünk abban, aakkii aa ffeejj,, aa KKrriisszzttuuss-
bbaann..”

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

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

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

Az ószövetségi választott nép is tudta, hogy Istennel kötött
szövetségük azt jelenti: egyedül Õt kell tekinteniük „bírá-
juknak, vezérüknek és királyuknak”. Jézus is félreérthe-
tetlen szavakkal szólt arról, hogy akik szövetségre lépnek
Õvele és a tanítványaivá lesznek, azok Õt kövessék, Néki
engedelmeskedjenek.

„Az egyház Krisztusra alapozva épül, engedelmeskednie
kell Krisztusnak mint fejének. NNeemm ffüügggghheett eemmbbeerrttõõll,, eemm-
bbeerr nneemm iirráánnyyíítthhaattjjaa.. Sokak állítása szerint az egyházban
betöltött bizalmi tisztségük feljogosítja õket arra, hogy elõír-
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ják, mit higgyenek és tegyenek mások. Ezt az igényt Isten
nem szentesíti. »Mindnyájan testvérek vagytok« (Mt. 23:8)
– jelenti ki a Megváltó. Mindenki ki van téve a kísértés-
nek, mindenki esendõ, tévedhet. Nem bízhatjuk a vezetést
véges elmére. A hit Sziklája Krisztus élõ jelenléte az egy-
házban. A leggyöngébb is rábízhatja magát, és akik a leg-
erõsebbnek képzelik magukat, a leggyöngébbnek fognak bi-
zonyulni, hacsak nem választják Krisztust erõsségüknek.”
(Jézus élete, 350. o.)

3
Mit foglal magában az igei kijelentés, hogy Krisztus
az egyház feje?

Ef. 1:22–23 „(Az Atya) mindeneket vetett az Õ lábai
alá, és Õt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegy-
háznak fejévé, mely az Õ teste, teljessége Õnéki, aakkii
mmiinnddeenneekkeett bbeettöölltt mmiinnddeenneekkkkeell..”

Ef. 3:16–17 „Adja meg néktek az Õ dicsõsége gazdag-
ságáért, hogy… megerõsödjetek az Õ Lelke által 
a belsõ emberben, hogy llaakkoozzzzéékk aa KKrriisszzttuuss aa hhiitt áállttaall
aa ttii sszzíívveetteekkbbeenn..”

Mt. 28:20 „Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam néktek: és íímméé éénn ttiivveelleetteekk vvaa-
ggyyookk mmiinnddeennnnaapp,, aa vviilláágg vvééggeezzeettééiigg..”

Jel. 2:1; 1:19–20 „Az efézusbeli gyülekezet angyalának
írd meg: Ezeket mondja az, aakkii aazz õõ jjoobbbb kkeezzéébbeenn ttaarrtt-
jjaa aa hhéétt ccssiillllaaggoott,, aakkii jjáárr aa hhéétt aarraannyy ggyyeerrttyyaattaarrttóó
kköözzöötttt…… A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és
amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.”

Jn. 5:17 „Jézus pedig felelt nékik: AAzz éénn AAttyyáámm mmiinndd
eezz iiddeeiigg mmuunnkkáállkkooddiikk,, éénn iiss mmuunnkkáállkkooddoomm..”

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

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

Jézus „mindeneket betölt mindenekkel”. Arra bátorít ben-
nünket, hogy mint tanítványai bizalommal kérjünk Tõle,
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mert Õ személyesen tölti be szükségleteinket, tanácsaival
közvetlenül igazgatja az övéit. Mindennap velünk van a
Szentlélek által, sõt bennünk kíván lakozni. Nem csupán az
egyes személyekrõl gondoskodik így – jó pásztorként –, ha-
nem tanítványai közösségérõl is.

„Krisztus jár az arany gyertyatartók között… Ez jelképe-
zi gyülekezeteihez való viszonyulását. Állandó kapcsolatban
van népével, ismeri valódi állapotát. Szemmel tartja, mi-
ként alakul belsõ életük, kegyességük, odaszentelõdésük.
Noha Õ a mennyei közbenjáró, mégis úgy látjuk Õt, mint
aki földi gyülekezetei között jár-kel. Fáradhatatlan éberség-
gel, lankadatlan virrasztással figyeli, nem halványul-e el,
nem alszik-e ki valamelyik õrálló lángja… Állandó gondos-
kodása és fenntartó kegyelme az élet és a világosság forrá-
sa. Krisztust úgy is bemutatja a prófétikus ábrázolás, mint
aki jobb kezében tartja a hét csillagot… Azt a csillagot,
amely a Mindenható védelmét élvezi, senki sem ragadhat-
ja ki az õ kezébõl. A menny csillagai is Isten ellenõrzése
alatt állnak. Tõle származik világosságuk, Õ vezeti és irá-
nyítja mozgásukat. Ha ezt nem tenné, lehullanának.
Ugyanez érvényes a gyülekezetek lelki vezetõivel kapcsolat-
ban is: csupán eszközök az Õ kezében, és mindaz a jó,
amit cselekszenek, az Õ hatalma által történik. Isten vilá-
gossága ragyog általuk. Az Üdvözítõtõl származik hatékony-
ságuk. HHaa ffeelltteekkiinntteenneekk ÕÕrráá,, aammiikkééppppeenn ÕÕ iiss ffeelltteekkiinntteetttt
AAttyyjjáárraa,, kkééppeesseekk lleesszznneekk mmuunnkkáájjáátt vvééggeezznnii.. HHaa kkoommoollyyaann
vveesszziikk,, hhooggyy IIsstteennttõõll ffüüggggeenneekk,, ddiiccssõõssééggee rraaggyyooggóó fféénnyyéétt aadd-
jjaa nneekkiikk,, hhooggyy aazztt aa vviilláággrraa ssuuggáárroozzzzáákk..” (Az apostolok törté-
nete, 586–587. o.)

Hajlamosak vagyunk úgy gondolni Jézusra is, az Atyára
is, hogy lényegében távol vannak tõlünk. Hajlamosak va-
gyunk úgy vélekedni, hogy hinnünk kell a Krisztusra vo-
natkozó elméleti igazságokat, Õrá hivatkozva kell imádkoz-
nunk, Õhozzá kell bûnbocsánatért folyamodnunk, de a föl-
di életünket – csakúgy, mint az egyház életét és munkáját
– saját józan belátásunk szerint kell igazgatnunk, saját szor-
gos tevékenységünkkel kell fenntartanunk. Ha emlegetjük is
azt, hogy Jézus az Atyával együtt szüntelenül munkálkodik,
többnyire csak a világmindenség fenntartásában végzett
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munkájukra gondolunk, nem pedig az egyes ember és az
egyház hétköznapi életének apró kis mozzanataiban is meg-
nyilatkozó isteni jelenlétre és munkálkodásra. A laodiceai
üzenet szerint, bár gazdagok vagyunk a Jézusra vonatkozó
elméleti ismeretekben, Õ mégis a szívünk ajtaján kívül áll
(Jel. 3:20). Nem lakozik bennünk és közöttünk, mert nem
igényeljük ezt, nem nyitjuk meg az ajtót elõtte. Nagyrészt
saját belátásunk szerint igazgatjuk életünket és az egyház
ügyeit.

„Amikor szemtõl szemben állunk Istennel, amikor úgy
fogunk látni, ahogyan minket látnak, és úgy fogunk ismer-
ni, ahogyan minket ismernek, akkor megtudjuk, mennyi
terhet hordozott értünk Krisztus, és még mennyivel több ter-
het hordozott volna, ha gyermeki hittel Õhozzá vittük vol-
na gondjainkat.” (ST/Az Idõk Jelei, 1906. dec. 12.; idézi: Az én éle-
tem ma, jan. 8.)

4
Miért antikrisztusi intézmény a római egyház? Mikép-
pen tölthet be antikrisztusi szerepet bármely más egy-
házszervezet is?

II. Thessz. 2:4 „Aki ellene veti és fölébe emeli magát
mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak
mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Is-
ten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”

I. Jn. 2:22 „Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy
a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az
Atyát és a Fiút.”

I. Jn. 4:3 „Ha valamely lélek nem vallja Jézust test-
ben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentõl, és az
az antikrisztus lelke, amelyrõl hallottátok, hogy eljön,
és most e világban van már.”

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

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

......................................................................................................................
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A római egyház nyíltan, teljes következetességgel képviseli
a Krisztus-helyettesítés eszméjét. A pápát Krisztus egy-
személyes helyettesének vallja („vicarius filii Dei” = „Isten
fiának helytartója”), és felruházza mindazokkal a tulajdon-
ságokkal (tévedhetetlenség; a világ tulajdonosa, ura stb.),
amelyek Krisztust illetik meg.

„Egyedül Krisztus a közvetítõ, és az üdvösség útja, Õ pe-
dig számunkra jelenvalóvá az Õ testében lesz, amely az
egyház… A püspökök kimagasló és szembeszökõ módon
magának Krisztusnak a szerepét töltik be, a Tanítóét, a
Pásztorét, a Fõpapét, és az õ személyében járnak el…

A kollégiumnak, vagyis a püspökök testületének csupán
akkor van meg a maga sajátos tekintélye, ha hozzáértik a
római pápát, Péter utódát, a fõt, akinek primátusa, hatal-
ma csorbítatlanul megmarad az összes pásztorok és hívek
felett. A római pápának ugyanis tisztsége folytán – õ Krisz-
tus helyettese és az egész egyház feje – teljes, legfelsõbb
és egyetemes hatalma van az egyházon, és ezt mindig sza-
badon gyakorolhatja…

A püspökök Krisztus helyetteseiként és követeiként kor-
mányozzák a rájuk bízott részegyházakat, mégpedig nem-
csak tanáccsal, meggyõzéssel és jó példával, hanem tekin-
téllyel és szent hatalommal… Az áldozópapoknak nincs
ugyan fõpapi méltóságuk, és hatalmuk gyakorlásában függ-
nek a püspököktõl, mégis összeköti õket velük a papi
méltóság… Szent tisztségüket fõképp az eucharisztikus ün-
neplésen (a miseáldozat bemutatásánál), vagyis a szent ál-
dozati lakomán gyakorolják; itt mintegy Krisztus személyé-
ben tevékenykedve… A hatalom rájuk esõ részéhez mérten
Krisztusnak a pásztornak és fõnek tisztét is gyakorolják.

A római pápa és a püspökök mint valódi és Krisztus te-
kintélyével rendelkezõ doktorok a rájuk bízott népnek ta-
nítják a hitet… A pápa és a vele egységben lévõ püspökök
rendes és egyetemes tanítóhivatala tanítja a híveket az igaz-
ságra, amiben hinniük, a szeretetre, amit gyakorolniuk és
a boldogságra, amit remélniük kell. A Krisztus tekintélyé-
ben való részvétel legfelsõbb fokát a tévedhetetlenség ka-
rizmája biztosítja.” (A II. vatikáni zsinat egyházról szóló dokumen-
tumából, a Lumen Gentium/Népek világossága c. konstitúcióból)
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A római egyház tehát maga nyilvánítja magát antikrisz-
tusi hatalomnak nyilatkozataival, igényeivel. Az antikrisztus
görög szó ugyanis Krisztusnak olyan ellenségére utal, aki
úgy, azáltal ellensége a Megváltónak, hogy a helyére lép,
helyette, a nevében cselekszik. (Az anti görög prepozíció
egyaránt jelenti azt, hogy helyett és ellen. Antipápának
például csak olyan személy tekinthetõ, aki úgy ellensége 
a trónon ülõ pápának, hogy pápának kiáltja ki magát. 
A kommunizmust helytelenül tekintették többen antikrisz-
tusi hatalomnak, mert ellenségesen viseltetett ugyan a val-
lás és a kereszténység iránt, de nem igényelt magának
Krisztus-helyettes szerepet, nem akart Krisztus nevében
szólni és cselekedni.)

„Isten szava elleni magaviseletükkel a pápák a menny Is-
tene fölé emelték magukat. A jövendölés ezért nevezi a pá-
pai hatalmat a bûn emberének. Sátán a bûn eredeti szerzõ-
je. A bûn embere az a hatalom, amely által Sátán megvál-
toztatja Isten bármelyik utasítását. A Sátán közvetlen irányí-
tása alatt a pápai hatalom pontosan ezt mûveli. Bár a pá-
paság fejénél állók azt vallják, hogy szeretik Istent, az Úr
mégis mint gyûlölõire tekint rájuk. Az Isten parancsolataiba
való beleavatkozás, s helyettük emberi hagyományok beikta-
tása: Sátán mûködési területe. Ez választja el a vallásos vi-
lágot Istentõl.” (126. kézirat, 1901; idézi: A Te Igéd igazság, 206. o.)

A pápaság számít tehát elsõsorban antikrisztusi intéz-
ménynek. De más egyházak szervezetei, vezetõi is megta-
gadhatják Krisztus egyházfõi szerepét azáltal, hogy emberi
irányítás alá vonják az egyházat, Krisztus egyedül legitim
(törvényes, jogos) vezetése helyett, azáltal, hogy Krisztus és
hívõ népe, egyháza közé ékelõdnek.

Ellen G. White számos intést közölt az Úr a maradék
egyházában is megjelenõ „királyi hatalom” ellen, amely
Krisztus közvetlen vezetése helyére lép. E bizonyságtételek
határozottan rámutatnak arra, hogy nem kevesebbet jelent
ez, mint „Róma nyomdokai”-nak a követését. (Ez a címe
egy szakasznak a Bizonyságtételek a prédikátoroknak c. kö-
tetben.) Ilyenkor a hívõk legszentebb érzelmeivel való visz-
szaélés történik, mert arra késztetik õket, hogy az egyházi
tekintély iránt viseltessenek olyan engedelmességgel és fel-
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tétlen bizalommal, amely egyedül Krisztust illeti meg. Az
engedelmes hívõk így – miközben azt hiszik, hogy Krisztus-
ban bíznak és Õnéki engedelmeskednek – tévedõ emberi te-
kintély és hatalom alá vettetnek.

„Elõfordul, hogy ha valakit felelõs vezetõnek neveznek ki,
úgy gondolja, tekintélyes állása miatt hittestvéreinek köte-
lességük, hogy mielõtt valamit tennének, elõször engedélyt
kérjenek tõle. Ez az állapot veszedelmes. Ugyanis sszzeemmüükk
eellõõll ttéévveesszztteettttéékk aazz IIsstteenn nnééppee kköözzööttttii iiggaazzii vveezzeettõõ sszzeerreeppéétt……
Istenre hoz szégyent a tekintélytartásnak és az önfelmagasz-
talásnak minden ilyen megnyilatkozása. Ember a saját ere-
jében sohasem lehet felebarátjának lelkiismerete és ítélõje,
akit az Úr mûvében felhasznál. Senki se vezessen be em-
ber alkotta szabályokat és rendeleteket, hogy önkényesen
uralkodjék…

NNoohhaa ttiisszztteellnnüünnkk kkeellll aa tteekkiinnttééllyytt,, ss eeggyyüütttt kkeellll mmûûkköödd-
nnüünnkk mmuunnkkaattáárrssaaiinnkkkkaall aa bbööllccss tteerrvveekk aallaappjjáánn,, áámm mmiinnddeenn
eeggyyeess mmuunnkkááss aa nnaaggyy TTaannííttóónnaakk sszzáámmooll bbee IIsstteennttõõll kkaappootttt
ííttééllõõkkééppeessssééggee hheellyyeess ffeellhhaasszznnáálláássááéérrtt…… A menny Istenére
tekintsen fel bölcsességért és vezetésért! Isten az Uralkodó
és Parancsnok mindenekfelett. Személyes Üdvözítõnk van,
s szavát ne cseréljük fel emberek szavával! 

Sokan vannak, akik az igazság terjesztését a valóságban
tízszerte megnehezítik, mmeerrtt IIsstteenn rréésszzéétt,, mmuunnkkáájjáátt kkiivveesszziikk
kkeezzéébbõõll,, ééss ssaajjáátt hhaallaannddóó kkeezzüükkbbeenn aakkaarrjjáákk ttaarrttaannii…… ÉÉppppeenn
aa nnaaggyy MMuunnkkaavveezzeettõõtt hhaaggyyjjáákk kkii mmûûvvéébbõõll,, akadályozzák,
hogy saját örökségérõl gondot viseljen… Az eredmény: még
több fogyatékosság… Isten adott embereknek képességeket,
amelyek egyedül Õt illetik, s Istenre a legnagyobb szégyent
hozza az a halandó ember, aki embertársa képességét telje-
sen a saját irányítása alá rendeli… Ilyen rendszer alapján
ember uralja embertársa gondolatvilágát, s az ember eltávo-
lodik Istentõl… AAzz iillyyeenn eelljjáárrááss kkiiiirrttjjaa,, kkiiööllii aazz IIsstteennbbee ééss
aazz iisstteennii eellvveekkbbee vveetteetttt hhiitteett…… Az a hajlam, hogy uralkod-
janak Isten öröksége felett, rossz hatást vált ki… KKöövveettiikk
RRóómmaa nnyyoommddookkaaiitt..”” 

„Bátorságot vesznek arra, amit maga Isten nem hajlan-
dó megtenni: ellenõrizni akarják az emberek értelmét. EEzzzzeell
aa kkaattoolliicciizzmmuuss nnyyoommddookkaaiitt kköövveettiikk…… Bármely módszer vagy
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elgondolás, amely Isten emberi eszközeit emberi elmék el-
lenõrzése alá szorítja, aláássa az Istenbe vetett hitet, elvá-
lasztja a lelket Istentõl.” 

„Azzal, hogy emberek parancsolatait emelték oda, ahol
egyedül Istennek és az Isten követelményeinek kellett volna
állniuk, eeggyyrree kköözzeelleebbbb hhúúzzóóddttaakk aa bbáállvváánnyyiimmááddáásshhoozz……
Bármi, ami kedvenc elméletté növi ki magát, bitorlóként
foglalja el Krisztus helyét. Bármilyen eszmefuttatás, melyet
annyira felmagasztalnak… a bálvány alakját ölti magára,
amelynek azután mindent feláldoznak.” (Bizonyságtételek a pré-
dikátoroknak, 458–461., 194–196., 352–354. o.; Bizonyságtételek VII.,
117. o.; 1888-as anyagok/Kiben bízhatunk? II., 838., 841. o.)

5
Milyen veszély rejlik abban, ha Krisztus egyházfõi
tisztét – irányítói és törvényadói szerepét – az egy-
házszervezet, illetve annak képviselõi veszik át?

Zsolt. 81:9–14 „Hallgass, én népem, hadd tegyek bi-
zonyságot ellened! Oh, Izráel, ha te meghallgatnál
engem! Ne legyen tenálad idegen isten, és az idegen is-
ten elõtt meg ne hajolj! Én, az Úr vagyok a te Istened,
aki kihoztalak téged Egyiptom földérõl: nyisd szét a te
szád, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én
szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. OOtttt-
hhaaggyyttaamm aazzéérrtt õõkkeett sszzíívvüükknneekk kkeemméénnyyssééggéébbeenn,, hhooggyy jjáárr-
jjaannaakk aa mmaagguukk ttaannááccssaa sszzeerriinntt.. Oh, ha az én népem
hallgatna reám, s Izráel az én útjaimon járna!”

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

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

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

A 81. zsoltár megindító kérlelést és egyben nagyon komoly
intést is közvetít. Ha emberek Krisztus vezetése helyett
emberi szervezeti tekintélyt kezdenek érvényesíteni az egy-
házban, akkor óhatatlanul és feltétlenül eltérnek Isten alap-
elveitõl, mivel maguktól csak emberi módon tudnak gon-
dolkodni, csak az emberi bölcsesség korlátai között tudnak
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mozogni. Ellen G. White ismételten úgy jellemezte az ilyen,
szinte észrevétlen átalakulást a mûben, hogy emberek az Is-
ten adta nagy világosság helyett „„aa mmaagguukk ccssiihhoollttaa sszziikkrráákk
fféénnyyéébbeenn”” kezdenek el járni. Arról, hogy milyen súlyos kö-
vetkezményt von ez maga után, így írt:

„Kizárják a Szentlelket tanácskozásaikról, majd pedig a
generálkonferencia tekintélye és neve alatt olyan szabályo-
kat találnak ki, amelyek segítségével kényszeríteni tudják a
tagságot, hogy az õ elgondolásaik kormányozzanak a Szent-
lélek helyett… Olyan elvek születtek meg, amelyeknek so-
hasem lett volna szabad napvilágot látniuk.” (Kiben bízhatunk?
IV., 1588. o.)

Ellen G. White a következõ, egymással szorosan össze-
függõ szempontokra, illetve veszélyekre hívja fel a figyel-
met, amelyek az igazi egyházfõ, Krisztus emberi vezetéssel
való felcserélésének, avagy a mennyei elvek emberi eszmék-
re való átváltásának az elkerülhetetlen következményei:

– A Krisztus megváltó munkája által a bûn szolgaságából
megszabadított emberek ismét szolgaságba taszíttatnak,
csak másfélébe.

– Krisztus követõi nem fejlõdnek lelkileg, hitbelileg, ha-
nem lelki kiskorúságban maradnak, illetve tartatnak.

– Nem bontakozhatnak ki, nem kamatoznak az egyház ja-
vára azok a talentumok, melyeket Krisztus egyes tanítvá-
nyai kaptak, s amelyekkel gazdagíthatnák az egyházat.

– Isten mûvének a fejlõdése és terjeszkedése korlátok kö-
zé szoríttatik, mert rövidlátó emberi elgondolások, szabá-
lyok és intézkedések gúzsba kötik.

– Ha eltévelyedik a vezetõ vagy a vezetés, az egész egy-
házra kihat a romlás, mivel a hívek megszokták, hogy – le-
téve a személyes felelõsséget – Krisztus helyett emberek vé-
leményére, vezetésére támaszkodjanak. Ezért észrevétlenül
honosodhatnak meg helytelen eszmék, irányzatok. Ez volt
a királyság bevezetésének az egyik szomorú következménye
Izraelben. Ha a király hitehagyó lett, „vétekbe ejtette Iz-
raelt” is (I. Kir. 16:2, 26 stb.).

– Az emberi uralkodás, az emberi intézkedések tökéletlen-
sége viszályt, megkeseredést, bizalmatlanságot hoz a mun-
kába, ami romboló hatalomnak fog bizonyulni, s ezenfelül
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Istenre vet árnyékot. Egyes hívõk, akik nem eléggé megala-
pozottak az igazságban, elfordulnak Istentõl és az Õ mûvé-
tõl, mert azt hiszik, hogy Isten elvei ilyenek.

„Krisztus elsõ földi adventje idején a szanhedrin tagjai 
a saját akaratuk szerint uralkodtak az emberek felett, így
a lelkek, akikért Krisztus az életét adta, hogy Sátán rab-
szolgaságából kiszabadítsa õket, ugyancsak rabszolgaságban
éltek, csak más formában. Sátán mindent megtesz azért,
hogy a vallás területén rabszolgaságot alakíthasson ki. Szer-
vezetek, intézmények – ha nem Isten hatalma tartja fenn
õket – Sátán parancsa szerint fognak dolgozni, hogy embe-
reket emberek uralma alá hajtsanak: az igazságért és Isten
országa elõmozdításáért égõ buzgóság látszata alatt…

Isten nem ismer el semmilyen tervet, amely által ember
embertársát akár a legcsekélyebb mértékben is uralja vagy
elnyomja. Az elbukott ember egyedüli reménysége, ha felte-
kint Jézusra, ha elfogadja Õt egyedüli Üdvözítõjének. Mihelyt
az ember vasszabályt állít fel embertársai számára, mihelyt
igába fogja és saját elképzelései szerint hajtja õket, szégyent
hoz Istenre. Veszélyezteti saját és hittestvérei lelkét.” 

„Senki ne igyekezzék másokat magához láncolni, ellen-
õrizve õket, elõírva nekik, mit tegyenek s mit ne, paran-
csolgatva, utasításokat osztogatva, mint a katonatisztek. Így
tettek a papok és fejedelmek Krisztus idején, de ez nem 
a helyes út… Ha a magad elképzelései alá rendeled más-
valaki gondolkodását, arra vezeted õt, hogy elszakadjon böl-
csessége és eredményessége forrásától. A hívõknek teljesen
Istentõl kell függniük, csak így növekedhetnek a kegyes-
ségben.” 

„Ha a munkások elõrehaladnak feladataik végzésében, ne
ragaszkodj ahhoz, hogy elõzetesen kikérjék tanácsodat vagy
véleményedet… Vezetõ testvéreink hibát követtek el azzal,
hogy minden téren utasításokat adtak a munkásoknak. En-
nek eredménye fogyatékosság, gondatlanság, hiszen emberek
másokra bízták a tervezést, s így õk maguk semmi felelõs-
séget nem éreztek… Vannak közöttünk férfiak, akik széles
látókörû, megbízható, bölcs emberek lennének, de nem azok,
mert egyszerûen gépekké váltak: mások gondolatai irányít-
ják õket… Adj teret az Úrnak, hogy az egyes hívõknek ki-
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osztott talentumokat felhasználhassa a munka elõrehaladá-
sa érdekében! Engedd, hogy az Úr felhasználhassa emberek
értelmét! Igen sokat veszítünk a szûk látókörû tervek kö-
vetkeztében.” 

„A munka minden területen teljesen más cselekvési mó-
dot kíván meg, mint ahogyan eddig dolgoztunk… Néhány,
látszólag jóindulatú emberre volt bízva, hogy megmondják,
mely területeken kell dolgozni, és melyeket kell megmunká-
latlanul hagyni… Évek óta ugyanazt a szokásos munkame-
netet, ugyanazt az elõírásos utat követik, és Isten mûvének
elõrehaladását nagyban meggátolják. A szûk látókörû ter-
vek… olyan dolgokat eredményeztek, amelyeket Isten nem
hagy jóvá… Engedjük, hogy mindenki ráébredjen személyes
felelõsségére! … A beszabályozott utak csapdának bizonyul-
hatnak… Vajon arra tekintenek-e az emberek, hogy az elõírt
utak szerint engedélyezik-e munkájukat, vagy pedig elmen-
nek és legjobb tudásuk szerint dolgoznak, Isten segítségében
bízva, alázattal, olyan helyeken, ahol még semmit sem tet-
tek a figyelmeztetõ üzenet eljuttatásáért?” 

„Ez az a tanítás, amelyet a római egyház hirdet: aa vvee-
zzeettõõkkrree vvaallóó tteelljjeess hhaaggyyaattkkoozzááss.. Az egyén lelkiismerete ott
nem a sajátja. Belátásán más emberek elgondolásainak kell
uralkodnia. Szellemi képessége nem fejlõdhet jobban, mint
a vezetõié; nem haladhat jobban elõre, mint õk.” 

„Mivel testvéreink embereknek hódolnak, elkülönítették
magukat Istentõl. Talán önmagukat becsülik nagyra, talán
másokat, s magukra vagy másokra tekintenek azzal a bi-
zakodással, amellyel Izrael Ura iránt kellene viseltetniük…
EEggyymmáássttóóll vváárrjjááttookk aazz iirráánnyyííttáásstt,, eeggyymmáássbbaann bbíízzttookk,, aahhee-
llyyeetttt,, hhooggyy aazz ééllõõ IIsstteennbbeenn bbiizzaakkooddnnááttookk.. Egymással beszé-
litek meg a dolgokat, amikor pedig térden állva Istenhez, a
hatalmas tanácsadóhoz kellene fohászkodnotok.” 

„Sátánnak az a célja, hogy az embert ember rabszolgá-
jává süllyessze-züllessze. S amikor ez történik, zavar, bi-
zalmatlanság, féltékenység, irigység és gonosz gyanúsítgatás
a következmény. És ez elpusztítja az embernek Istenbe és
azokba az elvekbe vetett hitét, amelyeknek érvényesülniük
kell, hogy megtisztítsanak minket minden álnokságtól, az
önzés és álszentség minden formájától… Sátán magának az
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igazságnak a vádolására használja fel azok keményszívû-
ségét, akik állítják, hogy hisznek az igazságban… Az Úr
öröksége fölötti uralkodás ellenszenvet kelt az emberi igaz-
ságszolgáltatás iránt… A nép megtanulja, hogy a magas
tisztségben lévõkben nem lehet megbízni… A következmény
a bizalom elvesztése lesz, még a hûséges emberek vezetése
iránt is.” 

„Ha valaki vallja, hogy Krisztus képviselõje, ám mégis el-
nyom embereket, akkor az így elnyomottak vagy leráznak
magukról minden bilincset, vagy pedig Istent tekintik szív-
telen Úrnak. Isten ellen lázadnak, s az emberi lélek elide-
genedik Tõle, ahogyan Sátán tervezte és akarta… Nem sza-
bad, hogy sorainkban, Isten népe között a mû központja
iránti bizalom megrendüljön, tévedõ emberek helytelen ügy-
vitele, intézkedései következtében.” (Bizonyságtételek a prédikáto-
roknak, 353., 357., 305–307., 433. o.; Bizonyságtételek IX., 146. o.;
Spalding–Magan Collection, 163., 175–176.; 1888-as anyagok/Kiben bíz-
hatunk? II. 834. o.; III., 358–360. o.; IV., 1435–1436., 1444. o.)

6
Hogyan hangzik az az igei alapelv, amely összefoglal-
ja az eddig elmondottakat? Hogyan érvényesítsük ezt
az elvet a gyakorlatban?

I. Kor. 11:3/a „Akarom pedig, hogy tudjátok: minden
férfiúnak feje a Krisztus…” 

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

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

„MMiinnddeenn ggyyüülleekkeezzeettii ttaaggnnaakk mmeegg kkeellll éérrtteenniiee:: IIsstteennhheezz kkeellll
ffoorrdduullnniiaa,, hhooggyy mmeeggttuuddaakkoolljjaa kköötteelleessssééggéétt.. Helyes, ha a test-
vérek tanácskoznak, de ha valaki elõírja számukra, hogy
mit tegyenek, azt kell felelniük: az Urat választották ta-
nácsadójukul… Amikor valaki megengedi, hogy személye és
a kötelességteljesítés közé másik ember lépjen, holott Isten
megmutatta neki, mi a kötelessége, s emberre bízza magát,
embert fogad el irányítójául, akkor az igazi alapról hamis
és veszélyes alapra lép. Az ilyen ember – ahelyett, hogy
növekedne és fejlõdne – el fogja veszíteni lelkiségét.” 
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„Sokan nem tudnak különbséget tenni Isten mûve és az
ember mûve között… Nem helyénvaló, hogy a völgy forrá-
sából igyunk, amikor a hegyen is van számunkra forrás…
Helyes, ha a munkások mint hittestvérek tanácskoznak egy-
mással, de ha valaki arra törekszik, hogy munkatársai ki-
kérjék egyéni tanácsait feladatuk részleteivel kapcsolatban,
akkor veszedelmes álláspontot foglal el… Évek óta fokozó-
dik a hajlam, hogy felelõs tisztségeket betöltõ férfiak ural-
kodjanak Isten öröksége felett: ííggyy ccssöökkkkeenntteettttéékk,, ssõõtt kkiiiirrttoott-
ttáákk aa ggyyüülleekkeezzeett ttaaggjjaaiinnaakk lleellkkéébbeenn ééllõõ vváággyyaatt aa mmeennnnyyeeii
ookkttaattááss ééss uuttaassííttáássookk uuttáánn,, s azt a vágyat, hogy Istennel
tanácskozzanak kötelességeikrõl.” 

„Gyakran elõfordul, hogy a körülmények gyors cselekvést
követelnek. Ugyancsak többször drága alkalmakat mulasz-
tanak el a késedelem miatt, mert akinek gyorsan cseleked-
nie kellett volna, elõször is tanácskozni akart valakivel, aki
azonban távol volt, sõt nem is ismerte a helyzetet. Sok idõt
vesztegettünk el azáltal, hogy tanácsot kértünk emberektõl,
akik pedig nem voltak abban a helyzetben, hogy bölcs ta-
nácsot adjanak.” 

„Tartózkodjunk az ember alkotta törvényektõl, tervektõl
és módszerektõl, amelyek ellentétben állnak Isten Igéjének
elveivel… Arra kényszerülök, hogy felhívjam munkásaink fi-
gyelmét: Bármilyen tisztséget töltötök is be, ne emberekben
bízzatok, ne emberi segítségre támaszkodjatok! Pontos elõ-
írások nem adhatók. Irányítsa a munkást a Szentlélek…
Akik Istenben és az Õ bölcsességében bíznak, s nem a sa-
játjukban, azok a biztos utat járják. Az Úr egyetlen eszkö-
zét, ügyvivõjét sem helyezte tévedõ halandók parancsnoksá-
ga, felügyelete alá, nem adott embereknek hatalmat arra,
hogy meghatározzák: »Ezt tedd, azt pedig ne tedd!«… Egyet-
len ember sem ítélheti meg helyesen embertársa kötelessé-
geit, feladatát. Az ember Istennek felelõs.” 

„Battle Creek ne legyen Isten mûvének a központja. Egye-
dül Isten töltheti be ezt a helyet… Emberek nem tudnak
embertársuk szívében olvasni. Az Úr az egyetlen, akiben
bízhatunk, Õt pedig mindenütt, a világ minden gyülekeze-
tében elérhetjük. Ha embereket állítunk Isten helyére, ez
nem dicsõíti Istent. VVaajjoonn aa lleeggffõõbbbb ttaannááccsstteessttüülleett eellnnöökkee llee-
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ggyyeenn-ee aa nnéépp iisstteennee?? Vajon a Battle Creekben dolgozó fér-
fiakat végtelen bölcsességgel felruházott embereknek kellene
tartanunk?… Bátran mondhatom alázatos hittestvéreimnek,
akik az Úr tanácsát követik: Ha tudjátok, hogy Isten bizo-
nyos munkával bíz meg, lássatok hozzá! Akik világosan
tudják, lelkiismeretük szerint, hogy Isten vezeti õket, nem
szorulnak emberi vezetõre, hogy meghatározza feladatukat.
A legfõbb tekintély tanácsa szerint járnak el. Biztonság, bé-
ke és nyugalom csak akkor születik, ha a világ legnagyobb
tanítójának tanácsát követjük. El ne forduljunk tehát téved-
hetetlen vezetésétõl!” (Bizonyságtételek IX., 280. o.; Bizonyságtéte-
lek a prédikátoroknak, 445–446., 461., 464., 459–460., 344., 365.,
468. o.)

A fenti idézetek azt hangsúlyozzák, hogy Krisztus egyhá-
zában szükség van a közvetlen mennyei tanácskérés alap-
ján álló személyes felelõsségvállalásra, valamint az egyes
területek és intézmények helybeli, felelõs és önálló munká-
jára, ugyanezen az alapon. Emellett természetesen minden-
kor szükség van az egymással való egyeztetésre, hogy az
egész „egyháztest” olyan szép összhangban mûködjék, mint
az Isten által alkotott élõ emberi test.

7
Miért szükséges mindig szem elõtt tartani ezeket az
igei alapelveket, ezek megértésére és követésére ne-
velni a prédikátorokat és a gyülekezeti tagokat? Mi-
re hajlamos az emberi természet?

I. Sám. 8:4–6 „Összegyûlének Izráel minden vénei, el-
mentek Sámuelhez Rámába, és mondták néki: …Vá-
lassz nékünk királyt, aki ítéljen felettünk, mint min-
den népnél szokás. Azonban Sámuelnek nem tetszék 
a beszéd, hogy azt mondták: Adj nékünk királyt, aki
ítéljen felettünk.”

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

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

„Az Úr közölte velem, hogy IIzzrraaeell SSáámmuueell nnaappjjaaiibbaann eellkköö-
vveetteetttt bbaallggaassáággaaii mmeeggiissmmééttllõõddnneekk IIsstteenn nnééppee kköörréébbeenn mmaa-
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nnaappssáágg – ha nem él bennük mélyebb alázat, ha nem lesz-
nek kevésbé önhittek, ha nem bíznak meg jobban Izrael
Urában, Istenében, népének uralkodójában… Az Úr újra
meg újra elém tárta, hogy Isten népe nem lehet biztonság-
ban ezekben az utolsó napokban, ha emberekben bízik, ha
testbe veti bizodalmát… Az Úr 1845 óta idõrõl idõre fel-
tárta elõttem az Isten népét fenyegetõ veszedelmeket, s meg-
mutatta, hogy az utolsó idõkben a veszedelmek egyre sûrû-
södnek majd a maradék körül… Minden lélek, aki nem tel-
jesen adta át magát Istennek, minden lélek, akit nem az
isteni hatalom tart fönn, Sátánnal fog szövetségre lépni a
menny ellen, és a világmindenség uralkodója elleni küzde-
lemhez csatlakozik.” 

„Isten megmutatta nekem, hogy a zsidó nép sem hirte-
len, egyszerre jutott el téves gondolkodásmódjára… Nemze-
dékrõl nemzedékre hamis elméletekkel foglalkoztak, az igaz-
sággal ellenkezõ elvek szerint éltek, vallásukba emberi el-
gondolásokat és terveket szõttek. Végül is az emberi elgon-
dolások diadalmaskodtak.” 

„A nép megunta Sámuel komoly istenfélelmét és odaadá-
sát, szerény személyét megvetették és elutasították egy
olyan emberért, aki királyként uralkodjék felettük… Isten
azt kívánta, hogy népe egyedül Õt tekintse törvényadójának
és ereje forrásának. Istentõl való függésük tudata egyre kö-
zelebb vonná õket az Úrhoz. Emelkedetté és nemessé vál-
nának, alkalmassá a magasztos elhívásra, amelyre Isten
rendelte õket mint választott népét. De amikor embert ültet-
nek a trónra, ez eltereli a nép gondolatait Istenrõl. Inkább
emberi erõben bíznak, és kevésbé az isteni hatalomban. Ki-
rályuk hibái bûnbe vinnék õket, és elválasztanák a nemze-
tet Istentõl.” (Kiben bízhatunk? III., 953–953/a o.; Bizonyságtételek
a prédikátoroknak, 352. o.; Pátriárkák és próféták, 672., 670. o.)
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IV. tanulmány – január 25.

A legfõbb alaptörvény:
Krisztus szeretetének 
– igazságosságának 
és irgalmasságának – 
kell érvényesülnie mindenben

1
Mit kíván tõlünk Isten mindenekfelett?

Hós. 6:6 „Mert szeretetet kívánok én, és nem áldoza-
tot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égõáldozato-
kat.”

Mik. 6:8 „Megjelentette néked, ember, mi légyen a jó,
mit kíván az Úr tetõled! Csak azt, hogy igazságot cse-
lekedj, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj
a te Isteneddel.”

Mt. 23:23 „Jaj néktek, képmutató írástudók és fari-
zeusok! Mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és 
a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvény-
ben, az (igazságos) ítéletet, az irgalmasságot és a hû-
séget, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem
elhagyni.”

Jn. 13:34–35 „Új parancsolatot adok néktek, hogy
egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek ti is egymást. Errõl ismeri meg mindenki,
hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeret-
ni fogjátok.”

Jn. 17:25–26 „Igazságos Atyám! E világ nem ismert
Téged, de én ismertelek Téged, és ezek megismerik,



hogy Te küldtél engem. És megismertettem velük a Te
nevedet, hogy az a szeretet legyen õbennük, amellyel
engem szerettél, és én is õbennük legyek.”

I. Kor. 13:1–3 „Ha embereknek vagy angyaloknak
nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen énbennem,
olyanná lettem, mint a zengõ érc vagy pengõ cimba-
lom. Ha jövendõt tudok is mondani, ha minden titkot
és minden tudományt ismerek is, ha egész hitem van
is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyük-
rõl, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.
Ha vagyonomat mind felétetem is, ha testemet tûzre
adom is, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasz-
nom abból.”

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

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

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

Gyakran úgy gondoljuk, hogy a helyes tanítás és a misz-
sziós buzgalom a legfontosabbak. Az egymás elleni vétke-
ket hajlamosak vagyunk elkerülhetetlen emberi hibáknak te-
kinteni, és úgy gondolkodni, hogy ezeknek nincs akkora je-
lentõségük, ha a nagy dolgok – a hitelvi hûség, az adako-
zókészség, az evangelizációs erõfeszítések – megvannak,
mûködnek. Úgy véljük, hogy ezekért az erényeinkért Isten
elnézi azokat az „apró” hibákat, vétkeket, amelyeket egy-
mással szemben elkövetünk. Isten pedig éppen ezekre a
dolgokra a legérzékenyebb! Egymáshoz való viszonyunk
árulja el, hogy Krisztus áldozata megindította-e és megszen-
telte-e szívünket. Legfõképpen ezen múlik, hogy Isten kö-
zöttünk lakozik-e, és együtt munkálkodik-e velünk.

2
Mit vár el tõlünk az Úr az igazságosságot illetõen?

V. Móz. 16:20 „Igazságot, igazságot kövess, hogy él-
hess, és örökségül bírhasd azt a földet, amelyet az Úr,
a te Istened ád néked!”
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V. Móz. 1:16–17 „Megparancsoltam abban az idõben
a ti bíráitoknak, mondván: Hallgassátok ki atyátokfi-
ait, és igazságosan ítéljetek mindenkit, az õ atyjafiai-
val és jövevényeivel egyetemben. Ne legyetek személy-
válogatók az ítéletben, kicsinyt úgy, mint nagyot hall-
gassatok meg, ne féljetek senkitõl, mert az ítélet az
Istené…”

Jób 29:14, 16 „Az igazságot magamra öltöttem, és az
is magára öltött engem… Az ismeretlennek ügyét is jól
meghánytam-vetettem.”

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

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

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

„„SSoohhaassee kköövveessssüükk eell aakkáárr aa lleeggkkiisseebbbb iiggaazzssáággttaallaannssáággoott ssee
IIsstteenn aallaattttvvaallóóiivvaall,, vvéérréénneekk mmeeggvváállttoottttaaiivvaall.. Meg kell tarta-
nunk az Úr útját, s az Õ útja igazságosságban dicsõül
meg.”

„Néhányan, akik kereszténynek vallják magukat, az Úr
mûvével összefüggõ ügyeket a vallásos szolgálattól teljesen
függetlennek tekintik. Így szólnak: »Mindenáron sikeressé
tesszük a ránk bízott ügyet, minden kínálkozó lehetõséget
megragadunk, hogy eredményessé tegyük a munkának ezt
a területét.« Így az igazsággal és az igaz tettekkel ellenke-
zõ terveket vezetnek be, azzal a mentséggel, hogy ezt vagy
amazt meg kell tennünk, mert az jó munka, s Isten ügyét
segíti elõ… Mindez emberek pecsétjét viseli, nem pedig Is-
tenét. Az ember elgondolásai vezetnek igazságtalanságra és
elnyomásra. IIsstteenn üüggyyéébbeenn aazz iiggaazzssáággttaallaannssáággnnaakk mméégg aa llee-
hheelleettee sseemm lleehheett..”

„Isten szolgái álljanak ellene a helyes elvektõl való bár-
milyen eltávolodásnak. Nehémiás határozottan állást foglalt
az ember jogaiba való belegázolás ellen. Szembe kellett száll-
nia tisztségeket viselõ testvéreivel, õ azonban elkülönítette
magát tõlük… Határozottan állást foglalt: helytelenítette,
rosszallotta eljárásukat, amely ellenkezett az igazságosság
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bibliai mértékével. Amikor unszolták, hogy szövetkezzék ve-
lük igazságtalan eljárásukban, akkor Nehémiás határozott
bizonyságot tett: »De én nem cselekedtem így az Isten fé-
lelme miatt.«” 

„Sok hitvalló keresztény úgy tekinti azokat, akik nem ró-
ják meg és nem ítélik el a bûnt, mint akik igazán istenfé-
lõk és keresztények. Másrészt úgy ítélik meg, hogy hiány-
zik az istenfélelem és a keresztényi lelkület azokból, akik
bátran síkraszállnak a helyes út védelmében, nem alkusz-
nak meg és nem engednek a megszenteletlen hatásoknak.
Akik kiállnak Isten nevének védelmére, akik bármi áron
fenntartják az igazság tisztaságát, azokra olyan sokrétû pró-
ba vár, akár az Üdvözítõre a kísértés pusztájában. Míg
azok, akiknek engedékeny a természetük, akikben nincs bá-
torság arra, hogy elítéljék a gonoszságot, hanem hallgatnak,
amikor a tekintélyükre lenne szükség, hogy bármilyen nyo-
más ellenében kiálljanak a jó mellett, azok sok szívfájdal-
mat és sok zavaros helyzetet kerülhetnek ugyan el, de na-
gyon gazdag jutalmat is veszítenek, s talán az üdvösségü-
ket is. Akik összhangban állnak Istennel, akik az Istenbe
vetett hitbõl merítenek erõt, hogy szembeszegüljenek a go-
noszsággal, azok mindig súlyos összetûzésekbe kerülnek, és
gyakran jóformán magukra hagyatva kell helytállniuk. Még-
is mindaddig értékes gyõzelmeket aratnak, amíg Istent te-
szik meg támaszuknak. Az Õ kegyelme lesz az erejük. EErr-
kkööllccssii éérrzzéékkeennyyssééggüükknneekk kköösszzöönnhheettõõeenn éélleesseenn ééss ttiisszzttáánn lláátt-
nnaakk,, ss lleesszz eerrkkööllccssii eerreejjüükk eelllleennáállllnnii aa ggoonnoosszz hhaattáássookknnaakk..”
(1888-as anyagok/Kiben bízhatunk? III., 1315. o., IV. 1592–1593. o.;
Bizonyságtételek VII., 115–116. o., III., 302–303. o.)

3
Mit vár el tõlünk az Úr az irgalmasságot illetõen?
Mennyire szükséges, hogy az udvariasság és a szívé-
lyesség „jó illata” határozza meg a légkört, a mun-
katársak közötti viszonyt és a testvéri kapcsolatokat
az egész közösségben?

I. Jn. 3:23; 4:7–8 „Ez pedig az Õ parancsolata, hogy
higgyünk az Õ Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében,
és szeressük egymást, amint megparancsolta nékünk…
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Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentõl
van. Mindaz, aki szeret, Istentõl született, és ismeri az
Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert
az Isten: szeretet.”

Rm. 12:9/a, 10 „A szeretet képmutatás nélkül való
legyen… Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, 
a tiszteletadásban egymást megelõzõk legyetek!”

Ef. 4:32–5:2 „Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, ir-
galmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten
is a Krisztusban megengedett néktek. Legyetek
annakokáért követõi az Istennek, mint szeretett gyer-
mekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is
szeretett minket.”

Kol. 3:12–14 „Öltözzétek föl azért, mint az Istennek
választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szí-
vet, a jóságosságot, az alázatosságot, a szelídséget, a
hosszútûrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván
kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen
panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott
néktek, akképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltöz-
zétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kö-
tele.”

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

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

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

Hogyan is tudunk – ilyen megindító kérlelések mellett –
annyira közömbösek, ridegek lenni egymással szemben, oly-
kor pedig bántani egymást? Rászorulunk a nekünk szóló
komoly intésekre:

„Nemesség, nagylelkûség, gyengédség, könyörület, Krisz-
tus szeretete – miért nélkülözik ezeket úgy, mint Gilboa he-
gyei az esõt és a harmatot?… Sokszor elhangzott már, új-
ból és újból, de nem változott meg a helyzet… Ez az, ami
engem megrémít. Megrémít, mert látom, hogy nem növek-
szik a gyengédség, a könyörület, Isten szeretete… Erre van
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szükség: újra és újra tanulmányozni János írásaiban az Is-
ten szeretetérõl írottakat. Arról a szeretetrõl írottakat, ame-
lyet kifejezésre kellene juttatnunk, és amit nem mûveltünk.
HHaa ppeeddiigg nneemm mmûûvveelljjüükk,, aazz aazztt jjeelleennttii,, hhooggyy aazz eelllleennkkeezzõõ-
jjéétt mmûûvveelljjüükk…… Addig megy ez, amíg végül a világosság
eltávozik… Isten komolyan gondolja, amikor ezt mondja:
»Változást szeretnék látni.«” 

„Több szeretetre, nyíltságra van szükségünk, és el kell
vetnünk a gyanúsítgatást és a gonosz gondolkodást, a vá-
dakat és a hibáztatást. EEzz aazz,, aammii aannnnyyiirraa sséérrttii IIsstteenntt..
Lágyítsa és szelídítse meg szívünket a szeretet. Népünk
erõtlensége annak az eredménye, hogy szívünk nincs helyes
viszonyban Istennel.” 

„„HHaa mmeeggaalláázznnáánnkk mmaagguunnkkaatt IIsstteenn eellõõtttt,, ééss sszzeerreetteetttteelljjee-
sseekk,, uuddvvaarriiaassaakk,, ggyyöönnggééddeekk ééss sszzáánnaakkoozzóókk lleennnnéénnkk,, aakkkkoorr
sszzáázzaann ttéérrnnéénneekk mmeegg ootttt,, aahhooll mmoosstt ccssaakk eeggyyvvaallaakkii ffooggaaddjjaa
eell aazz iiggaazzssáággoott.. Bár állítjuk, hogy megtértünk, nagy csoma-
got hordozunk magunkkal énünkbõl, amelyet túl értékesnek
tartunk ahhoz, hogy feladjuk. Kiváltságunk, hogy e terhet
Krisztus lábához tegyük, s helyette Krisztus jellemét és ha-
sonmását kapjuk meg. Miért nem tanulunk a Megváltótól
mindennap? Miért nem élünk állandó kapcsolatban Õvele,
hogy egymással való érintkezésünkben szeretetteljesen és
udvariasan szóljunk, cselekedjünk? Miért nem tiszteljük az
Urat azzal, hogy gyengédséget és szeretetet tanúsítunk egy-
más iránt?” 

„Senki ne szóljon élesen, ne hangozzék ingerült szidalom!
Akiket a bizalom tisztségeibe helyeztek, legyenek még kö-
rültekintõbbek, hogy miként szólnak, hogyan viselkednek –
annyival inkább, amennyivel tisztségük magasabb, mint
munkatársaiké. Minden meggondolatlan vagy elhamarkodott
szót azonnal vonjunk vissza! Ha a vétkes elfelejti ezt ten-
ni, vagy ha nem bánja meg elhamarkodottságát, emlékez-
tesse õt valaki Krisztus lelkületével arra a kötelességére,
hogy kérjen bocsánatot. Legyetek szeretetteljesek, tisztelettu-
dók, vidámak, derûsek és elõzékenyek egymás iránt! Nem
kerül semmibe szívélyesen szólnunk, hiszen a szeretet az,
ami betölti Krisztus törvényét. IIsstteenn iinnttéézzmméénnyyeeiibbeenn ffoollyyjjoonn
aa mmuunnkkaa mmiinnddeenn ssúúrrllóóddááss,, mmiinnddeenn mmeeggggoonnddoollaattllaann bbeesszzéédd,,
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mmiinnddeenn ppaarraannccssuurraallmmii sszzóó nnééllkküüll…… Legyenek Krisztus ta-
núi, viselkedésükkel bizonyítsák, hogy újonnan születtek.”

„Az Úr megveti harcias szellemeteket, szívetek kemény-
sége fáj neki. KKöönnyyöörrööggjjeetteekk,, hhooggyy aaddjjoonn nneekktteekk hhúússsszzíívveett,,
oollyyaatt,, aammeellyy mmeeggéérrzzii mmáássookk bbáánnaattáátt,, amelyet meg tud érin-
teni, meg tud hatni az emberi jajszó. Könyörögjetek, hogy
olyan szívet adjon, amely nem fordul el az özvegytõl, az
árvától. Könyörögjetek, hogy legyen irgalmas szívetek a sze-
gények, a betegek, az elhagyottak iránt. Könyörögjetek, hogy
szeressétek az irgalmasságot… hogy ne legyetek személyvá-
logatók, amikor kedvezésben részesítetek embereket, kivéve
azt, amikor az ínségesek és szerencsétlenek ügyét latolgat-
játok.” 

„„KKeezzddjjéétteekk eell ootttthhoonn,, ccssaallááddii kköörrööttöökkbbeenn!! KKeezzddjjeetteekk eell ootttt
iiggaazzáánn eellõõzzéékkeennyyeekk lleennnnii,, aammiillyyeenn KKrriisszzttuuss vvoolltt…… HHaa ooddaa-
hhaazzaa kkeerreesszzttéénnyyeekk vvaaggyyttookk,, aakkkkoorr uuggyyaannaazztt aa sszzeelllleemmeett hhoozz-
zzááttookk eell mmaaggaattookkkkaall aa ggyyüülleekkeezzeettbbee,, ss eezztt vviisszziitteekk ttaannááccss-
kkoozzáássaaiittookkrraa iiss……”” (Spalding–Magan Collection, 166. o.; Bizonyság-
tételek VII., 139. o.; IX., 189–190. o.; 1888-as anyagok/Kiben bízha-
tunk? IV., 1789–1791. o.; I. 441. o.; II., 903/a–b o.)

4
Milyen – Isten szemében különösképpen visszás – lel-
ki magatartástól óvakodjanak Krisztus tanítványai?
Milyen állapotokat igyekszik elõidézni Sátán a világ-
ban és Krisztus egyházában is Jézus megjelenése
elõtt?

Mt. 7:1–2 „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert
amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen
mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek!”

Rm. 2:1/a „Annakokáért menthetetlen vagy, óh ember,
bárki légy, aki ítélsz…”

Rm. 14:4, 10, 13/a „Kicsoda vagy te, hogy kárhozta-
tod a más szolgáját? Az õ tulajdon urának áll vagy
esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy
megálljon… Te pedig miért kárhoztatod a te atyádfiát?
Avagy miért veted meg a te atyádfiát? Hiszen mind-
nyájan odaállunk majd a Krisztus ítélõszéke elé…
Annakokáért egymást többé ne kárhoztassuk!”
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Rm. 12:16 „Egymás iránt ugyanazon indulattal legye-
tek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjá-
tok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.”

Mt. 24:12 „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik,
a szeretet sokakban meghidegül.”

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

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

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

„Az Atya az ítélkezést Fiára bízta (Jn. 5:22), tehát az, aki
mások indokait és eljárását bírálja, jogtalanul bitorolja Is-
ten Fiának kiváltságát. AAkkiikk bbíírráákk ééss kkrriittiikkuussookk aakkaarrnnaakk
lleennnnii,, aazz aannttiikkrriisszzttuuss mmeelllléé áállllnnaakk,, »aki ellene veti és fölé-
be emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszte-
letre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint
Isten Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.«
AA lleeggssúúllyyoossaabbbb kköövveettkkeezzmméénnyyeekkkkeell jjáárróó bbûûnn aa rriiddeegg,, kkrriittii-
zzáállóó ééss eennggeesszztteellhheetteettlleenn lleellkküülleett……” 

„Vannak éretlen emberek, akik arra vágyakoznak, hogy
a számukra hibásnak tûnõ dolgokat megreformálják. Úgy
gondolják, õket kellene kiválasztani arra, hogy átvegyék
azok helyét, akik hibákat követtek el… Utasítást kaptam
mindazok figyelmeztetésére, akik úgy gondolják, hogy jól
tudják, miként lehet elkerülni a hibákat: »Ne ítélj, hogy ne
ítéltess!« Lehet, hogy egy bizonyos ponton elkerülöd a bot-
lást, azonban más dologban súlyos melléfogásokat követ-
hetsz el, amelyeket nehéz lesz orvosolni, és zavart kelthet-
nek a mûben. Ezek a hibák talán többet ártanak, mint
azok, amelyeket testvéreid követtek el.” 

„Amint az utolsó válsághoz közeledünk, rendkívül fontos,
hogy az Úr eszközei között összhang és egység uralkodjék.
A világ zavarokkal, háborúkkal és ellentétekkel van tele,
mégis egyetlen vezetõ, a pápai hatalom zászlaja alatt fog-
nak egyesülni, hogy ellenkezzenek Istennel, üldözve köve-
tõit. A nagy hitehagyó hozza majd létre ezt az egységet.
MMíígg üüggyynnöökkeeiitt aazz iiggaazzssáágg eelllleennii hháábboorrúúrraa iiggyyeekksszziikk eeggyyeessíí-
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tteennii,, aazz iiggaazzssáágg vvééddeellmmeezzõõiinneekk ssoorraaiibbaann mmeegghhaassoonnlláásstt ééss
sszzéétthhúúzzáásstt pprróóbbááll sszzííttaannii.. Irigységre, aljas gyanúsítgatásra,
gonosz beszédre bujtogat, hogy viszályt és széthúzást tá-
masszon. Krisztus gyülekezete tagjainak kezében van a ha-
talom, hogy meghiúsítsák a lelkek ellenségeinek szándékát.
Az ilyen idõ, mint a mai, ne találja õket egymással vagy
az Úr bármely munkásával viszálykodva. Hadd legyen egy
olyan hely az általános ellenségeskedés közepette, ahol az
összhang és az egység uralkodik.” 

„Kemény, igazságtalan, bíráló lelkületet tûrtek meg… Élõ,
féltõ szeretetnek vélik az álbuzgalmat… Igaz, hogy néhá-
nyan hibát követtek el, tévedtek, ám ugyancsak igaz, hogy
ezek a tévedések és hibák sokkal kevésbé sértõk Isten sze-
mében, mint a bírálgatók és erkölcsbírók kemény, engesz-
telhetetlen lelkülete… Keringõ hírek gyakran aláássák a hit-
testvérek egységét… Ezek a hírhordozók Sátán munkáját
végzik… s aligha tudják, hogy tettükkel mennyire megbánt-
ják Istent.” 

„Krisztus lett a mi bíránk. Nem az Atya, nem is az an-
gyalok bírálnak el minket. Az ítél meg, aki emberi testet
öltött magára, s tökéletes életet élt ezen a földön. Csak 
Õ lehet a mi bíránk. Testvéreim, ezt ne felejtsétek el…
Krisztus nevében kérlek, fogadjátok meg Isten utasításait:
soha ne üljetek a bírói székbe! Napról napra ezt az üzene-
tet hangoztatták elõttem: »Szálljatok le a bírói székbõl! Száll-
jatok le, alázatosan!«” (Gondolatok a Hegyi beszédrõl, Ne ítéljetek,
hogy ne ítéltessetek! c. fejezetbõl; Spalding–Magan Collection, 234. o.;
Bizonyságtételek VII., 118. o.; IX., 185–186. o.; Bizonyságtételek a pré-
dikátoroknak, 188–189., 469–470. o.)

Tanulságos a Pál és Barnabás között kialakult ellentét
Márk vagy János szolgálatra való alkalmasságát illetõen
(lásd Ap. cs. 13:2, 5, 13; 15:36–40; II. Tim. 4:11). Ez
az eset azt mutatja, hogy a legkiválóbbak is követhetnek el
tévedést egy-egy személy megítélésénél. Pál azon aggódott,
hogy az igehirdetõi szolgálatot csakis olyanokra bízzák, akik
teljes áldozatkészséget tanúsítanak. Barnabás egyetértett ez-
zel az elvvel, de azt látta, hogy Márk vagy János még le-
het ilyen munkássá, további nevelés mellett. Szép példája
ez a történet annak is, hogy a hívõ ember készségesen be-
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látja tévedését. Pál nem tartott ki makacsul Márkról alko-
tott véleménye mellett a késõbbiekben.

„Márk veszélyek elõli szökését Pál igen kedvezõtlenül, sõt
szigorúan ítélte meg. Barnabás azonban hajlandóbb volt
Márk viselkedését tapasztalatlanságával magyarázni. Szív-
bõl óhajtotta, hogy Márk ne tegye le a prédikátori tisztsé-
get, mert látott benne képességeket, tudta, hogy Krisztus
használható és alkalmas szolgájává fog még válni. Barna-
bás Márk érdekében követett kíméletes bánásmódja késõbb
bõséges jutalmat nyert, mert ez a fiatalember végül mara-
déktalanul az Úrnak és az evangélium hirdetésének szen-
telte életét, még a legnehezebb területeken is. Isten áldá-
sával, Barnabás bölcs vezetése mellett, értékes munkássá
fejlõdött. Késõbb Pál is megbékült Márkkal, és munkatársá-
ul fogadta. Úgy ajánlotta õt a kolossébelieknek, mint
»munkatársát« Isten országában, aki »vigasztalására« volt
(Kol. 4:11). Más alkalommal, röviddel halála elõtt, így írt
Márkról: »nékem alkalmas a szolgálatra«.” 

„Engedjétek, hogy mások is tervezzenek! Ha némely dol-
gokban hibát követnek is el, ne tartsátok bizonyítéknak
arra, hogy képtelenek a gondolkozásra. Legmagasabb tiszt-
séget betöltõ vezetõinknek is sokáig tartott, amíg fegyelme-
zetten tudtak gondolkozni, ítélkezni… Az a tény, hogy em-
berek hibát követtek el, nem ok arra, hogy alkalmatlannak
tartsuk õket… Légy jó és megértõ mindenki iránt, aki lel-
kiismeretesen a Mester szolgálatába lép! Fõbb vezetõink ter-
vei sem sikerülnek mindig.” 

„Amikor fiatal emberek munkába állnak, s a számos aka-
dály ellenére sikereket aratnak, ne javasoljuk, hogy vállal-
janak másféle munkát, és hogy azt, amit elkezdtek, adják
át idõsebb, tapasztaltabb testvéreknek. Amikor fiatal embe-
rek küzdenek a nehézségekkel, elkövethetnek hibákat, de ha
kitartóan elõrehaladnak, vereségeiket gyõzelmekké változtat-
hatják.” 

„Nagyon ügyeljenek magukra azok, akik csak kevéssé
vették ki részüket a szenvedésekbõl és próbákból, amelye-
ket el kellett viselni, amíg a mostani, virágzó állapotba
emelték a mûvet az úttörõ munkások. Akik most álltak
szolgálatba, hogy hirdessék az igazságot, ápolják magukban
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a szerénységet és alázatot… Amíg Isten nem bocsát súlyos
terheket rátok, addig ne tülekedjetek legelõre, ne támaszkod-
jatok a saját elképzeléseitekre, ne vegyetek magatokra olyan
felelõsségeket, amelyeket nem tudtok elhordozni… Halaszt-
hatatlanul szükségetek van az önismeretre!” 

„Esedezem azért, hogy a dolgok más rendben halad-
janak… Alkalmas és megszentelt embereket kell keresni, és
bátorítani õket, hogy mint segítõk és munkatársak csatla-
kozzanak azokhoz, akik a terheket hordozzák. LLeeggyyeenn hhaarr-
mmoonniikkuuss eeggyysséégg aazz úújj ééss aa rrééggii kköözzöötttt,, aa tteessttvvéérrii sszzeerreetteett
jjeeggyyéébbeenn!!” 

„Szükség van az idõs kezekre, régi munkásokra, akik mö-
gött hosszú évek tapasztalata áll, s akik figyelemmel kísér-
ték a munka különbözõ területeinek fejlõdését. Ellenálltak
minden kísérletnek, amely arra irányult, hogy megzavarja 
a fejeket és hatástalanná tegye az üzenetet, melyet ezekben
az utolsó napokban Isten népének tisztán kell megõriznie.
Õk sok embert láttak a vakbuzgóság miatt elhajolni, hamis
elméletek káprázatát ápolva… Gyengéden érdeklõdjünk azok
iránt, akiknek egész élete egybeolvadt Isten munkájával… Is-
ten azt akarja, hogy vezetõ helyet töltsenek be munkájában.
Hûségesen helytálltak a viharokban és megpróbáltatásokban,
s a legértékesebb tanácsadóink közül valók. Legyünk nagyon
hálásak, hogy képességeiknek még mindig hasznát láthatjuk
az Úr szolgálatában. Ne veszítsük szem elõl a tényt, hogy
õk mindent feláldoztak a mû fejlesztése érdekében. A tény,
hogy Isten szolgálatában megöregedtek és megõszültek, nem
ok arra, hogy megszûnjön befolyásuk, amely értékesebb,
mint azoké, akik sokkal kevésbé ismerik a munkát, és sok-
kal kevésbé jártasak Isten dolgaiban… Tanácsadói értékük 
a legmagasabb rendû. Követtek el hibákat, és bukásaikból
bölcsességet tanultak. Megtanulták elkerülni a tévedéseket és
veszélyeket, s most bölcs tanáccsal szolgálhatnak… Utasítot-
tak, hogy így szóljak: Minden hívõ tisztelje az idõs úttörõ-
ket, akik megpróbáltatásokat, nehézségeket és nagy nyomort
álltak ki.” (Az apostolok története, 111–112. o.; Bizonyságtételek 
a prédikátoroknak, 288–289. o.; Bizonyságtételek VII., 185–186.,
189–191. o., III., 320–321. o.; Spalding–Magan Collection, 235. o.)

IV. tanulmány 63



5
Mi az oka a személyes kapcsolatokban felmerülõ ba-
joknak, nyomorúságoknak? Mi szükséges ahhoz, hogy
megvalósulhasson Jézus imája, amelyet tanítványai
egységéért mondott?

Jel. 3:19/b „Légy buzgóságos azért, és térj meg!”

Mt. 21:44/a „Aki e kõre esik, szétzúzatik…”

Jn. 17:17, 19, 20, 21, 23 „Szenteld meg õket a Te
igazságoddal, a Te Igéd igazság. És én õérettük oda-
szentelem magamat, hogy õk is megszenteltekké legye-
nek az igazságban. De nemcsak õérettük könyörgök,
hanem azokért is, akik az õ beszédükre hisznek majd
énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint Te
énbennem, Atyám, és én Tebenned, hogy õk is egyek
legyenek mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy Te
küldtél engem… Én õbennük és Te énbennem, hogy tö-
kéletesen eggyé legyenek, hogy megismerje a világ,
hogy Te küldtél engem, és szeretted õket, amiként en-
gem szerettél.”

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

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

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

„SSookkaann eellffooggaaddttáákk uuggyyaann aazz iiggaazzssáágg eellmméélleettéétt,, ddee aannééllkküüll,,
hhooggyy iiggaazzáánn mmeeggttéérrtteekk vvoollnnaa.. Tudom, mirõl beszélek. Csak
kevesen bánják meg szívbõl bûneiket, kevesen vannak,
akikben mély, átható meggyõzõdés él meg nem újult ter-
mészetük nyomorúságáról. Nem cserélték ki hússzívre kõ-
szívüket. Kevesen hajlandóak rázuhanni a sziklára, hogy
összezúzza õket… Krisztusra, a sziklára kell zuhannod, te-
hetetlenül. Tudnod kell, hogy orvosra van szükséged és 
a bûn egyedüli gyógyszerére: Krisztus vérére… Ebbõl a
szempontból ssookkaakk éélleettéébbeenn mméégg ccssaakk eezzuuttáánn kkeellll eellkkeezzddõõdd-
nniiee aa lleellkkii mmeeggúújjuulláássnnaakk.. Sokan nem élnek állapotuk és ve-
szedelmük tudatában.” 

„A Sziklára esni és szétzúzatni annyi, mint feladni ön-
igazultságunkat, s egy gyermek alázatával járulni Krisztus-
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hoz, vétkeinket megbánva, az Õ megbocsátó szeretetébe ve-
tett hittel.” 

„Mi az, ami viszályt és széthúzást támaszt? A széthúzás
annak a következménye, hogy nem járunk Krisztussal. Mi-
vel távol állunk Tõle, elveszítjük iránta táplált szeretetün-
ket, egyúttal elhidegülünk Krisztus követõitõl is. Minél
inkább eltávolodunk a fény középpontjától, annál távolabb
leszünk egymástól is. Minden egyes hívõ olyan, mint a
Krisztustól, az igaz-ságosság napjától származó fénysugár.
Minél szorosabban járunk együtt Krisztussal, minden szere-
tet és világosság központjával, annál nagyobb lesz szerete-
tünk azok iránt, akik az Õ világosságát hordozzák. Amikor
a hívõk közel húzódnak Krisztushoz, szükségszerûen egy-
máshoz is közel húzódnak, hiszen Krisztus megszentelõ ke-
gyelme egymáshoz láncolja szívüket. Nem szeretheted Istent
úgy, hogy a testvéreidet is ne szeretnéd.” 

„„AAmmiikkoorr mmeeggvvaallóóssuull kköözzööttttüünnkk aazz aazz eeggyysséégg,, aammeellyyéérrtt
KKrriisszzttuuss iimmááddkkoozzootttt,, aakkkkoorr vvééggeett éérr aa hhoosssszzúú kküüzzddeelleemm,, mmee-
llyyeett SSááttáánn ééss eesszzkköözzeeii ffoollyyttaattttaakk KKrriisszzttuuss ééss aazz ÕÕ iiggaazzssáággaa
eelllleenn..”” (Bizonyságtételek V., 218–219. o.; Jézus élete, 504. o.; 1888-
as anyagok/Kiben bízhatunk? III., 1048–1049. o., I., 445. o.)

6 Milyen kérlelõ felhívásokat közvetít nekünk a Szent-
írás az egymás közötti – igazságon és szereteten ala-
puló – egységet illetõen? Milyen lelki színvonalat kell
elérnünk az egymáshoz fûzõdõ kapcsolatunkban a ké-
sõi esõ küszöbén?

Rm. 15:5–7 „A békességes tûrésnek és vigasztalásnak
Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat le-
gyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsõítsétek az Istent és 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját. Azért fogadjátok
be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az
Isten dicsõségére.”

I. Pt. 1:22 „Lelketeket az igazság iránt való engedel-
mességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre
tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívbõl,
buzgón szeressétek!”
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Ap. cs. 1:14 „[A Szentlélek kiárasztása elõtt a jeru-
zsálemi õsgyülekezet tagjai] egy szívvel-lélekkel foglala-
tosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben.”

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

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

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

„Isten gyülekezetében a testvéri szeretet sajnálatra méltó hi-
ánya tapasztalható. Sokan, akik állítják, hogy szeretik a
Megváltót, nem szeretik egymást… Csak az szereti igazán
Istent, aki önzetlen szeretettel viseltetik atyjafia iránt. Az
igaz keresztény minden veszélyben és bajban lévõ léleknek
segítségére siet. A tévelygõtõl nem fordul el, nehogy mind
mélyebbre süllyedve, szerencsétlenségében és csüggedésében
teljesen Sátán martalékává legyen… Szeretni Istent minde-
nekfelett és szeretni önzetlenül egymást – ez a legjobb aján-
dék, amelyben mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet
nem pillanatnyi fellángolás, hanem isteni alapelv, állandó
erõ. A meg nem szentelt szívben nem fakadhat, nem is te-
remhet meg benne. Csak abban a szívben találjuk meg,
amelyben Jézus uralkodik… Ha a hívõk engednék, hogy ez
a szeretet teljesen uralomra jusson bennük, és életük hajtó-
erejévé váljék, akkor a hit és az Istenbe vetett bizalom tel-
jességére jutnának el. A hit teljes bizalmával járulhatnának
Isten elé, abban a tudatban, hogy Tõle mindent meg-
kapnak, amire jelenlegi és örök sorsuk érdekében szükségük
lehet.” (Az apostolok története, Hû tanúbizonyság c. fejezetbõl)

Az e heti szombatiskolai adomány 
a könyvevangélista munkát támogatja
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V. tanulmány – február 1.

Az egyház küldetését 
– a folyton elõrehaladó és
bõvülõ evangelizációt – 
egy pillanatra sem szabad
szem elõl téveszteni

1 Miként hangzik az adventnépnek szóló isteni megbí-
zatás? Mekkora munkaterületet jelöl ki számunkra?
Kiknek a példája állhat elõttünk?

Mt. 24:14 „Az Isten országának ez az evangéliuma
hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden
népnek, és akkor jön el a vég.”

Jel. 14:6 „Láttam más angyalt az ég közepén repülni,
akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld la-
kosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetség-
nek, ágazatnak, nyelvnek és népnek.”

Jel. 10:11 „Mondta nékem: Ismét prófétálnod kell né-
ked sok nép és nemzet, és nyelv és király elõtt.”1

Ap. cs. 8:4 „Amazok annakokáért eloszolván, széjjel-
jártak, hirdetve az Igét.”

Rm. 15:19–21, 23–24 „Jeruzsálemtõl és környékétõl
fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Ek-
képpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdes-
sem az evangéliumot, ahol neveztetett Krisztus… ha-

1 Megfelelõbb a felõl helyett az elõtt szóval visszaadni az eredeti szö-
veg jelentését.



nem amint meg van írva: akiknek nem hirdettetett
Õfelõle, azok meglátják, és akik nem hallották, megér-
tik… Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tar-
tományokban, vágyódván pedig sok esztendõ óta, hogy
elmenjek hozzátok (Rómába), ha Hispániába megyek,
elmegyek hozzátok.”

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

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

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

Az apostolok és az apostoli nemzedék hívõi nem tudtak
nyugodni, folyvást munkára ösztönözte és késztette õket
nagy megbízatásuk. Körülményeik sok tekintetben kedvezõt-
lenebbek voltak, mint a mi lehetõségeink. Mégis tétovázás,
késedelmeskedés nélkül a feladat teljesítéséhez fogtak. Nem
mertek a saját erejükre támaszkodva elindulni, hanem igé-
nyelték a megígért mennyei segítséget. Azután bizalommal
indultak el, annak tudatában, hogy aki a megbízatást adta
nekik, tanácsot és felülrõl való erõt is nyújt számukra.
Nem csupán az apostolok végezték a munkát, a gyülekezet
tagjai is kivették részüket a bizonyságtevésbõl és az áldo-
zatkészségbõl. Megszentelt egyéni életük és a közöttük ural-
kodó testvéri szeretet pedig hitelesítette az igehirdetõk aj-
káról hangzó üzenetet.

„Az apostolok vállán nyugodott a munkaterület bõvítésé-
nek felelõsége. A távoli területeken is nekik kellett hirdetni-
ük az evangéliumot. Példájukból megtanulhatjuk, hogy Is-
ten szõlõjében nincsenek tétlenek. SSzzoollggááiinnaakk sszzüünntteelleennüüll ttöö-
rreekkeeddnniiüükk kkeellll aarrrraa,, hhooggyy bbõõvvííttsséékk mmuunnkkaatteerrüülleettüükkeett.. Min-
dig többet igyekezzenek tenni, és sohasem kevesebbet. Az
Úr munkájának terjednie és bõvülnie kell, míg körül nem
öleli a világot. Hittérítõ körútjuk után Pál és Barnabás visz-
szatérõben meglátogatták a megalapított gyülekezeteket, és
férfiakat választottak munkatársakul. Isten szolgáinak ma
is így kell fáradozniuk: munkatársakat kell kiválasztaniuk,
s oktatniuk az érdemes ifjú embereket… Lássatok feladata-
itokhoz, s kapuk nyílnak meg majd elõttetek… AA vviilláággoott
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nneemm aa sszzóósszzéékk ttaannííttóóii ggyyõõzziikk mmeegg,, hhaanneemm aa ggyyüülleekkeezzeett éélleett-
mmóóddjjaa.. AA sszzóósszzéékkrrõõll aa lleellkkéésszz eellmmoonnddjjaa aazz eevvaannggéélliiuumm eell-
mméélleettéétt,, eerreejjéétt ppeeddiigg aa ggyyüülleekkeezzeett mmuuttaattjjaa bbee ggyyaakkoorrllaattii
iisstteennfféélleellmméévveell..” 

„Krisztus kegyelme által válhattak az apostolok azzá,
amivé lettek. Az õszinte odaadás és az alázatos, komoly
ima vonta õket szoros közösségbe Krisztussal… Tudatában
voltak nagy tartozásuknak. Komoly, kitartó imával elnyer-
ték a Szentlélek adományát, s azután a lélekmentés felelõs-
ségének súlyával a vállukon, lelkesen vágtak neki, hogy
terjesszék a kereszt diadalát… Miért jegyezték volna fel 
a tanítványok munkálkodásának történetét – amint szent
lelkesedéssel, a Szentlélektõl indítottan fáradoztak –, ha
nem azért, hogy az Úr népe ma ihletést merítsen a feljegy-
zésekbõl, s lelkiismeretesen dolgozzon Õérte? AAmmiikkoorr mmiinn-
ddeenn ddoolloogg vvééggee eellkköözzeellggeett,, aa ggyyüülleekkeezzeett bbuuzzggaallmmáánnaakk ttúúll kkeellll
sszzáárrnnyyaallnniiaa aazz õõsskkeerreesszzttéénnyy hhíívvõõkk ooddaaaaddáássáátt..”” (Bizonyságtéte-
lek VII., 4–5., 15–16. o.)

2
Nagy feladatunkat az idõ szorításában kell elvégez-
nünk. Soroljuk fel azokat az okokat, amiért munkánk
nemcsak hatalmas, hanem igen sürgõs is!

Mt. 24:12 „Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a
szeretet sokakban meghidegül.”

Jel. 17:12–13 „A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz
király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de
hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.
Ezeknek egy a szándékuk: erejüket és hatalmukat is a
fenevadnak adják.”

Jel. 13:12, 14 „(A kétszarvú fenevad) az elõbbi fene-
vad minden hatalmasságát cselekszi õelõtte, és azt is
cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az el-
sõ fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult… El-
hiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adattak néki,
hogy cselekedje a fenevad elõtt, azt mondván a föld la-
kosainak, hogy csinálják meg a fenevad képét, aki
fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett.”

V. tanulmány 69



Mt. 24:7 „Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország
ország ellen, és lesznek éhségek és döghalálok, és föld-
indulások mindenfelé.”

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

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

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

Három súlyos ok sürget a gyors munkára:
– A bûn ragályos, és annyira fertõz, annyira megsokaso-

dik a végidõben, hogy emberek megkeményednek bûneik-
ben, és megszólíthatatlanná válnak.

– Mindinkább érvényesülni fog a lelkiismereti szabadság
korlátozása, az evangéliumhirdetés akadályozása, amint a
„fenevad” befolyása erõsödik és „képmásának” felállítása
elõre halad. A lehetõségek ajtaja hamarosan – egyikünk
sem tudja, milyen hamar – becsukódik.

– Földünkön mindinkább olyan állapotok lesznek úrrá,
hogy tömegek pusztulhatnak el egy pillanat alatt, természe-
ti katasztrófák, szerencsétlenségek és erõszakos cselekmé-
nyek következtében. Szó szerint igaz, hogy tömegek élnek
a közelgõ végzet árnyékában!

„A növekvõ gonoszság olyan, hogy a tömegek gyorsan el-
érik élettapasztalataiknak azt a pontját, amelyen túl rend-
kívül nehéz lesz hozzájuk férkõzni a hármas angyali üze-
net megmentõ ismeretével. A lelkek ellensége mesterien
dolgozik, hogy teljesen uralja az emberek gondolatait. AAmmiitt
ppeeddiigg IIsstteenn sszzoollggááii tteesszznneekk,, hhooggyy iinnttsséékk ééss eellõõkkéésszzííttsséékk aazz
eemmbbeerreekkeett IIsstteenn ííttéélleettnnaappjjáárraa,, aazztt ggyyoorrssaann kkeellll tteennnniiüükk..

Nagyon lemaradtunk… EElljjöönn aazz iiddõõ,, aammiikkoorr ttöörrvvéénnyyeekkeett
hhoozznnaakk,, aammeellyyeekk üüzzeenneettüünnkk eellõõtttt aa mmoosstt mméégg nnyyiittootttt aajjttóó-
kkaatt bbeezzáárrjjáákk.. Fel kell ébrednünk a komoly munkára addig,
amíg Isten angyalai várakoznak.

Azok az állapotok, melyekkel a keresztény munkások a
városokban szembekerülnek, ünnepélyes felhívást jelentenek
a fáradhatatlan munkára aa mmiilllliióókk éérrddeekkéébbeenn,, aakkiikk aa kköö-
zzeellggõõ vvééggzzeett áárrnnyyéékkáábbaann ééllnneekk…… Parancsot kaptam, hogy
üzenetet hirdessek. A törvényszegéssel, bûnökkel telt váro-
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sok földrengések, tüzek és árvizek következtében fognak
elpusztulni… Az istentelen városok lakóit, akikre a szeren-
csétlenségek hamarosan rászakadnak, kegyetlenül elhanya-
goltuk. Közel az idõ, amikor a nagyvárosok elsöpörtetnek, 
s mindegyiket figyelmeztetnünk kell a közelgõ ítéletre. Azon-
ban e munka végzése érdekében ki teljesít olyan teljes szí-
vû szolgálatot, amilyet Isten elvár?… BBáárrccssaakk IIsstteenn nnééppee
ttuuddaattáábbaann vvoollnnaa aannnnaakk,, hhooggyy vváárroossookk eezzrreeii ppuusszzttuullnnaakk eell
aa kköözzeelljjöövvõõbbeenn,, amelyek már most majdnem teljesen bál-
ványimádásba merültek.” (Evangelizálás, 7., 11., 7–9. o.)

3
Ezzel szemben hogyan végeztük feladatunkat minded-
dig? Folyvást elõrehaladunk-e, belépünk-e újabb és
újabb területekre? Milyen isteni szózatoknak kellene
mindig a fülünkbe csengeniük?

Ezék. 33:7–9 „Embernek fia, õrállóul adtalak téged
Izráel házának, hogy ha szót hallasz számból, megintsd
õket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek:
Hitetlen, halálnak halálával halsz meg, és te nem szól-
sz, hogy visszatérítsd a hitetlent az õ útjáról, az a hi-
tetlen a vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedbõl
kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent az 
õ útja felõl, hogy térjen meg róla, de nem tért meg út-
járól, õ a vétke miatt meghal, de te megmentetted a te
lelkedet.”

Ésa. 49:6 „Kevés az, hogy nékem szolgám légy Jákób
nemzetségeinek megépítésére és Izráel megszabadult-
jainak visszahozására, sõt a népeknek is világosságul
adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen!”

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

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

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

„Ebben az ünnepélyes záró munkában mily keveseknek 
a szíve dobban együtt Isten szívével. Ezrek várnak figyel-
meztetésre, mégis milyen kevesen szentelik teljesen a mun-
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kára magukat! Kevesen hajlandóak bármivé válni, vagy
bármit megtenni azért, hogy lelkeket nyerjenek meg
Krisztusnak… IIsstteenn nnééppee ssoorraaiibbaann mmaa fféélleellmmeetteess aa vveesszzeenn-
ddõõ lleellkkeekk iirráánnttii sszzeerreettõõ aaggggooddaalloomm hhiiáánnyyaa.. BBeesszzééllüünnkk kkee-
rreesszzttéénnyy hhiittttéérrííttééssrrõõll.. HHaanngguunnkk hhaallllhhaattóó,, ddee sszzíívvüünnkkeett nneemm
ttüüzzeessííttii áátt KKrriisszzttuuss ggyyeennggéédd vváággyyaakkoozzáássaa aa nnyyáájjoonn kkíívvüüll lléé-
vvõõkkéérrtt.. Pedig ha szívünk nem dobban együtt Krisztus szí-
vével, hogyan érthetnénk meg a munka szentségét és fon-
tosságát, amelyre e szavak utalnak: »Vigyáznak lelkeitekre,
mint számadók.« (Zsid. 13:17) Isten vár, hogy férfiak és
nõk felelõsségük tudatára ébredjenek…

Akik Isten ellenõrzése alá helyezik magukat, hogy vezes-
se és irányítsa õket, azok ááttvveesszziikk aazz IIsstteenn rreennddeellttee eesseemméé-
nnyyeekk llééppééssüütteemméétt.. Annak Lelke ihleti õket, aki életét adta
a világért, s többé nem vesztegelnek tehetetlenül azon rá-
gódva, amit képtelenek megtenni. Magukra öltik a menny
fegyverzetét, elõremennek a harcban, készen és merészen Is-
tenért, annak tudatában, hogy az Õ mindenható volta elõ-
teremt mindent, amire szükségük van.” 

„Hol vannak itt a megnyitott területek?… HHooll vvaannnnaakk aazz
eerrõõffeesszzííttéésseekk aannnnaakk éérrddeekkéébbeenn,, hhooggyy úújj tteerrüülleetteekkeett nnyyiissssuunnkk,,
kerüljön bármibe? Istennek megvannak az erõforrásai…

Sátán ügynökei folyton ténykednek, s minden mûködés-
ben lévõ sátáni erõ megélénkül… És mi újra és újra ugyan-
azt a földet tapossuk. Vannak gyülekezeteink, nagy gyüle-
kezeteink, amelyeknek embereket kellene felkészíteni, nevel-
ni, kiképezni, oktatni… felelõsséget viselve, akik elviszik az
üzenetet a terméketlen területekre!… Ezek a dolgok már el-
hangzottak, de mméégg mmiinnddiigg aa mmoozzdduullaattllaannssáágg áállllaappoottáábbaann
vvaaggyyuunnkk..” 

„Tételezzük föl, hogy Nagy-Britannia2 valamelyik távoli
gyarmata éhínség és fenyegetõ háború miatt szorult hely-
zetbe kerül. Ezrek haldokolnak az éhségtõl. Erõs ellenség
gyülekezik határaikon, s azzal fenyegeti õket, hogy felgyor-
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sítja a halál aratását. Az anyaország megnyitja magtárait,
a lakosság adományai ömleni kezdenek… Hajórajt indíta-
nak útnak, hogy becses, létfontosságú cikkeket küldjenek 
a szenvedés színhelyére… A hajóraj ideig-óráig egyenesen
célja felé halad, de amikor nem látszik többé a szárazföld,
ellanyhul azok buzgalma, akikre az életmentõ adományok
szállítását bízták… Szigetcsoport esik útjukba, s bár még
távol vannak céljuktól, elhatározzák, hogy kikötnek… Elõ-
nyös kereskedelmi lehetõségek nyílnak, s akikre a hajórajt
bízták, hagyják rábeszélni magukat arra, hogy ott marad-
janak a szigetcsoporton. A könyörület eredeti szándéka
elhalványul, majd eltûnik a szemük elõl. Feledik az éhezõ-
ket, akikhez küldték õket. A saját céljaikra fordítják a rá-
juk bízott készleteket… Embertársaikat magukra hagyják,
meghalni. A pusztulók kiáltása az égre száll, s az Úr fel-
jegyzi a rablás történetét. Gondoljunk e szörnyûségre: em-
berek halnak meg, mert akikre a segítség eszközeit bízták,
hûtlennek bizonyultak. Nehéz felfognunk, hogy bárki ilyen
rettenetes bûnben legyen vétkes. Fivéreim és nõvéreim, még-
is utasítottak, hogy megmondjam nektek: aa kkeerreesszzttéénnyyeekk
nnaappoonnttaa mmeeggiissmmééttlliikk eezztt aa bbûûnntt……

Krisztus megtöltötte az egyház raktárait az éhezõ lelkek-
nek szánt mennyei eledellel. Ez az a kincs, amelyet Isten
népére bízott, hogy eljuttassák a világhoz. Hûségesen el kel-
lett volna végezniük kötelességüket, ffoollyyttaattnniiuukk kkeelllleetttt vvooll-
nnaa aa mmuunnkkáátt,, mmíígg aa kköönnyyöörrüülleett üüzzeenneettee kköörrüüll nneemm öölleellii 
aa vviilláággoott…… Az egyház elveszítette elsõ szeretetét. Önzõ és
kényelemszeretõ lett… Megrabolták a világot az áldásoktól,
amelyeket Isten az emberekhez kívánt eljuttatni… Emberek
milliói pusztulnak el tudatlanságban és bûnben. S mégis so-
kan – akikre Isten az élet táplálékát bízta – közönyösen ve-
szik a lelkek sorsát. Sokan feledik, hogy az Úr rájuk bíz-
ta az élet kenyerét, melyet a megváltásra éhezõknek
szánt… SSeeggííttsseenn mmiinnkkeett IIsstteenn bbûûnnbbáánnaattoott ttaarrttaannii,, ééss lloomm-
hhaa mmoozzggáássuunnkkaatt mmeeggsszzeenntteelltt,, sseerréénnyy tteevvéékkeennyykkeeddééssrree vváállttoozz-
ttaattnnii.. Segítsen megmutatni szavunkkal és tetteinkkel, hogy
felelõsnek érezzük magunkat a pusztuló lelkekért.” 

„MMeeggbbíízzáásstt kkaappttaamm,, hhooggyy pprrééddiikkááttoorraaiinnkkaatt aa mmeeggmmuunnkkáá-
llaattllaann tteerrüülleetteekkrree iirráánnyyííttssaamm,, és kérjem õket: használjanak
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ki minden lehetõséget arra, hogy utak nyíljanak az igazság
hirdetése számára. Néhány városban, ahol az Úr visszajö-
vetelének üzenetét már hirdettük, kénytelenek vagyunk a
munkát újrakezdeni, mintha új terület volna. MMiikkoorr lleesszznneekk
aa ppaarrllaaggoonn lleevvõõ hheellyyeekk ééss vváárroossookk mmeeggmmuunnkkáállvvaa?? KKeezzddõõdd-
jjéékk mmeegg aa mmaaggvveettééss hhaallooggaattááss nnééllkküüll,, ssookk hheellyyeenn!!” 

„Vannak, akik tudják, hogy kötelességük az igazságot
prédikálni, de nem mernek elmozdulni a partról, tehát nem
is fognak halat… Mindig egyazon területet járják… Miért
haladtok át észrevétlenül oly sok helyen? Tekintsetek a még
mûveletlen nagy- és kisvárosokra! A munkát csak néhány
központra korlátoztuk, ahol az emberek megkeményedtek az
üzenettel szemben… Nem helyes, hogy néhány város élvez-
ze az összes elõnyt, míg egyéb helyeket elhanyagolunk… 
ÓÓ,, mmeennnnyyiirree ffüülleemmbbee ccsseenngg ééjjjjeell ééss nnaappppaall:: »»MMeennjjeetteekk
eellõõrree!!«« VVeeggyyeetteekk mmuunnkkáábbaa úújj tteerrüülleetteekkeett,, llééppjjeetteekk úújj mmeezzõõkk-
rree a sátrakkal, és vigyétek a világnak az utolsó intõ üze-
netet!” 

„A fõútvonalak mellett élõket sem szabad elhanyagol-
nunk, de a távol esõ vidékeket sem. Amint helyrõl helyre
utazunk, s magunk mögött hagyjuk a házakat, kérdezzük
meg gyakran önmagunktól: VVaajjoonn aazz iitttt ééllõõ eemmbbeerreekk hhaalllloott-
ttáákk-ee mmáárr aazz üüzzeenneetteett?? Vajon Isten Igéjének igazsága hall-
hatóvá vált-e számukra? TTuuddjjáákk-ee,, hhooggyy mmiinnddeenn tteesstt vvééggee
eelléérrkkeezzeetttt,, ss hhooggyy IIsstteenn ííttéélleetteeii ccssaakkhhaammaarr lleessúújjttaannaakk aa
FFööllddrree?? Tudatában vannak-e annak, hogy minden egyes lé-
lek megváltásáért Isten végtelen árat fizetett?” (Bizonyságtéte-
lek VII., 3–4. o., VIII., 24–27. o.; Spalding–Magan Collection, 164. o.;
Az evangélium szolgái, 218–219. o.; Evangelizálás, Terjeszkedõ evange-
lizálás c. fejezet, 18. o.)

4
Mivel követtünk el hibát akaratlanul is? Mit tanul-
hatunk Jézustól?

Mt. 10:1, 7–8 „Elõszólítván tizenkét tanítványát, ha-
talmat adott nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy ki-
ûzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és
minden erõtlenséget… Elmenvén pedig prédikáljatok,
mondván: Elközelített a mennyek országa. Betegeket
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gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat tá-
masszatok, ördögöket ûzzetek. Ingyen vettétek, ingyen
adjátok.”

Lk. 10:1 „Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is,
hetvenet, és elküldé azokat kettõnként az Õ orcája elõtt
minden városba és helyre, ahová Õ menendõ volt.”

Mk. 1:38–39 „Mondta nékik: Menjünk a közel való
városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. És
prédikált azoknak zsinagógáiban, egész Galileában.” 

Lk. 4:42–44 „Napfelkeltekor… puszta helyre ment, de
a sokaság felkereste Õt. Hozzá mentek, és tartóztatták
Õt, hogy ne menjen el tõlük. Õ pedig mondta nékik:
Egyéb városoknak is hirdetnem kell nékem az Isten or-
szágát, mert azért küldettem. És prédikált Galilea zsi-
nagógáiban.”

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

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

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

„Isten nem azt a munkát adta lelkészeinknek, hogy a gyü-
lekezetet talpra állítsák. Alig fejezi be ezt a feladatot, 
s kezdheti újra elölrõl. Azok a gyülekezeti tagok, akikrõl így
gondoskodnak, akikért így fáradoznak, nem fejlõdnek lelki-
leg. Ha az igazság ismerõiért végzett munka kilenctized
részét azokért végeztük volna, akik sohasem hallottak az
igazságról, akkor sokkal nagyobb haladást érhetnénk el. IIss-
tteenn vviisssszzaattaarrttjjaa áállddáássaaiitt,, mmeerrtt nneemm ddoollggoozzuunnkk öösssszzhhaannggbbaann
uuttaassííttáássaaiivvaall..

AAzz iiggaazzssáágg iissmmeerrõõiitt ggyyeennggííttii,, hhaa lleellkkéésszzeeiinnkk rráájjuukk ppaazzaa-
rroolljjáákk iiddeejjüükkeett ééss tteehheettssééggüükkeett,, amit a megtéretlenekre kel-
lene fordítaniuk. A városok számos gyülekezetében a lelkész
szombatról szombatra hirdeti az Igét. A gyülekezet tagjai
szombatról szombatra eljönnek Isten házába, s egyetlen sza-
vuk sincs az áldások továbbadásából nyert áldásokról. 
A hét folyamán nem hajtották végre a szombaton kapott
utasításokat. AAmmíígg aa ggyyüülleekkeezzeett ttaaggjjaaii nneemm ttöörreekkeeddnneekk ttoo-
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vváábbbbaaddnnii aa kkaappootttt sseeggííttssééggeett,, aaddddiigg aazz eerreeddmméénnyy sszzüükksséégg-
sszzeerrûûeenn nnaaggyy lleellkkii ggyyeennggeesséégg lleesszz..

A legnagyobb segítség, amit népünknek adhatunk, ha
megtanítjuk õket Isten munkájára, s arra, hogy Istentõl
függjenek, ne a lelkésztõl! Tanítsuk meg õket úgy dolgozni,
ahogyan Krisztus munkálkodott, hadd lépjenek be Krisztus
seregébe, s végezzenek érte hûséges szolgálatot. Olykor he-
lyes, ha lelkészeink szombaton rövid beszédet tartanak, te-
le Krisztus életével és szeretetével, de aa ggyyüülleekkeezzeett ttaaggjjaaii nnee
vváárrjjaannaakk pprrééddiikkáácciióótt mmiinnddeenn sszzoommbbaattoonn…… A gyülekezeti ta-
gok a hétköznapokon végezzék hûségesen kötelességeiket, és
szombaton mondják el tapasztalataikat. Az összejövetel így
olyanná válik, mint az idõben felszolgált eleség, amely új
életet és friss lendületet ad az összes jelenlévõnek. Amikor
a hívõk belátják annak szükségességét, hogy a bûnösök
megtérítéséért Krisztussal munkálkodjanak, a szombati is-
tentiszteletre magukkal hozott bizonyságtételeik erõtõl duz-
zadóvá válnak…

LLeellkkéésszzeeiinnkk nnee ttööllttsséékk iiddeejjüükkeett aazzookkéérrtt ffáárraaddoozzvvaa,, aakkiikk
mmáárr eellffooggaaddttáákk aazz iiggaazzssáággoott.. Szívükben Krisztus szeretete lo-
bogjon, s így menjenek lelkeket nyerni Krisztus számára…
MMeennjjeenneekk hheellyyssééggrrõõll hheellyyssééggrree,, aallaappííttssaannaakk ggyyüülleekkeezzeetteett
ggyyüülleekkeezzeett uuttáánn.. SSzzeerrvveezzzzéékk ggyyüülleekkeezzeettbbee aazzookkaatt,, aakkiikk aazz
iiggaazzssáágg mmeelllleetttt ffooggllaallnnaakk áálllláásstt,, mmeennjjeenneekk ttoovváábbbb,, mmááss,,
uuggyyaannoollyyaann ffoonnttooss tteerrüülleetteekkrree.. AAmmiinntt aa ggyyüülleekkeezzeett mmeegg-
aallaakkuulltt,, aa lleellkkéésszz áállllííttssaa mmuunnkkáábbaa aa ttaaggookkaatt.. Tanítsa meg
õket, hogyan dolgozzanak eredményesen. Több idõt szentel-
jen a nevelésre, mint a szentbeszédre. Tanítsa meg az em-
bereket, hogyan adják tovább az ismereteket.” 

„HHaa úújjrraa uuggyyaannaannnnyyii mmuunnkkáátt ffoorrddííttaannaakk aa ggyyüülleekkeezzeetteekk-
rree,, mmiinntt aazz eellmmúúlltt hhúússzz éévv ffoollyyaammáánn,, aazz úújjrraa kkáárrbbaa ffoogg
vveesszznnii,, mmiinntt aa mmúúllttbbaann ttöörrttéénntt,, mmeerrtt nneemm tteettttee aa ttaaggookkaatt
KKrriisszzttuuss iiggéénnyytteelleenn,, kkeerreesszztteett hhoorrddoozzóó kköövveettõõiivvéé.. SSookkaann ttúúll-
ttáápplláállttaakk aa lleellkkii eelleeddeelllleell,, uuggyyaannaakkkkoorr aa vviilláággbbaann eezzrreekk
ppuusszzttuullnnaakk eell aazz éélleett kkeennyyeerréénneekk hhiiáánnyyaa mmiiaatttt.. AA ggyyüülleekkee-
zzeetteekk ttaaggjjaaiinnaakk ddoollggoozznniiuukk kkeellll..” (Bizonyságtételek VII., 6–7. o.,
IX., 140. o.)

A mi fogalmaink szerint a lelkész elsõdleges feladata 
a gyülekezet fenntartása, gondozása, nem pedig az, hogy
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folyvást továbbhaladjon, újabb és újabb területekre, a gyü-
lekezeti tagokkal együtt. Az sem megoldás viszont, hogy
csak evangelizálni, s közben magára hagyni a gyülekezetet
betegen, lelkileg bénán. A feladat a gyülekezeti tagok ta-
nítvánnyá tétele a szó igaz értelmében, vagyis munkába ál-
lítása és munkára tanítása. Ez lehetetlen, ha a lelkészek
nincsenek felvértezve Isten Lelke erejével, ha nem állnak
közvetlenül az Õ irányítása alatt, és nincsenek telítve igaz,
megmentõ szeretettel mind a gyülekezeti tagok, mind pedig
a még megkeresendõ, elveszett emberek iránt. Kétségtele-
nül reformációra van szükség mind a lelkészek, mind a
gyülekezeti tagok gondolkodásában és gyakorlatában.

5
Megengedi-e a megbízóparancsunk azt, hogy bármely
embercsoportról vagy munkaterületrõl ezt mondjuk:
itt nem dolgozunk, itt nem érdemes? Mire tanított
minket Jézus szóval és példaadással?

Jn. 17:18 „Amiképpen Te küldtél engem e világra, úgy
küldtem én is õket e világra.”

Lk. 14:21, 23 „A gazda mondta az õ szolgájának:
Eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegé-
nyeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be
ide… Eredj el az utakra és a sövényekhez, és kénysze-
ríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam.”

Mt. 4:23 „Bejárta Jézus az egész Galileát, tanítva azok
zsinagógáiban, hirdetve az Isten országának evangéliu-
mát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és
minden erõtlenséget.”

Mt. 9:10–12 „Lõn, amikor letelepedett a házban, ímé
sok vámszedõ és bûnös jött oda, akik letelepedtek Jé-
zussal és az Õ tanítványaival az asztalhoz. Látva ezt
a farizeusok, mondták az Õ tanítványainak: Miért
eszik ez a ti Mesteretek a vámszedõkkel és bûnösökkel
együtt? Jézus pedig ezt hallván, mondta nékik: Nem az
egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a bete-
geknek.”
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......................................................................................................................

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

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

„Ki kell emelkednünk kicsinyességünkbõl, s átfogóbb ter-
veket kell készítenünk. Hozzá kell férkõznünk azokhoz, akik
közel vannak, s azokhoz is, akik a messze távolban… 
AA lleeggkkeevveesseebbbbeett ííggéérrõõ tteerrüülleetteekkeenn iiss kkoommoollyyaann,, hhaattáárroozzoottttaann
kkeellll ddoollggoozznnuunnkk..” (Evangelizálás, 18. o.)

Tanulságosak Ellen G. White sorai, amelyeket az ameri-
kai déli államokban, a feketék között végzendõ munkáról
írt. Az itt olvasható elvet és tanulságokat érvényesítenünk
kell a mi környezetünkben élõ, hasonló helyzetû emberek
körében:

„A rabszolga-felszabadítás kiáltványa megnyitotta az aj-
tót a déli államokban. Keresztény munkásoknak kellett
volna ide belépniük, hogy Isten szeretetérõl szóljanak… 
A színes bõrûeket felszabadították a politikai rabszolgaság
alól, mégis sokan mindmáig rabszolgái a bûnnek és a tu-
datlanságnak. Sokan borzasztóan mélyre süllyedtek, megalá-
zó helyzetben vannak… Ha azok, akiknek Isten nagy vilá-
gosságot és számos lehetõséget adott, megtennék a magukét
– ahogyan Isten kívánja –, a déli területek ma emlékmû-
vekkel volnának telítve: gyülekezetekkel, kórházakkal és
iskolákkal… VVaannnnaakk,, aakkiikk eellffoorrdduullttaakk aazz eellttiippoorrtt ééss lleessüüllyy-
llyyeeddtt rréétteeggeekk mmeeggmmeennttéésséééérrtt ffoollyyóó mmuunnkkááttóóll,, nneemm hhaajjllaannddóókk
sseeggíítteennii aa tteehheetteettlleenneekkeenn.. AAzz ÚÚrr sszzoollggááii aazzoonnnnaall ffooggjjaannaakk
hhoozzzzáá,, tteeggyyéékk jjóóvváá hhaannyyaaggssáágguukkaatt,, hhooggyy lleemmoossssáákk aa nneevvüü-
kköönn eesseetttt ssööttéétt ffoollttoott……

Nemrég, az egyik éjjel, mintha tanácskozáson vettem vol-
na részt, ahol a déli területrõl tárgyaltak. Mûvelt színes bõ-
rûek csoportja szegezte nekünk a kérdést: Isten nem üzen
semmit a délieknek? Nem lenne talán megváltásra váró lel-
kük? Kizárja õket az Újszövetség? Ha az Úr hamar eljön,
nincsen-e itt az ideje, hogy tegyünk valamit a déli
területekért?… Azután egy tekintélyes személy emelkedett
szólásra, s felhívott mindnyájunkat, hogy engedelmesked-
jünk az utasításnak… Ezt mondta: »sokkal több evangelizá-
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ló munkát kell végeznetek délen. SSzzáázz mmuunnkkáássnnaakk kkeelllleennee
lleennnniiee ootttt,, aahhooll mmoosstt ccssaakk eeggyy vvaann..« 

Majd a következõ szavakat hallottuk: »A déli terület ke-
veset ígérõ, de egészen más lenne ott a helyzet, ha a szí-
nes bõrûek felszabadítása után férfiak és nõk fáradoztak
volna – ahogyan keresztényeknek fáradozniuk kell –, ha
megtanították volna a volt rabszolgákat, hogyan gondos-
kodjanak magukról.« A déli színes bõrûek helyzete nem
csüggesztõbb, mint a világ állapota volt, amikor Krisztus
otthagyta a mennyet, s a világ segítségére sietett… EEmmbbee-
rreekk nnyyoommoorraa nnee ttaarrttssoonn vviisssszzaa mmiinnkkeett aattttóóll,, hhooggyy ffáárraaddoozz-
zzuunnkk éérrttüükk.. KKrriisszzttuuss aazzéérrtt jjöötttt ee vviilláággrraa,, hhooggyy aa sszzeeggéénnyyeekk
ééss sszzeennvveeddõõkk kköözzöötttt mmuunnkkáállkkooddjjéékk……

Felnõtteket, gyermekeket kellene tanítanunk olvasni. 
E szegény lelkek éhezik Isten ismeretét… Iskolákat kellene
alapítanunk sokfelé… Ne legyen a gyapotültetvény a színes
bõrûek egyetlen megélhetési lehetõsége! Tanítsuk õket föld-
mûvelésre, különbözõ növények termesztésére, gyümölcsösök
ültetésére, gondozására. Végtelen türelemmel igyekezzünk
fejleszteni képességeiket… Találunk majd közöttük olyano-
kat, akiknek az elméje túl sokáig rostokolt a sötétségben, 
s nem egykönnyen lehet hasznosságra nevelni. Isten isme-
retére mégis megtaníthatjuk õket… Sok színes bõrû ember
teljesen elcsüggedt – oly sokáig voltak megvetettek és elha-
gyottak, hogy érzéketlenné váltak. Azt gondoljuk, hogy kép-
telenek felfogni vagy befogadni Krisztus evangéliumát. Az
isteni kegyelem mégis megváltoztathatja õket. A Szentlélek
által szertefoszlik balgaságuk, tunyaságuk, amely fölemelke-
désüket reménytelennek tünteti fel, s elméjük életre kel…
Vannak közöttük gyors felfogású, ragyogó értelmû emberek.
Sokan gazdagok a hitben, bizalomban… Többet érdemelnek
a fehérektõl, mint amennyit idáig kaptak. Ezrek értelme áll
készen a mûvelésre és fölemelkedésre… Isten azt kívánja,
hogy az elriasztónak tûnõ, puszta helyek változzanak Isten
kertjévé.” (Bizonyságtételek VII., 146–151. o.)

Ugyancsak hatalmas, elhanyagolt munkaterületre irányít-
ják figyelmünket a következõ kijelentések is:

„A Megváltó példát mutat arra, hogyan szolgáljunk a
megkísértett és tévedõ embereknek… MMiillyy kkeevvéésssséé oosszzttoo-
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zzuunnkk KKrriisszzttuuss eeggyyüüttttéérrzzéésséébbeenn –– aa mmeeggrroonnttootttt,, bbûûnnööss,, sszzeenn-
vveeddõõ,, ttöörrvvéénnyysszzeeggééssüükkbbeenn ééss bbûûnneeiikkbbeenn hhoolltt eemmbbeerreekk iirráánnttii
kköönnyyöörrüülleettbbeenn!! Több krisztusi együttérzésre van szükség…
az olyan szegények, szenvedõk és küzdõ lelkek iránt, akik
gyakran hibáznak, vétkeznek és megbánják, akik kísértés-
be esnek és elcsüggednek… AA vváámmsszzeeddõõkknneekk ééss ppaarráázznnáákk-
nnaakk mmeegg kkeellll hhaallllaanniiuukk aa MMeeggvváállttóó hhíívváássáátt.. Követeinek ked-
vessége és hosszútûrése által a meghívás kényszerítõ ha-
talommá lesz, hogy fölemelje azokat, akik a legmélyebbre
süllyedtek a bûnben…

Nem sokat tudunk a sötétség láncaival megkötözöttek
próbáiról, akikbõl hiányzik a határozottság és az erkölcsi
erõ. A legszánalmasabb annak az embernek az állapota,
akit bûntudat gyötör: olyan õ, mint aki elkábult, támolyog,
egyre mélyebbre süllyed. Semmit sem lát tisztán. Értelme
eltompult, nem tudja, merre lépjen. Sok szegény, aggódó,
gyötrõdõ lelket félreértenek, nem becsülnek. Elveszett, elkó-
borolt juhok õk. Nem tudják Istent megtalálni, de komolyan
vágynak bocsánatra és békére. Egyetlen szóval se okozz na-
gyobb fájdalmat annak, aki belefáradt a bûnös életbe, de
nem tudja, hol találjon enyhülést! Hívd fel figyelmét az ir-
galmas Megváltóra! Fogd meg a kezét, emeld fel, bátorítsd,
ébressz benne reményt! Segíts neki megfogni Isten kezét!…

Az emberek azt mondják, hogy reménytelen ezeknek a té-
velygõknek az esete – de Isten nem ezt tartja róluk. Õ is-
meri mindazokat a körülményeket, amelyek ilyenné tették
õket, és szánalommal tekint rájuk. Ez a réteg segítséget igé-
nyel. Soha nem adj alkalmat nekik erre a kijelentésre:
»»SSeennkkii eemmbbeerr nneemm ttöörrõõddiikk aa lleellkkeemmmmeell!!««…… Ha nem nyúl
utánuk segítõ kéz, egyre mélyebbre süllyednek. AAzz iisszzáákkooss-
ssáágg nneemmccssaakk eerrkkööllccssii vvééttsséégg,, hhaanneemm eeggyysszzeerrssmmiinndd tteessttii bbee-
tteeggsséégg iiss…… Az iszákosok istápolásánál sokszor elsõsorban fi-
zikai állapotuknak kell figyelmet szentelnünk, ahogyan
Krisztus is gyakran tette. E betegeknek izgató anyagoktól
mentes, egészséges ételekre és italokra, tiszta ruhára és tisz-
tálkodási lehetõségre van szükségük, és a segítõkész, feleme-
lõ keresztény környezet légkörére és befolyására. MMiinnddeenn
vváárroossbbaann kkeelllleennee oollyyaann iinnttéézzmméénnyytt lléétteessíítteennii,, aahhooll aa bbûûnnööss
sszzookkáássookk rraabbjjaaii sseeggííttssééggeett kkaapphhaattnnaakk bilincseik széttörésé-
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hez. Sokan a szeszes italt tartják bajukban az egyetlen me-
nedéknek. De ez nem így lenne, ha a pap és a lévita sze-
repének játszása helyett a magukat keresztényeknek vallók
az irgalmas samaritánus példáját követnék.

Az ital áldozataival való foglalkozáskor gondoljunk arra,
hogy nem tiszta agyú emberekkel van dolgunk, hanem olya-
nokkal, akik bizonyos idõ óta már egy démon hatalma alatt
vannak. Legyél türelmes és elnézõ! Ne a visszataszító kül-
sõre tekints, hanem arra a drága életre, amelynek megvál-
tásáért Krisztus meghalt! Amikor az iszákos rádöbben arra,
hogy milyen mélyre süllyedt, minden erõddel igyekezz be-
bizonyítani, hogy a barátja vagy! Egy szóval se bíráld!
Egyetlen mozdulattal vagy pillantással se mutass rosszallást
vagy ellenszenvet! Nagyon valószínû, hogy ez a szerencsét-
len ember átkozza saját magát. Segíts neki fölemelkedni!
Szavaiddal kelts benne hitet! Igyekezz erõsíteni jellemének
minden kedvezõ vonását! Tanítsd meg neki, hogyan indul-
hat el fölfelé! Mondd el, hogyan vívhatja ki embertársai
megbecsülését! Segíts neki felismerni Istentõl kapott, de ed-
dig nem kamatoztatott képességeinek értékét!…

TTaarrttss kkii aazzookk mmeelllleetttt,, aakkiikknneekk sseeggíítteennii pprróóbbáállsszz,, kküüllöönn-
bbeenn nneemm ffooggsszz ggyyõõzznnii!! A bûn állandóan kísérti õket. A ré-
szegítõ ital utáni kínzó vágy újra meg újra már-már dia-
dalmaskodik rajtuk, talán újra és újra elesnek, de azért ne
add fel a harcot!… AAkkiikknneekk ssoohhaa nneemm vvoolltt iillyyeenn hhaarrccuukk,,
nneemm iissmmeerrhheettiikk aa vváággyy sszziinnttee lleekküüzzddhheetteettlleenn hhaattaallmmáátt,, sseemm
ppeeddiigg aazz öönnddééddeellggeettõõ sszzeennvveeddééllyy ééss aa »»mmiinnddeennbbeenn mméérrttéékk-
lleetteess lleesszzeekk«« eellhhaattáárroozzááss kköözzöötttt ffoollyyóó ááddáázz kküüzzddeellmmeett.. A csa-
tát újra és újra meg kell vívni… VVaajjoonn ccssaakk aazzookk eessnneekk
vviisssszzaa,, aakkiikk aa lleeggnnaaggyyoobbbb mmééllyyssééggeekkbbõõll sszzaabbaadduullttaakk kkii??……
Sok kitaszított ember fogja megragadni az evangélium
reménységét és lép be majd Isten országába, míg mások 
– nagy lehetõségekkel és nagy világossággal megáldott em-
berek – kint maradnak a külsõ sötétségben… AA llááttsszzóóllaagg
lleeggbbûûnnöösseebbbbeekk kköözzüüll eeggyyeesseekk,, amikor a fény bevilágít lel-
kükbe, eerreeddmméénnyyeess mmuunnkkáássookk lleesszznneekk,, és az olyan bûnösö-
kért fognak dolgozni, amilyenek valamikor õk maguk is vol-
tak. Krisztusba vetett hittel nagy feladatokat látnak el, és
felelõs tisztségeket kapnak a lélekmentés munkájában. Õk
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tudják, mi a saját gyenge pontjuk, és látják lényük rom-
lottságát. Ismerik a bûn erejét és a bûnös szokások hatal-
mát… Ezek az emberek tudnak másokon segíteni…

A nagyvárosokban tömegek élnek, akik még az állatoknál
is kevesebb törõdést és figyelmet kapnak. Gondolj a szánal-
mas bérkaszárnyákban, sõt még a sötét, nyirkos és szenny-
tõl bûzlõ alagsorokban is összeterelt családokra! EEzzeekkeenn aa
nnyyoommoorrúússáággooss hheellyyeekkeenn ggyyeerrmmeekkeekk sszzüülleettnneekk,, nnõõnneekk ffeell ééss
hhaallnnaakk mmeegg…… JJeelllleemmüükkeett aazz õõkkeett kköörrüüllvveevvõõ nnyyoommoorrúússáágg ééss
bbûûnn ffoorrmmáálljjaa…… Csak mocskos beszéd, átkozódás és gyaláz-
kodás jut el a fülükhöz. A szesz- és dohányszag, az éme-
lyítõ bûzök, az erkölcsi lealacsonyodás torzítja erkölcsi érzé-
küket. Tömegeket nevelnek így bûnözõkké, ellenségeivé 
a társadalomnak, amely nyomorúságukban és züllöttségük-
ben magukra hagyta õket…

Sok becsületes és jó szándékú ember is elszegényedik…
Tudatlanságuk miatt alkalmatlanok az élet nehézségeivel va-
ló megbirkózásra. A nagyvárosokba sodródva gyakran nem
tudnak álláshoz jutni. Az erkölcstelenség látványával és
hangjaival körülvéve rettenetes kísértéseknek vannak kitéve.
Romlott és züllött emberekkel összeterelve, és gyakran kö-
zéjük sorolva, csak emberfeletti küzdelem, emberi erõnél
több õrzi meg õket attól, hogy ugyanolyan mélyre süllyed-
jenek. Sokan kitartóan igyekeznek becsületesek maradni,
inkább a szenvedést választva, mint a bûnt. Ez a réteg kü-
lönösen igényli a segítséget, az együttérzést és a bátorítást…

Sokakat az alapoktól kezdve kell tanítani. Lusta, tétlen,
romlott élethez szoktak, gyakoroltatni kell velük a helyes
szokásokat… Keresztény gazdálkodók igazi missziómunkát
végezhetnek azzal, ha segítenek a szegényeknek otthont ta-
lálni vidéken, és megtanítják õket arra, hogyan mûveljék 
a földet és tegyék azt termékennyé.” (A nagy Orvos lábnyomán,
107–128. o.)

6
Hogyan merjünk elõrehaladni, új kezdeményezésekbe
fogni, ha hiányoznak az anyagi eszközök?

II. Kor. 9:8, 10, 11 „Isten pedig hatalmas arra, hogy
rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben,
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mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre
bõségben legyetek… Aki pedig magot ád a magvetõnek,
és kenyeret eleségül ád, megsokasítja a ti vetéseteket
és megnöveli a ti igazságotok gyümölcsét, hogy minden-
ben meggazdagodjatok teljes jószívûségre, amely álta-
lunk hálaadást szerez az Istennek.” 

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

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

„Néhány ember korlátozott területek között tartotta az igaz-
ság üzenetének hirdetését, mert új területek megnyitása
pénzt igényelt volna. Csak olyan helyekre voltak készek
pénzt invesztálni, amelyeket õk lényegesnek tartottak… 
A missziószellem »beszabályozása« tõrnek fog bizonyulni, és
hanyatlást idéz elõ.” 

„Visszatartották a bátorítást a délen dolgozó testvérektõl,
annak tudatában, hogy ez a bátorítás elõbb vagy utóbb azt
jelentené: pénzt kell adni, hogy támogassák az új területen
dolgozókat. Felhívással fordultam a vezetõ testvérekhez az
ügy érdekében. Tudtam, hogy ha nem küldenek pénzt, 
a munka nem tud továbbterjedni új területekre… A fiam
írt nekem: »Mit csináljak? A feketéknek, akik elfogadják az
igazságot, nincs megfelelõ ruhájuk, hogy részt vegyenek 
az összejöveteleken.« Én magam is misszióterületen voltam,
ahol szegénység uralkodott. Minden pennyre szükségem
volt, hogy a rászorulókon segítsek, hogy a munka különbö-
zõ ágait elõbbre vigyük, de megkértem a kiadóhivatalt, hogy
küldjenek a fiamnak egy összeget a nekem járó pénzbõl,
tiszteletdíjból, azonnal… De kinek a dolga lett volna segí-
teni ebben e helyzetben?” 

„Tevékenységünk kezdete óta állandóan gondot okozott,
hogyan szerezzünk elegendõ alapot missziós vállalkozásaink
fenntartásához olyan területeken, amelyeket a Gondviselés
nyitott meg számunkra… KKeerreesssséétteekk IIsstteenntt:: hhiiggggyyeetteekk BBeenn-
nnee,, aazz ÕÕ kkéésszzlleetteeii kkiimmeerríítthheetteettlleenneekk.. Ha eljárásunk bölcs,
ha képességeinket e munkába fektetjük, megtapasztaljuk
majd Isten áldásait. Elõbbre kell vinnünk a munkát. VVááll-
llaallkkoozzáássaaiinnkkkkaall nnee vváárrjjuunnkk,, aammíígg aazz aannyyaaggiiaakk eeggyyüütttt vvaann-

V. tanulmány 83



nnaakk.. IIsstteenn mmeennttsseenn mmeegg aattttóóll,, hhooggyy hhaa aa GGoonnddvviisseellééss
aakkaarraattáábbóóll aazz aarraattáássrraa éérreetttt tteerrüülleetteekkrree llééppttüünnkk,, vviisssszzaavvoo-
nnuulláássrraa kkéénnyysszzeerrüülljjüünnkk azért, mert »pénztárunk« üres, ki-
merült. Nincs mibõl a területek munkásait eltartanunk, 
s lehetetlen, hogy mûvünket tovább fejlesszük.” 

„Megkezdtük a munkát külföldi misszióterületeken, ahol
az emberek még nem hallották az üzenetet, de a misszió-
munka nem haladt elõre úgy, amint kellett volna. Nem jut-
hattunk messzire, mert nem volt pénz. Mindazt, amit köny-
veim szerzõi jogdíjaként kaptam, a munkába fektettem.
Amikor elfogyott, hitben így szóltam testvéreimhez:
»Kölcsönözzetek nekem pénzt, megadom nektek a vele járó
kamatot, de aa mmuunnkkaa nneemm áállllhhaatt mmeegg itt.«” 

„Hadd menjenek a föld megmûveletlen területeire, lássák
meg, mit jelent a semmibõl létrehozni dolgokat… Ne legyen
olyan ember, akinek joga van kinyújtani a kezét és ezt
mondani: »Nem, te nem mehetsz oda, nem támogatjuk, ha
odamész.« Milyen jogon mondják ezt? Talán õk teremtették
elõ az anyagi eszközöket? Az anyagi eszközök az emberek-
tõl jönnek, és a szûkölködõ területekrõl. Isten azt közölte
velem, hogy utasítsam õket: menjenek el az emberekhez, be-
széljék el szükségleteiket és hívjanak mindenkit a munká-
ba, s tegyék ezt bárhol, ahol csak lehet, ééppííttsséékk kkii aa mmûû-
vveett,, aahhooll ccssaakk ttuuddjjáákk..” 

„Sokan vannak, akik megfelelõ bátorítással a távoli, fél-
reesõ helyeken erõfeszítéseket tennének azért, hogy meg-
keressék és megmentsék az elveszetteket. Isten megáldja
ezeket az önfeláldozó embereket, akik úgy vágyakoznak 
a lelkek után, hogy bárhova elmennének dolgozni. De va-
jon mennyi támogatást kaptak a múltban ezek a munká-
sok a testvéreiktõl? Sokan vártak arra, hogy tehessenek
valamit, de senki sem figyelt rájuk.” 

„Isten munkásokat hív, hogy a búzamezõkre menjenek.
Várjunk talán, mert üres a kincstár, mert alig akad elegen-
dõ pénz eltartani azokat a munkásokat, akik már a mezõ-
kön vannak? MMeennjjeetteekk hhiitttteell eellõõrree,, IIsstteenn vveelleetteekk lleesszz!! Az
ígéret így szól: »Aki vetõmagját sírva emelve megy tova, vi-
gadozva jõ elõ, kévéit emelve.« (Zsolt. 126:6)” 

„Neked és munkatársaidnak más szempontból kellett vol-
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na szemügyre venni az ügyet. Alaposan kellett volna tanul-
mányoznod, kérdezned önmagadtól, vajon ötezer dollár túl
nagy adósságot jelentett volna-e, tekintve azt a fontos fel-
adatot, amellyel ezek a munkások foglalkoztak… Ha test-
véreink veszik a bátorságot, hogy a munkát leállítsák, ha
nem látják elõre, hogy fenntartására honnan kapnak pénzt,
akkor a mû nemcsak itt-ott, hanem minden államban meg-
gyengül. Bárhol is dolgoznak evangelistáink, ne állíts gáta-
kat, akadályokat, ne mondd: »Eddig mehetsz, és nem
tovább.« Sajnálom, hogy az iskolát bezárattad. Látom, hogy
az intézmény vizsgálatára kiküldött testvérek mit sem tet-
tek Isten ügyéért, nevezetesen, hogy adományokat gyûjtöt-
tek volna a tehetõsebbektõl.” (Spalding–Magan Collection,
174–175., 276–277., 168., 176. o.; Bizonyságtételek a prédikátorok-
nak, 119., 304–305. o.; részlet az 1901. ápr. 6-ai igehirdetésbõl; Bi-
zonyságtételek VII., 10. o.)

Sokszor tévesen alkalmazzuk a Lk. 14:28–30-ban foglalt
intést az egyházi munka, az elõrehaladó evangelizáció pénz-
ügyeire. A szóban forgó igeszakasz a tanítványsággal járó
önmegtagadásra és önfeláldozásra alkalmazza a hasonlatot
(lásd az elõzõ, 27. verset). Természetesen szükséges a meg-
gondolás az evangelizációs kezdeményezések pénzügyeivel
kapcsolatban is. A hívõ meggondolás azonban mindenek-
elõtt arra irányul, hogy Isten akaratával, elveivel, tanácsá-
val megegyezõ-e a szóban forgó terv. Ha igen, akkor na-
gyon is reálisan – pénzügyileg is reálisan – számolni lehet
és számolni kell az isteni ígéret teljesedésével: Isten meg
fogja nyitni az utat, biztosítja a szükséges eszközöket, ép-
pen a kellõ idõben. Élõ hit, bátor, kezdeményezõ, Isten ígé-
reteire számot tartó buzgó ima és bízó hit nélkül lehetet-
len elõrevinni Isten mûvét.
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VI. tanulmány – február 8.

Munkaerõink növelése 
– Isten terve szerint

1
Hol vannak az egyház hatalmas, kihasználatlan mun-
kaerõ-tartalékai? Milyen változásra van szükség
szemléletünkben és gyakorlatunkban?

Mt. 20:1, 3, 4, 6, 7 „Hasonlatos a mennyek országa
a gazdaemberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkáso-
kat fogadjon a szõlõjébe… Kimenvén három óra tájban,
látott másokat, akik tétlenül 1 a piacon álltak. Mondta
nékik: Menjetek el ti is a szõlõbe, és ami igazságos,
megadom néktek… Tizenegy óra tájban is kimenvén,
talált másokat, akik tétlenül álltak, és mondta nékik:
Miért álltok itt egész napon át tétlenül? Mondták né-
ki: Mert senki sem fogadott meg minket. Mondta né-
kik: MMeennjjeetteekk eell ttii iiss aa sszzõõllõõmmbbee,, és ami igazságos,
megkapjátok”

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

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

„IIsstteenn sszzáánnddéékkaa nneemm aazz,, hhooggyy aa lleellkkéésszzeekkrree mmaarraaddjjoonn aazz
iiggaazzssáágg mmaaggvveettéésséénneekk oorroosszzlláánnrréésszzee.. Buzdítsuk azokat a fér-
fiakat, akiket nem hívott el lelkésznek, hogy képességeik
szerint dolgozzanak a Mesterért. JJeelleennlleegg ttééttlleenn fféérrffiiaakk ééss
nnõõkk sszzáázzaaii vvééggeezzhheettnnéénneekk IIsstteennnneekk tteettsszzõõ sszzoollggáállaattoott.. Ha el-
vinnék az igazságot barátaik és szomszédaik otthonába,
hatalmas munkát végezhetnének el a Mesterért… Ha alá-

1 Az eredeti bibliai kifejezés jelentése: „tétlenül”.



zatosak, tapintatosak és istenfélõk, többet tehetnek a csalá-
dok szükségleteinek betöltéséért, mint a felszentelt lelkészek.
Miért nem aggódnak a hívõk mélyebben és õszintén azo-
kért, akik Krisztustól távol élnek? Miért nem jönnek össze
ketten vagy hárman, hogy Istenhez könyörögjenek egyik lé-
lek után a másikért?…

Õ, aki tévedni képtelen, hívta fel figyelmemet a kis cso-
portok alakítására mint a keresztény munka alapjára. Ha
sokan vannak a gyülekezetben, szervezzük õket kis csopor-
tokba, s ne csak az egyház tagjaiért, hanem a kívülállókért
is fáradozzanak. Ha valahol csak ketten-hárman ismerik az
igazságot, alakítsanak munkacsoportot. Tartsák épen egysé-
gük kötelékeit, húzzák az igát egyesült erõvel, buzdítsák
egymást szeretettel, merítsenek erõt és bátorságot egymástól
az elõrehaladásra.” 

„A jövõben a Szentlélek egyszerû körülmények között élõ
embereket késztet, hogy hagyják el mindennapi foglalkozá-
sukat, és menjenek, hirdessék a könyörület utolsó üzenetét.
A lehetõ leggyorsabban elõkészíti õket a munkára, hogy si-
ker koronázza igyekezetüket. Együttmûködnek a mennyei
ügynökségekkel, mert hajlandóak áldozni, s áldozattá
válni… Egyszerû munkások, akik nem hisznek saját erejük-
ben, hanem egyszerûségükben fáradoznak, és mindig Isten-
ben bizakodnak… Férfiakat és nõket gyûjtenek majd be 
a gyülekezet közösségébe, imaházakat építenek és iskolákat
alapítanak. E munkások szíve örömmel telik meg, amikor
látják Isten szabadítását.” 

„X. testvér hetekre szóló elõadás-sorozatok terveit mutat-
ta meg nekem, amelyeket több helyütt akartak tartani né-
pünk között, olyanok számára, akik már ismerik az igaz-
ságot. Bizonyos, hogy ez javukra szolgál azoknak, akik ké-
sõbb fogadták el az igazságot, de tudom, hogy nem helyes
nyomon járnak… Ha embereknek volt alkalmuk, hogy az
igazság ismeretére jussanak, ne tartsák vissza az igehirde-
tõket, hanem készítsenek terveket, hogy munkásaink a té-
velygés sötétségébõl mentsenek ki lelkeket. Idõnk rövid… az
igazság befolyása nagyon korlátozott… Sokan elégedettek az
igazság ismeretével, de még nem tartanak ott, hogy amit
kaptak, tovább is adják. Isten éreztette emberekkel az igaz-
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ság erejét, de nem mindannyian teljesítik kiszabott felada-
tukat: hogy keressék, mentsék az elveszetteket…

Az összejövetelekre fordított heteket sokkal jobban hasz-
nálhatnánk fel, ha kimennénk a fõutakra és az ösvények-
re, s hirdetnénk: »Jöjjetek, mert immár minden kész!« Ha
Isten népe komolyan nekilát feladata végzésének, akkor va-
lóságos változást tapasztalhatunk a városokban és a falvak-
ban. AA ggyyüülleekkeezzeetteekk ffeelleettttii ggyyáámmkkooddááss ccssaakk mméégg tteehheetteettllee-
nneebbbbéé tteesszzii õõkkeett,, mmiinnddiinnkkáábbbb eemmbbeerreekkrree ttáámmaasszzkkooddnnaakk.. AAzz
iiddõõ,, aammeellyyeett áállllaannddóóaann aazzookk ttáápplláálláássáárraa ffoorrddííttoottookk,, aakkiikk
mmáárr iissmmeerriikk aazz iinnttõõ üüzzeenneetteett,, ttiizzeeddrréésszznnyyii eerrõõbbeenn sseemm rréé-
sszzeessííttii õõkkeett,, mmiinntt aammeennnnyyiitt nnyyeerrnnéénneekk,, hhaa nneekkiillááttnnáánnaakk 
aa mmuunnkkáánnaakk,, hhaa éélleetteett kköözzvveettíítteennéénneekk aa vveesszzeennddõõ lleellkkeekk-
nneekk.. Isten hírnökeinek nincs idejük arra, hogy megálljanak,
s azokat támogassák, akik ismerik az igazságot, akik elõ-
nyös helyzetben vannak. Menjenek, lobogtassák a zászlót,
hangoztassák az intõ üzenetet: »Ímhol jön a võlegény, jöjje-
tek elébe!« Akik szeretik Istent, mindannyian fontolják meg,
hogy most van a munka ideje, amíg nappal van. Dolgoz-
zunk, de ne a már beterelt nyáj között, hanem menjünk,
keressük az elveszetteket, a veszendõket!” 

„A bizottságok, a tanácsok, amennyire lehetséges, értes-
sék meg terveiket a néppel, hogy a gyülekezet saját véle-
ménye alapján is támogassa törekvéseiket. IIggeenn ssookk éérrtteell-
mmeess,, kkiivváállóó kkééppeessssééggeekkkkeell mmeeggáállddootttt ggyyüülleekkeezzeettii ttaagguunnkk
vvaann.. Helyes, ha bölcs meglátásaik érvényesülnek, helyes,
ha mások is foglalkoznak a mérlegelendõ nagy kérdések-
kel… Nagylelkû férfiak és nõk csatlakoznak majd azok
seregéhez, akikrõl Krisztus mondta: »Nem ti választottatok
engem, hanem én választottalak titeket, hogy sok gyümöl-
csöt teremjetek.«” 

„Isten maga hív el embereket – ahogyan egykor az alá-
zatos halászokkal tette –, és maga fogja abban a nevelés-
ben részesíteni õket, amelyre szükségük van. Az eke szar-
va mellõl és más foglalkozásoktól hív el embereket, hogy 
a figyelmeztetés utolsó üzenetét elvigyék a pusztulás szélén
álló lelkeknek.” (Bizonyságtételek VII., 8–9., 11–12. o; Bizonyságté-
telek a prédikátoroknak, 237–242., 222–223. o.; Spalding–Magan Col-
lection, 308. o.)
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Mi nem a prédikátorok feladata? Mi az õ dolguk?

Ap. cs. 6:2–4 „Annakokáért a tizenkettõ egybegyûjtvén
a tanítványok sokaságát, ezt mondták: Nem helyes,
hogy mi Isten Igéjét elhagyjuk, és az asztalok körül
szolgáljunk. Válasszatok azért, atyámfiai, tiközületek
hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, akik Szentlélek-
kel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosság-
ra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a kö-
nyörgésben és az igehirdetés szolgálatában.”

II. Tim. 2:3–4 „Te azért a munkának terhét hordoz-
zad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem
elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki
õt harcossá avatta.”

II. Tim. 2:2 „Amiket tõlem hallottál, sok bizonyság ál-
tal, azokat bízzad hív emberekre, akik mások tanításá-
ra is alkalmasak lesznek.”

II. Tim. 4:5 „Szenvedj, az evangélista munkáját cse-
lekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd!”

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

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

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

„Utasítást kaptam, hogy fontos dolog szabaddá tenni lelké-
szeinket a felelõsségektõl, amelyeket üzletembereknek kelle-
ne hordozniuk. Éjjel tanácskozáson vettem részt, munkánk
felelõs vezetõivel. Nagyon törték fejüket a pénzügyi dolgo-
kon, s azon gondolkodtak, hogyan lehetne a legsikeresebben
vezetni a mûvet. Volt, aki úgy vélte, hogy ha a munkások
számát csökkenthetnénk, elérhetnénk a kívánt eredményt…
Még néhányan ötletekkel álltak elõ. Azután tekintélyes sze-
mély emelkedett szólásra, s felsorolta az irányadó elveket.
Így szólt a lelkészekhez: A pénzügyek irányítása nem a ti
dolgotok. Nem bölcs dolog, ha vállaljátok. Isten terheket ra-
kott reátok, de ha szokatlan feladatkört vállaltok el, igehir-
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detéseteket kudarc fogja kísérni, ami majd elcsüggeszt. 
A csüggedés pedig pontosan arra a munkára tesz képtelen-
né, amelyet végeznetek kellene – arra a munkára, amely
gondosságot, éleslátást és megbízható, önzetlen ítélõképessé-
get követel meg. Akik az Igét szólják és akik az Igérõl
írnak, azoknak kevesebb bizottsági ülésen kellene részt ven-
niük. Az apróbb ügyek tömkelegét bízzátok az üzleti ügyek-
ben jártas, jó képességû testvérekre. Így elkerülhetõk az
állandó feszültséget, amelyek megfosztják az értelmet termé-
szetes élénkségétõl. Sokkal jobban vigyázzatok egészségetek-
re, mert a tiszta gondolkodás jórészt a test jó állapotának
függvénye. Az elegendõ alvás, pihenés és a bõséges testmoz-
gás elengedhetetlen a test és az agy egészségéhez…

Lelkészeinket illetõen különleges utasítást kaptam… Ne
vegyenek részt világi vállalkozásokban, mert így képtelenek
erejük színe-javát lelki dolgokra fordítani. Ám kapjanak elég
fizetést, hogy családjukat eltarthassák. Nem szabad annyi
terhet rájuk rakni, hogy ne fordítsanak elég figyelmet saját
családjuk gyülekezetére, mert különleges kötelességük gyer-
mekeiket az Úrnak nevelni. NNaaggyy hhiibbaa,, hhaa aa lleellkkéésszzeekkeett
mmeeggáállllááss nnééllkküüll üüggyyvviitteelllleell ffooggllaallkkoozzttaattjjuukk,, hhaa hheellyyrrõõll hheellyy-
rree ssiieettvvee,, kkééssõõ eessttiigg kküüllöönnffééllee bbiizzoottttssáággookk üülléésseeiinn kkeellll rréésszztt
vveennnniiüükk.. E hajsza kifárasztja és elcsüggeszti õket. A lelké-
szeknek jusson idejük pihenésre, és arra, hogy kutassák Is-
ten szavát, s az élet kenyerének gazdag táplálékát nyújt-
sák az embereknek. Legyen idejük az élet vizét inni, hogy
felfrissüljenek. A lelkészek feltétlenül vegyenek részt a tábo-
ri összejöveteleken. Amikor az összejövetelek folynak… ne
legyenek távol a munka különbözõ ágazataival kapcsolatos
üzleti ügyek intézése miatt, s ne siessenek el az összejöve-
telekrõl, hogy ezeket a dolgokat végezzék…

Számos, aratásra érett munkaterületre még nem jutottunk
el, mert nincs elég önfeláldozó segítõnk… Miért választják
be bizottságokba, igazgatóságokba azokat, akiket lelkészi hi-
vatásra különítettek el? Miért kell oly sok ügyintézõ érte-
kezleten részt venniük, méghozzá munkaterületüktõl jókora
távolságra? Miért nem helyezik az ügyintézést üzletemberek
kezébe?… Az Úr szõlõje azt követeli szolgáitól, amit idáig
még nem kapott meg: a lelkekért végzett komoly, kitartó
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munkát… Az igazságot nem visszük el a Föld puszta he-
lyeire. Megfosztjuk Istent az Õt megilletõ dicsõségtõl… AA lleell-
kkéésszzeekk ffáárraaddoozzzzaannaakk kkoommoollyyaann,, ooddaaaaddóóaann,, ss nnyyiissssaannaakk úújj
tteerrüülleetteekkeett,, sszzeemmééllyyeess mmuunnkkáávvaall lláássssaannaakk aa lléélleekkmmeennttéésshheezz,,
aahheellyyeetttt,, hhooggyy aa ggyyüülleekkeezzeetteekk kköörrüüll ttooppooggnnáánnaakk,, mmeellyyeekk
mmáárr úúggyyiiss nnaaggyy vviilláággoossssáággoott kkaappttaakk ééss sszzáámmooss eellõõnnyyhhöözz jjuu-
ttoottttaakk..” 

„Az elmúlt évek során tartott tábor-összejöveteleinken Is-
ten szolgái számos értékes alkalmat használtak fel arra,
hogy tanítsák népünket a harmadik angyal üzenete meg-
mentõ igazságainak bemutatására barátaik és ismerõseik
körében. Sokakat megtanítottak rá, hogy lakóhelyük környé-
kén önfenntartó hittérítõként munkálkodjanak… A helyesen
vezetett tábori összejövetel olyan iskolává válhat, ahol a lel-
készek, a vének és a diakónusok megtanulhatják, mint vé-
gezzenek mind tökéletesebb munkát a Mesterért… A lel-
készek nem az intelmekkel, hanem azzal segítik leginkább
a gyülekezet tagjait, ha munkát terveznek számukra. Adja-
tok minden egyes tagnak olyan feladatot, amellyel másokért
fáradozhat… Ha munkába állítjátok õket, a csüggedtek ha-
mar feledik elkeseredettségüket, a gyöngék megerõsödnek, a
tudatlanok értelmessé lesznek, és mindnyájan felkészülnek
arra, hogy bemutassák az igazságot, ahogyan az Jézusban
él… Olyan alkalmak esetén, mint például az évenkénti tá-
bor-összejövetel, mindig tartsuk szem elõtt a lehetõséget,
hogy a hívõket lakóhelyük hittérítõivé képezzük… Néhá-
nyan oktassák a testvéreket Biblia-órák és házi összejövete-
lek tartására. Mások tanítsák az egészség és mértékletesség
elveinek gyakorlását, és a betegápolást. Ismét mások az
irat- és könyvterjesztés területein tevékenykedhetnek… So-
kan soha nem tanulták meg, hogyan árusítsák az intézmé-
nyeink támogatására szentelt könyveket.” (Bizonyságtételek VII.,
162–168. o., IX., 81–83. o.)
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Milyen fontos feladat vár Isten mûvében a jól kép-
zett, keresztény jellemû, az isteni elveket hûségesen
követni akaró ügyintézõkre és üzletemberekre?

Rm. 12:6 „Minthogy azért külön-külön ajándékaink
vannak a nékünk adott kegyelem szerint… a hitnek
szabálya szerint teljesítsük.”

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

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

„A képzettség és a gyakorlottság óriási érték. Az Úr azt sze-
retné, hogy értelmes embereket vonjunk be a munkába,
akiknek megvan a képzettségük egyházterületeink és intéz-
ményeink különféle bizalmi állásaira. KKüüllöönnöösseenn nnaaggyy sszzüükk-
sséégg vvaann mmeeggsszzeenntteelltt üüggyyvveezzeettõõkkrree,, aakkiikk mmiinnddeenn üüzzlleettii tteevvéé-
kkeennyyssééggbbeenn aazz iiggaazzssáágg eellvveeiitt aallkkaallmmaazzzzáákk…… A pénzügyeket
ne bízzuk hozzá nem értõ emberekre… Az üzleti ügyekben
sikeresnek ígérkezõ emberek mindenre feladatkörükre kiter-
jedõ tanulással és gyakorlattal fejlesszék és tökéletesítsék
képességeiket… Bármely foglalkozást gyakorlóknak fejlõd-
niük kellene bölcsességben és eredményességben, de a leg-
inkább azoknak, akik Isten mûvében használják képessé-
geiket…

Az üzleti ügyek területén tevékenykedõk legyenek min-
denben elõvigyázatosak, nehogy a helytelen elvek vagy
módszerek miatt tévedésbe essenek. Olyan eredményt ér-
hetnek el, mint Dániel Babilon királyának udvarában. Is-
ten a legnagyobb szolgálatot sem fogadja el, csak ha önzõ
énünket égõáldozatul helyezzük az oltárra. A gyökérnek
szentnek kell lennie, másképp nem teremhet élvezhetõ,
egészséges gyümölcsöt, pedig csakis ez kedves Isten elõtt. 
A szívnek meg kell térnie, s megszentelõdnie. Az indítékok-
nak kell helyesnek lenniük.

IIsstteenn üüggyyéénneekk fféérrffiiaakkrraa ééss nnõõkkrree vvaann sszzüükkssééggee,, aakkiikk rráá-
tteerrmmeetttteekk ééss jjóó iirráánnyyííttóókkééppeessssééggüükk vvaann.. FFéérrffiiaakkrraa ééss nnõõkkrree,,
aakkiikk ttüürreellmmeesseenn ééss aallaappoossaann kkuuttaattjjáákk aa kküüllöönnbböözzõõ mmuunnkkaa-
tteerrüülleetteekk sszzüükksséégglleetteeiitt,, aakkiikk mmuunnkkaabbíírróókk,, mmeelleegg sszzíívvûûeekk,,
nneemm kköönnnnyyeenn vveesszzííttiikk eell aa ffeejjüükkeett,, eeggéésszzssééggeesseenn ggoonnddoollkkoodd-
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nnaakk,, ééss mmeenntteesseekk aazz eellõõííttéélleetteekkttõõll.. OOllyyaann mmuunnkkaattáárrssaakkrraa,,
aakkiikkeett IIsstteenn LLeellkkee mmeeggsszzeenntteell,, ss mmeeggfféélleemmllíítthheetteettlleennüüll mmoonn-
ddaannaakk nneemmeett vvaaggyy iiggeenntt…… AAkkiikknneekk sszziilláárrdd aa mmeeggggyyõõzzõõddéé-
ssüükk,, vviilláággooss aazz éérrtteellmmüükk,, ttiisszzttaa ééss sszzeerreettõõ aa sszzíívvüükk,, aakkiikk
ggyyaakkoorroolljjáákk aazz IIggéétt,, aammeellyy kkiimmoonnddjjaa,, hhooggyy »»mmiinnddnnyyáájjaann
tteessttvvéérreekk vvaaggyyttookk««,, ss aakkiikk ttöörreekkeeddnneekk ffeelleemmeellnnii ééss ttaallpprraa ááll-
llííttaannii aazz eellbbuukkootttt eemmbbeerreekkeett……

A területi vezetõk találjanak üzletembereket a városi mun-
ka pénzügyi részének intézésére. Ha ez nem lehetséges, ak-
kor képezzenek ki testvéreket, akik az ilyen felelõsségeket
hordozzák majd… Olyanokat kell munkánkban alkalmaz-
nunk, akik Istennek szentelték magukat, akik ismerik 
a menny elveit, s akik tudják, mit jelent Istennel beszélni.
Ha ilyen emberek ellenõrizték volna egyházterületeink és in-
tézményeink pénzügyeit, akkor ma bõven lenne pénzünk 
a kincstárban, s intézményeink olyanok volnának, amilye-
neknek Isten kijelentése szerint lenniük kellene.” (Bizonyság-
tételek VII., 163–167. o.)

4
Milyen feladatokra akar Isten felhasználni egyszerû,
de keresztény jellemû, odaadó, buzgó munkásokat?
Milyen megbecsülés illeti meg õket?

I. Kor. 12:21–23 „Nem mondhatja pedig a szem 
a kéznek: Nincs rád szükségem, vagy viszont a fej 
a lábaknak: nem kelletek nékem. Sõt sokkal inkább,
amelyek a test legerõtlenebb tagjainak látszanak, azok
igen szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelenebb
tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulaj-
donítunk…”

Mk. 5:18–21 „Mikor pedig a hajóba beszállott, a volt
ördöngös kérte õt, hogy vele lehessen. De Jézus nem
engedte meg néki, hanem mondta néki: Eredj haza 
a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot cse-
lekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad. El is
ment és kezdte hirdetni a Tízvárosban, mely nagy dol-
got cselekedett vele Jézus, és mindnyájan elcsodálkoz-
tak. Amikor ismét általment Jézus a hajón a túlsó part-
ra, nagy sokaság gyûlt Õhozzá.”
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......................................................................................................................

......................................................................................................................
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„Azok, akiket Isten a munkatársainak választ, nem mindig
tehetségesek a világ szemében. Olykor tanulatlan embereket
hív el. Rájuk különleges munkát bíz: olyan osztályokat ér-
nek el, amelyekhez mások nem férnek hozzá… Krisztus ál-
tal bölcsekké lesznek. Az istenfélõ élet illatát árasztják. Mi-
elõtt szólnának, szavaikat jól meggondolják… Enyhülést és
boldogságot visznek a szegényekhez és elnyomottakhoz. Tud-
ják: mindig Krisztus nevelése alatt kell maradniuk, hogy
akaratával összhangban dolgozhassanak… Szüntelenül ta-
nulnak a nagy Tanítótól, s a kiválóság mind magasabb fo-
kait érik el, mégis állandóan tudatában élnek gyöngeségük-
nek… Megtorpanás nélkül mennek mindig elõbbre, mindig
magasabbra, áldást hoznak a világnak, s felmagasztalják
Üdvözítõjüket… Az Úr ezeket a munkásait nagyobb képes-
ségû munkásokkal hozza össze, hogy betöltsék a
hézagokat…

IIsstteenn sszzeerréénnyy kköörrüüllmméénnyyeekk kköözzöötttt ééllõõ fféérrffiiaakkaatt iihhlleett mmaajjdd,,
hhooggyy hhiirrddeesssséékk aazz iiggaazzssáágg üüzzeenneettéétt.. Sok ilyen embert látunk
majd sürgölõdni mindenfelé, akiket Isten Lelke késztet ar-
ra, hogy eljuttassák a világosságot a sötétségben élõkhöz. Az
igazság mintha tûz lenne csontjaikban, megtölti õket az égõ
kívánsággal, hogy felvilágosítsák a sötétségben élõket. Sokan
fogják hirdetni Isten Igéjét a tanulatlanok közül is. IIsstteenn
LLeellkkee ggyyeerrmmeekkeekkeett iiss kkéésszztteett mmaajjdd,, hhooggyy hhiirrddeesssséékk aa mmeennnnyy
üüzzeenneettéétt.. Isten kitölti Lelkét azokra, akik engednek készte-
téseinek. Lerázzák az embereket gúzsba kötõ aggályokat, és
sokan csatlakozni fognak az Úr seregeihez.” 

„SSookk oollyyaann ppaarrllaaggoonn hheevveerrõõ,, iissmmeerreettlleenn tteerrüülleett vvaann,, aahhoo-
vváá úújjoonnccookknnaakk kkeellll bbeejjuuttnniiuukk…… Krisztus látja a világ összes
boldogtalanságát és kétségbeesését. Néhány jó képességû
munkásunk annyira elcsüggedne e bajok láttán, hogy azt
sem tudnák, hogyan vezessenek fel embereket a létra fel-
sõbb fokára. Kidolgozott módszerük alig ér valamit. A létra
legfelsõ fokán állnak, s onnét szólnak le: »Gyertek fel ide
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hozzánk!« De a szegény lelkek nem tudják, hová helyezzék
lábukat. Krisztus szívét részvétre indítják azok, akik min-
den tekintetben szegények… A világ durva helyein a sze-
gényekért és ínségben lévõkért végzett munkát azoknak a
férfiaknak és nõknek adja, akik együtt éreznek a tudatla-
nokkal és az útról félrelököttekkel. Ezeket a munkásokat az
Úr tanítja, hogyan találjanak rá az emberekre, akiken 
Õ segíteni kíván… Mivel kevés az önbizalmuk, a dicsõsé-
get Istennek adják. Lehet, hogy a kezük durva és ügyetlen,
de szívük fogékony a szánakozásra… Isten azokon át
munkálkodik, akik a szerencsétlenségben felismerik a ke-
gyelmet, minden veszteségben a lehetõséget… Testvéreim, 
a szerencsétlenségeket álruhás áldásoknak, a nyomorúságot
könyörületnek tekintsétek! Úgy tevékenykedjetek, hogy a
kétségbeesés helyén a remény serkenjen! Egyszerû emberek
legyenek munkásokká! Osszák meg felebarátaik bánatát,
ahogyan a Megváltó tette, s akkor hit által látni fogják Õt,
amint velük fáradozik.” 

„Vannak, akik az Istentõl nyert világosságuk szerint tõ-
lük telhetõleg szolgálják Istent… Mégis érzik, hogy sok min-
denre van szükségük – nekik és a környezetüknek is. VVáá-
ggyyaakkoozznnaakk jjoobbbbaann mmeeggiissmmeerrnnii IIsstteenntt,, mmeerrtt ttuuddjjáákk,, hhooggyy vvii-
lláággoossssáágguukk ccsseekkééllyy.. IIsstteennhheezz iimmááddkkoozznnaakk aazzéérrtt aazz áállddáásséérrtt,,
aammeellyyeett eeddddiigg ccssaakk sseejjtteetttteekk.. AA nnaaggyyvváárroossookk bbûûnnööss ffoorrggaattaa-
ggáábbaann ssookk-ssookk iillyyeenn lléélleekk ttaalláállhhaattóó.. Közülük sokan alacsony
sorban tengõdnek, a világ észre sem veszi õket. Az egyhá-
zak és a lelkipásztorok nem ismerik õket… BBáárr vviilláággoossssáá-
gguukk ccsseekkééllyy ééss iisskkoollaaii kkééppzzeettttssééggbbeenn sseemm rréésszzeessüüllhheetttteekk,, iinn-
ddííttttaattvvaa éérrzziikk mmaagguukkaatt,, hhooggyy aazz ééhhsséégg ééss nnyyoommoorr ttaannyyááiinn
eemmbbeerrttáárrssaaiikk sszzoollggáállaattáárraa lleeggyyeenneekk.. IIsstteenn kkeeggyyeellmméénneekk ssááffáá-
rraaii kkeerreesssséékk ffeell eezzeekkeett aa lleellkkeekkeett ootttthhoonnuukkbbaann,, ééss aa SSzzeenntt-
lléélleekk eerreejjee áállttaall ttööllttsséékk bbee vváággyyaakkoozzáássuukkaatt.. Tanulmányozzá-
tok velük a Bibliát, imádkozzatok velük a Szentlélek által
ihletett egyszerû szavakkal. Krisztus olyan üzenetet ad szol-
gáinak, amely az élet kenyere lesz e lelkek számára.” 

„A meggyógyított ördöngösök óhajtották Szabadítójuk tár-
saságát. Jelenlétében biztonságban érezték magukat a démo-
noktól, akik életüket gyötörték… Amikor Jézus be akart
szállni a hajóba, szorosan mellette maradtak, lábához tér-
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deltek, és könyörögtek, hogy közel lehessenek Õhozzá, s
mindig hallhassák szavait. Jézus azonban azt parancsolta
nekik, hogy menjenek haza és mondják el, mily nagy dol-
got cselekedett értük az Úr. Itt volt tehát számukra az el-
végzendõ munka. Menjenek pogány otthonokba, beszéljék el,
micsoda áldást kaptak Jézustól. Nehezen váltak el a Meg-
váltótól… Oly hosszú ideig voltak kirekesztve a társadalom-
ból, hogy ez látszólag alkalmatlanná tette õket a Jézustól
kapott munka elvégzésére. De amint Õ megmutatta köteles-
ségüket, készek voltak engedelmeskedni. Nemcsak saját
házuk népének és szomszédaiknak szóltak Jézusról, hanem
bejárták Dekapoliszt,2 s mindenütt hirdették megmentõ ha-
talmát. Elmondták, hogyan szabadította meg õket a démo-
noktól. EE mmuunnkkaa áállttaall nnaaggyyoobbbb áállddáássbbaann rréésszzeessüülltteekk,, mmiinntt
hhaa ccssuuppáánn aa mmaagguukk jjaavváárraa ootttt mmaarraaddttaakk vvoollnnaa JJéézzuuss KKrriisszz-
ttuuss mmeelllleetttt……

A két meggyógyított ördöngös volt az elsõ misszionárius,
akiket Krisztus elküldött, hogy hirdessék az evangéliumot 
a Dekapolisz vidékén. Ezek az emberek csak néhány per-
cig részesülhettek abban a kiváltságban, hogy hallhatták
Krisztus tanítását. Nem tudták úgy tanítani az embereket,
ahogyan a tanítványok, akik nap mint nap Krisztussal vol-
tak. Ám személyükben hordozták annak bizonyítékát, hogy
Jézus a Messiás. El tudták mondani, amit ismertek, láttak,
hallottak Krisztus erejébõl. Ezt mindenki megteheti, akinek
szívét érintette Isten kegyelme…

Sátán el akarta fordítani a népet a Megváltótól, hogy
megakadályozza az evangélium hirdetését azon a környé-
ken. Ám ami történt, az úgy felrázta a vidéket, ahogyan
semmi más nem tudta volna. A figyelem Krisztusra irá-
nyult. Bár a Megváltó eltávozott, az emberek, akiket
meggyógyított, ott maradtak az Õ hatalmának tanúbi-
zonyságaiként… Ajtó nyílt az evangélium számára az egész
tartományban. Amikor Jézus visszatért Dekapoliszba, az
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emberek köréje sereglettek, és három napon át a környék-
beliek ezrei is hallották a megváltás üzenetét. Megváltónk
a démonok erejét is legyõzi, a jó felülmúlja a gonosz
ténykedését… 

OOllyyaann lleellkkeekk,, aakkiikk SSááttáánn eesszzkköözzeeiivvéé aallaaccssoonnyyooddttaakk,, KKrriisszz-
ttuuss eerreejjee áállttaall aazz iiggaazzssáágg kküüllddöötttteeiivvéé aallaakkuullnnaakk áátt,, ss IIsstteenn
FFiiaa eellkküüllddii õõkkeett,, hhooggyy eellmmoonnddjjáákk,, »»mmeellyy nnaaggyy ddoollggoott ccsseellee-
kkeeddeetttt vveellüükk aazz ÚÚrr,, ééss mmiinntt kköönnyyöörrüülltt rraajjttuukk««..” (Bizonyságté-
telek VII., 11–12., 178–179. o.; Krisztus példázatai, Példázat a nagy
vacsoráról c. fejezetbõl; Jézus élete, 281–283. o.)

5
Milyen szerepet szán Isten az önfenntartó misszioná-
riusoknak?

Ap. cs. 18:1–4 „Ezek után Pál Athénból eltávozván,
ment Korinthusba. Mikor egy Akvilla nevû, pontusi
származású zsidóra talált, aki nemrégen jött Itáliából,
és feleségére, Priszczillára… hozzájuk csatlakozott.
Mivelhogy azonféle míves volt, náluk maradt és dolgo-
zott. Mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak.
Vetekedett pedig minden szombaton a zsinagógában, és
igyekezett mind zsidókat, mind görögöket meggyõzni.”

Ap. cs. 20:17–18, 34–35 „(Pál) Milétusból küldvén
Efézusba, magához hívatta a gyülekezet véneit. Mikor
pedig hozzá mentek, monda nékik: Ti tudjátok, hogy
az elsõ naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint vi-
seltem magamat köztetek az egész idõ alatt… Sõt ma-
gatok tudjátok, hogy a magam szükségleteirõl és a ve-
lem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestõl
megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva
kell az erõtlenekrõl gondot viselni, és megemlékezni az
Úr Jézus szavairól, mert Õ mondta: Jobb adni, mint
venni.”

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

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

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

VI. tanulmány 97



„Alázatos, Istent félõ családok telepedjenek le az Úr szõlõ-
jének puszta helyein. Megszentelt életû férfiakra és nõkre
van szükség, hogy az igazság gyümölcsözõ fáiként álljanak
a világ elhagyatott helyein. Az igazság magvának önzetlen
vetéséért jutalmuk gazdag aratás lesz. Azzal, hogy családot
család után látogatnak meg, s megnyitják a sötétségben lé-
võk elõtt a Szentírást, sok szívet megérintenek majd. Olyan
területeken, ahol elriasztók és csüggesztõek az állapotok…
az egyháztagok önfeláldozó erõfeszítésével a legszembetû-
nõbb javulás érhetõ el. Ezek az alázatos munkások sokat
érhetnek el, mert türelmesen, kitartó igyekezettel dolgoznak,
mert nem emberi erõre, hanem Istenre támaszkodnak, aki
tetszésével tünteti ki õket. Hogy mennyi jót végeznek, az
ebben az életben soha nem derül ki.

AAzz öönnffeennnnttaarrttóó hhiittttéérrííttõõkk ggyyaakkrraann iiggeenn eerreeddmméénnyyeesseekk..
MMuunnkkáájjuukk aa sszzeerréénnyy kkeezzddeettbbõõll nnöövveekkeeddiikk eeggyyrree sszzéélleesseebbbb
kköörrûûvvéé,, aammiinntt aa SSzzeennttlléélleekk iirráánnyyííttáássaa aallaatttt hhaallaaddnnaakk eellõõrree..
Iratterjesztésbe foghatnak, s ezzel sok családban bemutat-
hatják az igazságot. Munkájuk végzése közben áldott ta-
pasztalatokra tesznek majd szert. Tehetetlenségük alázatra
készteti õket, de az Úr elõttük jár, és segítségre találnak
mind a gazdagok, mind a szegények körében. Ezeknek 
a hittérítõknek még a szegénységük is eszközül szolgál az
emberek megközelítésére… Sokan megismerik majd az igaz-
ságot, akiket sohasem nyertek volna meg Krisztusnak, ha
ezek a szerény tanítók nem lennének.” 

„Isten felszólítja a keresztény családokat, hogy olyan vi-
dékekre menjenek, amelyek lakói még sötétségben és tévely-
gésben élnek, és dolgozzanak ott bölcsen, kitartóan a Mes-
ter érdekében… SSookkaann,, nnaaggyyoonn ssookkaann vvaannnnaakk oollyyaannookk,, aakkiikk
vviilláággii eellõõnnyyöökk vvaaggyy ttuuddoommáánnyyooss iissmmeerreetteekk mmeeggsszzeerrzzééssee kkeedd-
vvéééérrtt eellhhaaggyyootttt vviiddéékkeekkeett kkeerreessnneekk ffeell,, ss ootttt nnééllkküüllöözznneekk ééss
sszzeennvveeddnneekk.. HHooll vvaannnnaakk aazzoonnbbaann aazzookk,, aakkiikk uuggyyaanneerrrree hhaajj-
llaannddóókk aazzéérrtt,, hhooggyy aa MMeeggvváállttóórróóll bbeesszzééllhheesssseenneekk mmáássookknnaakk??
Hol vannak azok a férfiak és nõk, akik olyan területekre
szeretnének menni, melyeknek szükségük van az evangéli-
umra, hogy a sötétségben élõk figyelmét a Megváltóra
irányítsák?… A nagyszerû világosságot az egyik szomszéd
továbbadta a másiknak… 
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Testvéreim! Szenteljétek magatokat oda az Úr szolgálatá-
ra! NNee hhaaggyyjjaattookk kkiihhaasszznnáállaattllaannuull eeggyyeettlleenn aallkkaallmmaatt sseemm!!
Látogassátok meg a betegeket, szenvedõket, és nyilvánítsá-
tok ki, hogy együtt éreztek velük. Ha lehetséges, tegyetek
valamit helyzetük megkönnyítése érdekében. Ezáltal meg-
nyerhetitek õket és szólhattok hozzájuk Krisztus felõl. Olya-
nok, akik a földmûvelésben jártasak, vagy akik értenek az
egyszerû épületek építéséhez, sokszor segítségére lehetnek az
embereknek. Jó munkát végezhetnek, és egyúttal jellemük
által példát nyújthatnak…

FFööllddmmûûvveesseekk,, ppéénnzzeemmbbeerreekk,, ééppííttéésszzeekk ééss üüggyyeess iippaarroossookk
eeggyyaarráánntt lleetteelleeppeeddhheettnneekk aazz eellhhaaggyyootttt tteerrüülleetteekkeenn,, ootttt mmeegg-
mmûûvveellhheettiikk aa ffööllddeett,, vvaaggyy mmûûhheellyytt rreennddeezzhheettnneekk bbee sszzeerréénnyy
ootttthhoonnnnaall,, ééss sszzoommsszzééddaaiikkkkaall mmeeggiissmmeerrtteetthheettiikk aazz iiggaazzssáággoott..
A nõk elõtt éppen úgy, mint a férfiak elõtt, tág tere nyí-
lik a szolgálatnak. A jó szakácsnõ, varrónõ és ápolónõ se-
gítségére mindig szükség van. AA sszzeeggéénnyy ccssaallááddookk ttaaggjjaaiitt
mmeegg kkeellll ttaannííttaannii aa hheellyyeess ffõõzzééssrree,, aa rruuhhaaddaarraabbookk kkiijjaavvííttáá-
ssáárraa,, aa bbeetteeggeekk ááppoolláássáárraa ééss aa hháázzttaarrttááss jjóó eellllááttáássáárraa.. SSõõtt
mméégg aa ggyyeerrmmeekkeekkeett iiss ttaannííttaannii kkeellll aarrrraa,, hhooggyy kkiiccssiinnyy sszzee-
rreetteettsszzoollggáállaattookkaatt ééss iirrggaallmmaass ccsseelleekkeeddeetteekkeett vviiggyyeenneekk vvéégg-
hheezz azok érdekében, akik nincsenek olyan jó helyzetben,
mint õk… 

MMiinnddeenn kkéézz sszzáámmáárraa vvaann ffoonnttooss tteennnniivvaallóó.. Bárcsak min-
den tett hozzájárulna az emberiség fölemeléséhez!… Az Úr
nagy tervében mindenki számára van hely… BBáárrmmiillyy kkii-
ccssiinnyy lleeggyyeenn iiss vvaallaakkiinneekk aa ttaalleennttuummaa,, IIsstteenn bbiizzttoossííttootttt
mmuunnkkáátt aazz õõ rréésszzéérree iiss.. Ha bölcsen használja fel képessé-
gét, akkor ezzel éppen az Isten által kijelölt feladatot végzi
el… Isten gyermekei mindennapi foglalkozásuk végzése ál-
tal is vezethetnek másokat Krisztushoz… Nemcsak mások
számára lesznek áldássá, hanem önmaguk is áldásban ré-
szesülnek a munka által, amelyet Krisztusért végeznek.” 
(Bizonyságtételek VII., 9–10. o.; Bizonyságtételek a gyülekezet számára,
régi kiadás, 129–135. o.)
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6
Hogyan dolgozzunk a nagyvárosokban, a fontos keres-
kedelmi csomópontokon és az üdülõhelyeken? Milyen
lehetõséget kínálnak ezek a helyek különösképpen a
könyvterjesztésre?

Péld. 1:20–21 „A bölcsesség künn szerül-szerte kiált,
az utcákon zengedezteti az õ szavát. Lármás utcafõkön
kiált, a kapuk bemenetelénél, a városban szólja az 
õ beszédét.”

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

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

„Ezt az üzenetet kell közvetítenem népünk számára napja-
inkban: »»MMuunnkkáállkkooddjjaattookk aa vváárroossookkbbaann hhaallaaddéékkttaallaannuull,,
mmeerrtt aazz iiddõõ rröövviidd!!«« Amikor Krisztus a Földön járt, meg-
ragadta az alkalmakat: bárhol, bármi célból gyûlt össze
nagyobb tömeg, szava hallható volt, világosan, érthetõen
hirdette üzenetét. Ennek eredményeként keresztre feszítése
és feltámadása után ezrek tértek meg egy napon…

A városokat sosem lett volna szabad úgy elhanyagolni,
ahogyan tettük… Bárcsak felismernénk a nagyvárosok ínsé-
gét, ahogyan Isten látja. Terveznünk kell, hogy a városok-
ba tehetséges embereket küldjünk, akik a hármas angyali
üzenetet olyan átütõ erõvel képviselik, ami meggyõzi az
embereket… Napjainkban a városokban, ahol oly sokféle
esemény köti le a figyelmet és nyújt élvezetet, közönséges
igyekezettel nem kelthetjük fel az emberek érdeklõdését…
Minden rendelkezésre álló eszközt meg kell ragadnunk, hogy
az embereket felriasszuk és figyelmeztessük, s az igazság
világosan és határozottan hallatsszék. Az idõszerû üzenetet
olyan világosan és határozottan kell feltárnunk, hogy a hall-
gatókat megdöbbentse, és az Írások tanulmányozására kész-
tesse.” 

„Napjainkban, amikor az emberek sokat utaznak, több
alkalom kínálkozik arra, hogy összeköttetésbe kerüljünk 
a különféle társadalmi osztályhoz tartozó, más-más nemze-
tiségû emberekkel. A nagy közlekedési ütõerek száma meg-
sokszorozódott. Isten csodálatosan készítette elõ az utat.
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Rendelkezésünkre áll a sajtó… AAzzookknnaakk aa kkeerreesszzttéénnyyeekknneekk,,
aakkiikk aa ffoorrggaallmmaass kkeerreesskkeeddeellmmii kköözzppoonnttookkbbaann llaakknnaakk,, kküü-
llöönnlleeggeess lleehheettõõssééggeeiikk vvaannnnaakk.. E városokban sokat fára-
dozhatnak Istenért… AA nnééppsszzeerrûû üüddüüllõõhheellyyeekkeenn ééss vvaassúúttii
ccssoommóóppoonnttookkoonn,, aahhooll aa ggyyóóggyyuulláásstt ééss sszzóórraakkoozzáásstt kkeerreessõõkk
ssookkaassáággaa ffoorrdduull mmeegg,, lleeggyyeenn áállllaannddóóaann pprrééddiikkááttoorr ééss kköönnyyvv-
eevvaannggéélliissttaa,, aakkiikk ttuuddjjáákk,, hhooggyyaann lleehheett aa ttöömmeegg ffiiggyyeellmméétt
lleekkööttnnii…… Bölcsen osszanak szét kisebb iratokat a vonaton,
az utcán, a tengert átszelõ hajókon és a postán.” 

„A híres kiránduló- és gyógyhelyeken, ahol az egészség és
szórakozás után vágyók ezrei nyüzsögnek, olyan lelkészek-
nek és könyvevangélistáknak kellene élniük, akik fel tudják
kelteni a sokaság érdeklõdését. Ezek a munkások tartsák
nyitva szemüket a kínálkozó lehetõségek elõtt, mutassák be
a jelenvaló igazság üzenetét, s tartsanak összejöveteleket,
amikor csak lehetséges. Legyenek gyorsak, ragadják meg 
a lehetõségeket, szóljanak az emberekhez.” 

„Ezeken az összejöveteleken a legjobb tehetségeket kell lat-
ba vetnünk, hogy hatalommal hirdessük az igazságot. Kü-
lönbözõ képességû emberek vegyenek részt a szolgálatban,
mert egyetlen embernek sincs meg a feladathoz szükséges
összes ajándéka. Több munkásra van szükség, hogy a tá-
bor-összejöveteleket siker koronázza… SSzzüükksséégg vvaann oollyyaann ttáá-
bboorr-öösssszzeejjöövveetteelleekkrree,, aammiillyyeenneekkeett aa mmûû kkoorráábbbbii sszzaakkaasszzáábbaann
ttaarrttoottttuunnkk…… Az összejöveteleken a munkások kötöttség nél-
kül mutassák be az igazságot a látogatóknak. Gondos-
kodjunk arról, hogy a szegényeket egészséges, jól elkészített
ételekkel lássuk el, a lehetõ legolcsóbban. Vendéglõt is kel-
lene felállítanunk, ahol egészséges, étvágygerjesztõ ételeket
készítenek és szolgálnak föl. Ez nevelésnek bizonyul sokak
számára, akik nem osztják hitünket. Ne tekintsük ezt a te-
vékenységet a tábori összejövetelektõl függetlennek! Isten
mûvének minden része szorosan összefügg az összes többi-
vel, s mindegyiknek a többivel tökéletes összhangban kell
fejlõdnie.” 

„Szívem örült, amikor hallottam, hogy az elmúlt hó-
napokban Loma Lindán az ápolók egy része különleges
tanfolyamon vett részt. A gyógyítás szolgálata címû könyv
árusítását tanulták. S amikor a közeli városokban megláto-
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gatták a családokat, gazdagon szállt rájuk a menny áldá-
sa, és kedvezõ benyomást keltettek népünkrõl és munkánk-
ról. A Fernando iskolában nemrégiben a tanítóknak köszön-
hetõen újult meg az érdeklõdés a Krisztus példázatai címû
könyv árusítása iránt. Hallgatók csoportjai tanulmányozták
imádkozó szívvel a könyvet, majd a tanítókkal együtt Los
Angelesben árusították. Egészséges, szilárd tapasztalatra tet-
tek szert… Ezt a fajta tevékenységet eszközül választotta az
Úr, hogy a fiataloknak tapasztalatokat adjon a hittérítés-
ben… Ha a tanulók szívvel-lélekkel végzik e munkát, mmeegg-
ttaannuullhhaattjjáákk,, hhooggyyaann kköözzeellíítthheettnneekk mmeegg uuddvvaarriiaassaann,, hheellyyeess
vviisseellkkeeddéésssseell kküüllöönnbböözzõõ ffooggllaallkkoozzáássúú fféérrffiiaakkaatt ééss nnõõkkeett,, mmii-
kkéénntt lleeggyyeenneekk vveellüükk ttaappiinnttaattoossaakk,, ss hhooggyyaann vveezzeesssséékk rráá õõkkeett
aarrrraa,, hhooggyy aazz eellaaddáássrraa kkíínnáálltt kköönnyyvveekkbbeenn oollvvaasshhaattóó iiggaazz-
ssáággookkaatt sszzíívveesseenn ffooggaaddjjáákk..” (Evangelizálás, 12–16. o.; Az evangé-
lium szolgái, 218–219. o.; Bizonyságtételek IX., 122., 84–85. o., VII.,
21. o.)

7
Milyen gondolkodásmód és lelkület legyen szolgála-
tunk motorja a munka minden területén?

II. Kor. 8:9 „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett
érettetek, hogy ti az Õ szegénysége által meggazdagod-
jatok.” 

I. Jn. 3:16 „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy 
Õ az életét adta érettünk, mi is kötelesek vagyunk oda-
adni életünket a mi atyánkfiaiért.” 

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

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

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

„Mi, akikért Krisztus meghalt… csak a nekünk kölcsönzött
képességek és erõk morzsáját juttassuk vissza Istennek? Ho-
gyan viselkedhetünk így, amikor pedig tudjuk, hogy aki az
egész menny parancsnoka volt, levette királyi palástját és
koronáját… Nemzetségünk elbukott, ezért emberi természet-
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ben eljött e Földre, azért, hogy embervoltunkat az Õ isteni
voltával kapcsolja össze. Szegénnyé lett, hogy miénk lehes-
sen a mennyei kincs, »a mennyei dicsõség túláradó, örök
mértéke« (II. Kor. 4:17). Egyik megaláztatásból a másikba
szállt alá, hogy megmentsen minket… Isten Fia nem száll-
hatott volna mélyebbre, nem hajolhatott volna lejjebb, mint
tette. Ez az istenfélelem titka… Ez az a titok, amely az
egész mennyet megrendítette, és arra késztette, hogy egye-
süljenek Istennel nagy terve megvalósításában, a teremtett
világ megmentésére.

A kereszt diadalának lépésrõl lépésre való kiterjesztését
emberi eszközökre bízták. Krisztus mint az egyház Feje szó-
lít mindenkit, aki állítja, hogy hisz Õbenne, hogy kövessék
önmegtagadásának és önfeláldozásának példáját, azok meg-
térítéséért fáradozva, akiknek az elpusztításáért Sátán és
serege mindent elkövet… E harcban mindenki legyen haj-
landó bármivé lenni, vagy bármit megtenni. Amikor a gyü-
lekezet tagjai komoly erõfeszítéseket tesznek az üzenet ter-
jesztésére, az Úr öröme életük része lesz, és gyõzelmeket
fognak aratni. A határozott erõfeszítést mindig gyõzelem
követi!… Alá kell rendelnünk magunkat a Lélek átalakító
befolyásának, hogy egyesülhessünk Krisztussal az Õ mun-
kájában. Az így kapott erõ által együttmûködhetünk az
Úrral… mint munkatársai a lélekmentésben. AAkkiikk aazz ÚÚrr
sszzoollggáállaattáárraa sszzeenntteelliikk mmaagguukkaatt,, sseemmmmiitt sseemm ttaarrttvvaa vviisssszzaa,,
aazzookknnaakk hhaattaallmmaatt aadd ccssooddáállaattooss eerreeddmméénnyyeekk eelléérréésséérree..” 
(Bizonyságtételek VII., 13–14. o.)
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VII. tanulmány – február 15.

Az Úr intézményei

1
Mi a rendeltetésük az Isten mûvéhez tartozó intéz-
ményeknek? Mi legyen a fõ céljuk minden esetben?

Mt. 5:14–16 „Ti vagytok a világ világossága. Nem rej-
tethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért
gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatar-
tóba tegyék, és fényljék mindazoknak, akik a házban
vannak. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek
elõtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsõítsék
a ti mennyei Atyátokat.”

Mt. 10:7–8 „Elmenvén pedig, prédikáljatok, mondván:
Elközelített a mennyek országa! Betegeket gyógyítsatok,
poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögö-
ket ûzzetek.”

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

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

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

„A hetednapi adventisták összes intézményének azzá kell
válnia a világ számára, ami József volt Egyiptom, Dániel
és társai pedig Babilon számára. E férfiakat Isten gondvi-
selése folytán fogságba vetették, hogy elvihessék a pogány
nemzeteknek az igaz Isten ismeretét. Nem volt szabad
megalkudniuk a bálványimádó nemzetekkel, amelyekkel
kapcsolatba kerültek, hanem hûen kellett õrizniük hitüket,
különös megtiszteltetésként kellett viselniük a teremtõ Isten
imádóinak nevét. Ezek az ifjak… közeli kapcsolatban éltek
Istennel, s minden útjukkal Õt tisztelték… Abban a veszély-
ben forogtok, hogy a nagyobb ügyfélkör kedvéért elrejtitek



a hitelveket. Az ebbe az irányba tett akár egyetlen lépés
ahelyett, hogy kiterjesztené, sokkal inkább hátráltatni fogja
az igazság tekintélyét és haladását…

Helyes, ha imatermet építetek a kórház mellé, hogy a be-
tegek hallhassák az igazságot… Eléjük kell tárnunk az
evangéliumot, nem erõtlenül, felhígítottan, hanem erõteljes,
meleg szavakkal. Amikor világossá teszitek, hogy az isten-
félelem szükséges az üdvösséghez, akkor elõtûnnek majd hi-
tünk különleges vonásai, amelyek megkülönböztetnek min-
ket a világtól. Ugyanakkor nneemm sszzaabbaadd sszzóóöözzöönntt zzúúddííttaannuunnkk
mmáássookk ttaannííttáássaaii eelllleenn.. Azzal kell vonzóvá tennetek hitünket
a kívülállók elõtt, hogy a kereszténység elvei szerint éltek,
bemutatva azok igaz szépségét.” 

„Isten nem akarja, hogy népének hite csupán emberba-
ráti tevékenységnek tûnjék… Nem szabad beletemetnünk Is-
ten mûve javait és népe képességeit New York vagy Chi-
cago nyomornegyedeibe… Az Úr jelölte ki munkamódsze-
rünket. Népünk ne utánozza… az Üdvhadsereg módszereit.
Az Úr nem ezt bízta ránk. De az sem feladatunk, hogy el-
ítéljük az Üdvhadsereget… Sok értékes, önzetlen ember dol-
gozik ott. Bánjunk velük szeretettel! Becsületes emberek
vannak köztük, akik õszintén szolgálják az Urat, s akik
majd meglátják a nagyobb világosságot, és eljutnak minden
igazság elfogadásához. Az Üdvhadsereg tagjai igyekeznek
megmenteni az elhanyagolt, letiport embereket. Ne szegjétek
kedvüket, hadd végezzék e munkát a saját módszereikkel,
a maguk útján. Az Úr világosan megmutatta, mi legyen a
hetedik napi adventisták feladata: tartsunk tábor-összejöve-
teleket, hirdessük a jelenvaló igazságot, tegyünk határozott
bizonyságot, s legyen a beszédünk oly egyszerû, hogy a
gyermekek is megérthessék.” (Bizonyságtételek VIII., 153–157.,
183–185. o.)

2
Az Ige és a bizonyságtételek hogyan szólnak a hit és
az istenfélelem ápolásának fontosságáról az Úr intéz-
ményeiben?

Jn. 15:4, 5, 7 „Maradjatok énbennem, és én is tiben-
netek. Miképpen a szõlõvesszõ nem teremhet gyümöl-
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csöt magától, hanem ha a szõlõtõkén marad, akképpen
ti sem, hanem ha énbennem maradtok. Aki énbennem
marad, én pedig õbenne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek… Ha
énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek ma-
radnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az
néktek.”

Mt. 18:19 „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten kö-
zületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog fe-
lõl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei
Atyám.”

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

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

„AAzz eellssõõ lleecckkee,, aammeellyyrree mmuunnkkáássaaiinnkkaatt ttaannííttaannuunnkk kkeellll,, aazz
IIsstteennttõõll ffüüggggééss lleecckkééjjee…… Feltétlenül tanulják meg, hogy az
eredményesség titka abban rejlik, hogy mindnyájan, egyen-
ként elfogadják Krisztus szavait: »Nélkülem semmit sem
tehettek!« Felhívom minden munkás figyelmét Ésaiás köny-
ve 6. fejezetére. Olvassátok el Isten prófétájának tapaszta-
latát, amikor látta »az Urat ülni magas és felemeltetett
székben, és palástja betöltötte a templomot«… Intézménye-
ink minden alkalmazottjának erre az élményre van szüksé-
ge. Fennáll a veszély, hogy elmulasztják fenntartani az élõ
összeköttetést Istennel, s ezáltal azt, hogy megszentelõdjenek
az igazság által. Ekkor elveszítik képességüket, amellyel
megkülönböztethetik a szent és közönséges dolgokat.” 

„Intézményeink vezetõinek nem szabad annyira a mun-
kába temetkezniük, hogy ne gondoskodhassanak a lelki ér-
dekekrõl… MMiinnddeenn KKrriisszzttuuss nneevvéétt vvaallllóó aallkkaallmmaazzootttt aa ggyyüü-
lleekkeezzeett oosszzllooppooss ttaaggjjaa lleeggyyeenn…… Mindegyikük vegyen részt 
a gyülekezeti élet valamely rendszeres tevékenységében.
Mindenki értse meg, hogy mint kereszténynek ez kötelessé-
ge! Keresztényi fogadalmuk kötelezi õket, hogy minden tõlük
telhetõt megtegyenek Krisztus gyülekezetének építéséért… Az
intézményben a különbözõ osztályok vezetõinek különös
gondot kell fordítaniuk arra, hogy a fiatalok e téren is he-
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lyes szokásokat alakítsanak ki. Ha a fiatalok az istentisz-
teletrõl elmaradoznak, vagy a gyülekezeti munkát elvégezet-
lenül hagyják, a vezetõknek meg kell tudniuk, hogy mi
ennek az oka. SSzzeerreettõõ,, ttaappiinnttaattooss eerrõõffeesszzííttéésssseell ttöörreekkeeddjjeenneekk
ffeelléébbrreesszztteennii aa nneemmttöörrõõddöömmöökkeett,, ss ffeelléélleesszztteennii aa ccssöökkkkeennõõ
éérrddeekkllõõddéésstt.. Senki ne hagyja, hogy munkája kifogásul szol-
gáljon az Úr szent szolgálatának elhanyagolására. Sokkal
jobb, ha félreteszik, amit végezniük kell, mint az, ha Isten
iránti kötelességükben felületesek… 

Soha ne adj helyet annak a gondolatnak, hogy visszahú-
zódva is keresztény lehetsz. Mindnyájan részei vagyunk az
emberiség nagy szövetének, s tapasztalataink minõsége jó-
részt azok tapasztalatától függ, akikkel érintkezünk. Jézus
ezt mondja: »Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.« (Mt. 18:20) ÖÖsssszzeejjöövveetteellee-
iinnkkrrõõll tteehháátt nnee mmaarraaddoozzzzuunnkk eell,, mint némelyek teszik,
hanem buzdítsuk egymást annál inkább, minél közelebb
érezzük ama napot.” 

„AA mmuunnkkáássookk »»lleellkkii jjóóllééttee«« aa lleeggffoonnttoossaabbbb sszzeemmppoonntt.. Min-
den reggel szakítsatok idõt arra, hogy imával kezdjétek a
napot. Ne gondoljátok, hogy ez elpazarolt idõ… AAzz eerreedd-
mméénnyy ééss aa lleellkkii ggyyõõzzeelleemm eezzzzeell kköösszzöönntt bbee.. A gépek is en-
gedelmeskednek a Mester keze érintésének. Igazán érdemes
Isten áldását kérnünk… JJööjjjjeenneekk öösssszzee kkiiss ccssooppoorrttookk,, eessttee,,
ddééllbbeenn vvaaggyy kkoorraa rreeggggeell aa BBiibblliiáátt ttaannuullmmáánnyyoozznnii.. Tartsanak
imaórákat, imádkozzanak, hogy a Szentlélek erõsítse, vilá-
gosítsa és szentelje meg õket… Sokan mintha azt gondol-
nák, hogy az Úr keresésére fordított idõ elfecsérelt idõ. De
amikor az Úr együttmûködik az ember igyekezetével, ami-
kor férfiak és nõk együttmûködnek Vele, akkor szembeszö-
kõ változás történik a munkában és az eredményekben… 
AA ggééppeezzeett úúggyy mmûûkkööddiikk mmaajjdd,, mmiinntthhaa mmeeggoollaajjoozzttáákk vvoollnnaa,,
mmiinntthhaa mmeesstteerrii kkéézz iirráánnyyííttaannáá.. Amikor a munkás lelke ola-
jat kap a két olajágtól (Zak. 4. fejezet), kevesebb lesz a súr-
lódás. A kedvesség, gyöngédség, szeretet és bátorítás szent
befolyása másokra is kihat. Az istenfélõ evangélisták lelke-
sen fáradozzanak az intézményben tanuló fiatalok megnye-
réséért. Gondosan tanítsák õket az igazságra. Buzdítsátok
õket a Biblia mindennapos tanulmányozására, az oktató is
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olvasson, tanuljon velük.” (Bizonyságtételek VII., 98., 122–124.,
126–127. o.)

3
Milyen legyen a légkör, az egymáshoz és a munkához
való viszony az Istennek szentelt intézményekben?

Rm. 12:6–11 „…A hitnek szabálya szerint teljesítsük,
akár szolgálat, a szolgálatban, akár tanító, a tanítás-
ban, akár intõ, az intésben, az adakozó szelídségben,
az elöljáró szorgalmatossággal, a könyörülõ vidámság-
gal mûvelje! A szeretet képmutatás nélkül való legyen!
Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz! Atya-
fiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tisztelet-
adásban egymást megelõzõk legyetek! Az igyekezetben
ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak
szolgáljatok!”

Kol. 3:23–24 „Valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek,
mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti
az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr
Krisztusnak szolgáltok.”

Ezsd. 8:28–29 [A templomi kincseket Babilonból Jeru-
zsálembe szállító papi fejedelmeknek mondta Ezsdrás:]
„Ti az Úr szentjei vagytok, ez edények is szentek, és
ez az ezüst és arany az Úrnak, atyáitok Istenének ön-
kényesen adott ajándék. Vigyázzatok azért reá és meg-
õrizzétek, míg átméritek a papi fejedelmek, a Léviták
és Izráel családjainak fejedelmei elõtt Jeruzsálemben az
Úr házának kamaráiba!”

Ezék. 44:23 „Az én népemet tanítsák, hogy mi a kü-
lönbség szent és közönséges között, a tisztátalan és tisz-
ta között való különbséget ismertessék meg velük.”

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

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

„Sokan vannak, akik nem tudnak különbséget tenni egy kö-
zönséges üzleti vállalkozás – pl. mûhely, gyár, vagy búza-
mezõ – s az olyan intézmény között, amelyet kifejezetten
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Isten ügyének szolgálatára alapítottak. Pedig most is ugyan-
az a különbség, mint az õsidõkben volt, amikor Isten meg-
különböztette a szent és a közönséges, az elkülönített és 
a világi dolgokat. Isten elvárja, hogy e különbséget intéz-
ményeink minden alkalmazottja felismerje és tisztelje…

NNeemm vvoollnnaa sszzaabbaadd mmeeggttûûrrnnüünnkk aa kköözzöönnssééggeess,, üürreess bbeesszzéé-
ddeett!! BBááttoorrííttssáákk,, mmûûvveelljjéékk aa hheellyy sszzeennttssééggéénneekk ttuuddaattoossííttáássáátt!!
Isten szüntelenül vigyázva ügyel kijelölt eszközeire. A gépe-
ket szakképzett emberek kezelhetik, de milyen könnyû vala-
mely apró csavart lazán felejteni, s mily végzetes következ-
ményekkel járhat. Ki akadályozza meg a baleseteket? Isten
angyalai felügyelnek a munkára. Ha a gépkezelõk szeme
megnyílna, felismernék a mennyei vigyázókat. A kiadóvál-
lalat minden dolgozószobájában tanú jegyzi fel a munka
végzésének lelkületét, s a megnyilvánuló hûséget, avagy az
önelégültséget… Mind a gyülekezet tagjainak, mind ki-
adóink alkalmazottainak tudniuk kellene, hogy mint Isten
munkatársainak részt kell venniük az Õ intézményeinek
õrzésében… Tetteinknek soha nem szabad beszennyezniük
Isten mûvének jó hírnevét, még meggondolatlan bírálattal
vagy véleménynyilvánítással sem. Isten intézményeit tekint-
sük ránk bízott szent letéteménynek, amelyet féltõn kell
õriznünk, mint Izrael védte a frigyládát.” 

„„IInnttéézzmméénnyyeeiinnkknneekk aa sszzóó lleeggsszzoorroossaabbbb éérrtteellmméébbeenn aa hhiitt-
ttéérrííttééss eesszzkköözzeeiivvéé kkeellll lleennnniiüükk.. Az igazi hittérítés mindig
azokkal kezdõdik, akik legközelebb állnak hozzánk… Az
igazgatótól a legegyszerûbb munkásig mindenkinek felelõs-
nek kell éreznie magát a soraik között lévõ megtéretlene-
kért… Isten terve az, hogy kiadóhivatalaink mind üzleti,
mind lelki téren sikeres iisskkoolláákk,, nneevveellééssii iinnttéézzmméénnyyeekk
lleeggyyeenneekk…… Véssük minden munkás elméjébe azt, hogy nem-
csak szakterületükön kell képzetteknek lenniük, hanem a
lelki felelõsségek hordozásában is… NNeevveelljjüükk aazz aallkkaallmmaazzoott-
ttaakkaatt úúggyy,, aahhooggyyaann aa ffiiaattaallookkaatt aa rrééggii pprróóffééttaaiisskkoolláábbaann
nneevveellttéékk…… Az igazság elveiben mindenkinek meg kell ala-
pozódnia és gyökeresednie, hogy megõrizze az Úr útját,
igazságot és törvényt tévén.” 

„A gyülekezet tagjai úgy segíthetik elõ a leghatéko-
nyabban intézményeink vezetõinek erõfeszítéseit, ha saját
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otthonukban a rend és fegyelem helyes példájával járnak
elöl… Az ilyen tanításban részesült gyermekek nem lesznek
intézményeinkben terhek, sem aggodalmak okozói, hanem 
a felelõs testvérek segítõinek bizonyulnak majd.” 

„IIsstteenn kkeeggyyeellmmee lleehheettõõvvéé tteesszzii sszzáámmuunnkkrraa,, hhooggyy mmiinnddeenn
üüzzlleettkkööttééssüünnkkbbeenn bbeebbiizzoonnyyííttssuukk aa mmeennnnyyeeii eellvveekk mmaaggaassaabbbb-
rreennddûûssééggéétt,, eellssõõbbbbssééggéétt,, aa vviilláággii eellvveekk ffeelleetttt vvaallóó vvoollttáátt.. Meg
kell mutatnunk, hogy magasabb színvonalon dolgozunk…
Mindenben nyilvánítsuk ki a jellem tisztaságát, hadd lás-
sák az emberek, hogy az igazság következtében… becsüle-
tesek vagyunk az üzleti életben, s hûségesek, igazak és
egyenesek az élet kis és nagy ügyeiben. IIsstteenn eellvváárrjjaa,, hhooggyy
aazz ÕÕ jjeelllleemméénneekk ttöökkéélleetteessssééggee llááttttaasssséékk mmeegg mmuunnkkáánnkkbbaann
mméégg mmûûsszzaakkii ttéérreenn iiss.. Elvárja, hogy a pontosságot, hozzá-
értést, tapintatot, bölcsességet vigyük mindenbe, amit az 
Õ szolgálatában végzünk, amint ezt a földi szent sátor épí-
tésénél is megkívánta… Isten azt kívánja, hogy lelkünket 
a menny elvei itassák át, s akkor – ha a világgal érintke-
zünk – önkéntelenül is a bennünk lakozó világosságot mu-
tatjuk meg.” 

„Sokan úgy vélik, hogy munkájuk kizárólag rájuk tarto-
zik, és senki más nem állhat elõ arra vonatkozó javasla-
tokkal. Lehet, hogy pontosan ezek az emberek nem tudják,
melyek a legjobb módszerek munkájuk végzéséhez. Ha va-
laki tanáccsal szolgál, megsértõdnek, s még eltökéltebben
követik saját elképzeléseiket. Másfelõl akadnak olyan mun-
kások, akik nem hajlandók segíteni, munkatársaikat taníta-
ni. Mások, akik tapasztalatlanok, nem akarják, hogy tudat-
lanságuk kiderüljön. Nagy idõ- és anyagi veszteséggel járó
hibákat követnek el, mert túlságosan rátartiak ahhoz, hogy
kikérjék vagy elfogadják mások tanácsát… A dolgok ilyen
állapota Sátán tetszésére van. Ne titkolózzunk, ne töreked-
jünk arra, hogy a tudás csak néhány ember kiváltsága ma-
radjon. Ez a lelkület szüntelen gyanúsítgatást eredményez,
és fékezi a munkát. Gonosz gondolatokat és gonosz feltéte-
lezéseket engedünk meg magunknak, s a testvéri szeretet
kihal szívünkbõl.

MMiinnddeenn aallkkaallmmaazzoottttnnaakk éérrddeekkllõõddnnii kkeelllleennee aa mmuunnkkaa mmiinn-
ddeenn tteerrüülleettee iirráánntt,, s ha Isten értelmet, képességet és tudást
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adott neki, közölje azt bárhol, ahol elõsegítheti a munkavég-
zést… Senki se dolgozzék a dicséretért vagy nagyravágyás
miatt. Az igazlelkû alkalmazott Isten dicsõségére végzi kö-
telezettségét a lehetõ legjobban. Minden képességét igyekszik
tökéletesíteni. Feladatát úgy végzi, mintha Istennek dolgoz-
na. Egyetlen kívánsága az lesz, hogy Krisztust illesse a hó-
dolat és a tökéletes szolgálat.” 

„IIsstteenn öösssszzeess iinnttéézzmméénnyyéétt mmeennnnyyeeii aannggyyaallookk llááttooggaattjjáákk ééss
sszzoollggáálljjáákk.. AAzz iillyyeenn iinnttéézzmméénnyyeekkbbeenn aa hhûûttlleennsséégg nnaaggyyoobbbb
bbûûnn,, mmiinntt mmáásshhooll,, mmeerrtt bbeeffoollyyáássaa iiss sszzéélleesseebbbb kköörrûû.. A hût-
lenség, az igazságtalanság, a becstelenség, a szemhunyás a
helytelenségek felett – mindez elállja a világosság útját,
amelynek Isten terve szerint elõ kell ragyognia mindenbõl,
ami Õvele kapcsolatban áll. A világ készenlétben figyel ar-
ra, hogy gúnyosan, szigorúan megbíráljon minden szót,
minden tettet, minden üzletkötést… A lusta és hûtlen mun-
kások felmérhetetlen kárt okoznak. Rossz példát adnak má-
soknak. Minden intézetben akadnak olyanok, akik odaadó-
an és vidáman szolgálnak, de nem hat-e majd rájuk a rossz
kovász?… Ha az alkalmazottak nem gyönyörködnek az
igazságban, ha kapcsolatuk az intézménnyel nem teszi õket
igazabbá, akkor megfelelõ próbaidõ után távolítsuk el õket
az intézménybõl, mert vallástalanságuk és hitetlenségük
másokat is befolyásol. Gonosz angyalok mûködnek általuk…
Távolítsuk el a munkából a langymeleg, világias embereket,
akiknek a pletyka a csemegéjük, akik mások hibáin rágód-
nak, míg saját hibáikat nem igyekeznek kijavítani.” (Bizony-
ságtételek VII., 124–125., 93–94., 120–121., 90–91., 128–129.,
131–132. o.)

4
Milyen veszélyeket rejt, ha nem törekszünk arra,
hogy intézményeink alkalmazottai hívõk legyenek?

II. Kor. 6:14 „Ne legyetek hitetlenekkel felemás igá-
ban, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisság-
nak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?”

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

......................................................................................................................
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A következõ idézetek különösképpen azzal szemben fo-
galmaznak meg igen határozott óvást, hogy nem hívõk
vezetõ pozíciót töltsenek be az Istennek szentelt intézmé-
nyekben. Kívánatos, hogy intézményeink valamennyi alkal-
mazottja hívõ legyen, mégpedig nem csupán a formai
gyülekezeti tagság értelmében, hanem elvi meggyõzõdése,
lelkülete, magatartása és a munkához való hozzáállása te-
kintetében is. Sok tennivalónk van azon a téren, hogy
munkásokat képezzünk ki az intézményeinkben végzendõ
szolgálatra, és annak érdekében, hogy fiataljaink közül so-
kan kiváltságnak, életcélnak, szent hivatásnak és misszió-
szolgálatnak tekintsék azt, ha Isten bármely intézményében
dolgozhatnak.

„Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában… Ez bizonyos
értelemben a házasságra vonatkozik, de még sok mindenre
kiterjed: Istentõl rendelt intézményeinkre, egészségügyi inté-
zeteinkre, fõiskoláinkra, kiadóhivatalainkra… FFéélljjeetteekk aattttóóll,,
hhooggyy aazz ÚÚrr üüggyyéévveell kkaappccssoollaattooss ddoollggookkaatt aazzookkrraa bbíízzzzaattookk,,
aakkiikknneekk sseemmmmii kköözzüükk IIsstteennhheezz,, aakkiikk nneemm sszzeerreettiikk aazzookkaatt,,
aakkiikk IIsstteenn iiggaazzssáággáátt sszzeerreettiikk…… FFiiggyyeellmmeezztteettlleekk,, iinntteelleekk bbeenn-
nneetteekkeett,, fföölleemmeelleemm sszzaavvaammaatt aazz eelllleenn,, hhooggyy iinnttéézzmméénnyyeeiinnkk-
bbeenn aa vviilláággiiaakk kkeevveerreeddjjeenneekk,, eeggyyeessüülljjeenneekk aa hhíívvõõkkkkeell.. MMeegg-
kkoonnddííttoomm aa vvéésszzhhaarraannggoott!! Ha intézményeinkben emberek bbii-
zzaallmmii áálllláássookkaatt ttöölltteenneekk bbee,, akkor egyúttal nevelõk is. Má-
sokat is arra tanítanak, hogy feltekintsenek rájuk, tõlük ta-
nuljanak, s ez tõr a gyanútlanok, vigyázatlanok számára,
mert megzavarja õket, összezavarja eszméiket az életszent-
ség és az igazság tekintetében. Hallják, hogy az illetõk, akik
nem tisztelik az igazságot, gúnyolják és becsmérlik azt…
Miközben a pénteki munkarendet összeállítják, az Úr szom-
batjára való tekintettel kellene tenniük, ám Sátán dolgozik
az engedetlenség fiaiban, s megnyújtják a szolgálatot a
szent órákra is.” 

„HHaa nneemm hhíívvõõkk aakkaarrnnaakk bbeeiirraattkkoozznnii iisskkoollááiinnkkbbaa,, hhooggyy
eeggéésszzssééggüüggyyii hhiittttéérrííttõõkknneekk kkééppeezzzzéékk mmaagguukkaatt,, ss aazztt ggoonnddooll-
jjááttookk,, hhooggyy bbeeffoollyyáássuukk nneemm vvoonnjjaa eell aa hhaallllggaattóókkaatt aazz iiggaazz-
ssáággttóóll,, aakkkkoorr eennggeeddjjéétteekk bbee õõkkeett.. LLeeggjjoobbbb hhiittttéérrííttõõiinnkk nnéémmee-
llyyiikkee aazz iillyyeenn eemmbbeerreekk kköözzüüll kkeerrüülltt kkii.. Sohasem hallottak
az igazságról, s ha a Mester lelkületérõl tanúskodó légkör
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veszi õket körül, néhányukat megnyerjük az igazságnak. Ne
rejtsük el a Biblia egyetlen elvét sem az elõadások során!
Ha azonban azok befogadása, akik nem a mi hitünket vall-
ják, arra vezet, hogy elhallgassuk a jelen és örök javukat
érintõ témákat – amelyeket mindig szem elõtt kell tarta-
nunk –, akkor ne vegyük fel õket. SSeemmmmiillyyeenn kköörrüüllmméénnyyeekk
kköözzöötttt nnee áállddoozzzzuukk ffeell eellvveeiinnkkeett,, ssee hhiittüünnkk jjeelllleeggzzeetteessssééggeeii-
nneekk bbeemmuuttaattáássáátt aazzéérrtt,, hhooggyy kkíívvüülláállllóó hhaallllggaattóókkaatt eennggeeddjjüünnkk
iisskkoollááiinnkkbbaa..” 

„Isten szándéka az, hogy egészségügyi intézményeinket
kizárólag hetednapi adventisták sszzeerrvveezzzzéékk ééss iirráánnyyííttssáákk..
Amikor hitetleneket fogadnak fel vveezzeettõõ áálllláássookkbbaa,, akkor
olyan légkör uralkodik ott, amely súlyosan a kórház mûkö-
dése ellen hat.” (Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 284–285. o.,
Bizonyságtételek VIII., 156. o., IV., 556. o.)

5
Milyen elvek érvényesüljenek az intézmények igazga-
tásában?

Jn. 15:5 „Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: Aki
énbennem marad, én pedig õbenne, az terem sok gyü-
mölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhet-
tek.”

I. Pt. 5:3 „Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyüle-
kezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak.”

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

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

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

„A szõlõtõ és a szõlõvesszõ példázata Krisztus és követõi-
nek kapcsolatát, s követõinek egymáshoz való viszonyát jel-
képezi. A vesszõk rokonai egymásnak, mégis mindenkinek
megvan a saját egyénisége, s ez nem olvad egybe a többi-
vel. Mindenki összefügg a tõkével, belõle táplálkozik, növek-
szik, gyümölcsözik. A vesszõk képtelenek éltetni egymást.
Mindenkinek a tõkében kell összpontosulnia, hogy élhessen.
S bár a vesszõk hasonlítanak egymásra, mégis különbözõ-
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ek. Egységük a tõkével alkotott közösségükbõl ered, s min-
denkiben, bár nem egyformán, a szõlõtõ élete nyilvánul
meg. EE ppééllddáázzaatt ttaannííttáássaa nneemmccssaakk aa kkeerreesszzttéénnyyeekkrree,, hhaanneemm
aazz IIsstteenn sszzoollggáállaattáátt vvééggzzõõ iinnttéézzmméénnyyeekkrree iiss vvoonnaattkkoozziikk.. Egy-
máshoz való viszonyukban mindenki tartsa meg az egyéni-
ségét. Közösségük egymással abból ered, hogy közösségben
vannak Krisztussal. AAzz iinnttéézzmméénnyyeekk ÕÕbbeennnnee eeggyyeekk,, uuggyyaann-
aakkkkoorr eeggyyéénniissééggüükk mmeeggmmaarraadd..

Olykor sürgetik, hogy az ügy érdekét elõsegítené, ha ki-
adóinkat összevonnák, s közös igazgatás alá helyeznék.
Azonban az Úr megmutatta, hogy ennek nem szabad be-
következnie. Nem terve néhány ember kezében összponto-
sítani a hatalmat, vagy egyik intézményünket a másik el-
lenõrzése alá vonni… A munkának nem szabad egyetlen
helyre összpontosulnia. Az emberi bölcsesség azt mondja,
hogy kényelmesebb intézményeinket ott felépítenünk, ahol
munkánk már közismert és befolyásos. E téren azonban
hibákat követtünk el. A teherhordozás adja az erõt, és fej-
leszt. HHaa kküüllöönnbböözzõõ mmuunnkkaatteerrüülleetteeiinnkk mmuunnkkáássaaii vváálllláárróóll
lleevveesssszzüükk aa ffeelleellõõsssséégg oorroosszzlláánnrréésszzéétt,, aakkkkoorr oollyyaann hheellyyzzeetteett
tteerreemmttüünnkk sszzáámmuukkrraa,, aammeellyybbeenn jjeelllleemmüükk ffeejjlleettlleenn mmaarraadd,,
eerreejjüükk eellffooggyyaattkkoozziikk.. Ez a mû az Úré, s nem egyezik aka-
ratával, ha erõnket és hatékonyságunkat egyetlen helyre
összpontosítjuk. MMiinnddeenn iinnttéézzmméénnyy mmaarraaddjjoonn ffüüggggeettlleenn,, ddooll-
ggoozzzzoonn IIsstteenn tteerrvveeii sszzeerriinntt,, aazz ÕÕ iirráánnyyííttáássaa aallaatttt..

Az összpontosítás tervének követése arra vezet, hogy Is-
ten helyett az embert magasztalja föl. A különbözõ intézmé-
nyek felelõs vezetõi a központi szervektõl várják az irányí-
tást és a támogatást. AAmmiikkoorr aa sszzeemmééllyyeess ffeelleellõõsssséégg ttuuddaattaa
ccssöökkkkeenn,, aa vveezzeettõõkk eellvveesszzííttiikk aa lleeggmmaaggaassaabbbb rreennddûû ss lleegg-
éérrttéékkeesseebbbb eemmbbeerrii ééllmméénnyytt:: aa lléélleekk sszzüünntteelleenn ffüüggggéésséétt IIsstteenn-
ttõõll…… Megelégednek azzal, hogy tévelygõ, véges emberektõl
kérjenek tanácsokat, amikor a végtelen Istentõl kaphatná-
nak bölcsességet… AAzz ÚÚrrnnaakk nneemm sszzáánnddéékkaa,, hhooggyy iinnttéézzmméé-
nnyyeeiinnkk vveezzeettõõii eemmbbeerreekkrree nnéézzzzeenneekk,, ss eemmbbeerreekkbbeenn bbíízzzzaannaakk..
AAzztt kkíívváánnjjaa,, hhooggyy ÕÕ lleeggyyeenn aa kköözzppoonnttjjuukk..” 

„Könyvkiadóinknak soha nem szabad olyan viszonyba
kerülniük egymással, hogy az egyik uralkodjék a másikon…
Ha egy intézmény helytelen elgondolásokat követ, a másik
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ne hagyja megrontani magát, hanem maradjon hû az el-
vekhez, amelyeket megalapítása juttatott kifejezésre, s foly-
tassa feladatát ezekkel az elvekkel összhangban. MMiinnddeenn iinn-
ttéézzmméénnyy iiggyyeekkeezzzzéékk eeggyyeettéérrttééssbbeenn ddoollggoozznnii aa ttööbbbbiivveell,, ddee
ccssaakk aaddddiigg,, aammíígg aazz iiggaazzssáágghhoozz ééss aazz iiggaazzssáággoossssáágghhoozz hhûû-
eenn tteehheettii.. AA kköözzppoonnttoossííttááss iirráánnyyáábbaann eennnnééll ttoovváábbbb eeggyyiikk ssee
mmeennjjeenn..” 

„MMiinnddeenn iinnttéézzmméénnyynneekk kkaappccssoollaattbbaann kkeellll áállllnniiaa aa mmûû vvee-
zzeettéésséévveell ééss aa ggyyüülleekkeezzeetteekkkkeell…… Legyenek bizottságok, ame-
lyek minden területen kézben tartanak egy-egy részt… 
A múltban emberek egy csoportja megpróbálta saját kezé-
ben tartani a gyülekezetektõl származó összes anyagi esz-
köz ellenõrzését, és ezeket a legaránytalanabb módon hasz-
nálták fel.” 

„Némelyeknek, akik nagy világossággal rendelkeztek,
szinte megfékezhetetlen kívánsága volt, hogy minden egész-
ségügyi intézményünket egyetlen kéz ellenõrzése alá vonják.
Azt az utasítást kaptam, hogy elmondjam: eezz aazz óóhhaajj
uuggyyaannaannnnaakk aa lléélleekknneekk aa kkéésszztteettééssee vvoolltt,, mmiinntt aammeellyy aa vvii-
lláággbbaann aazz eeggyyeessííttééssii ttöörreekkvvéésseekkbbeenn mmeeggnnyyiillvváánnuull,, hhooggyy iirráá-
nnyyííttóó hhaattaalloommmmáá vváálljjoonn…… Ugyanaz a szándék, amely nap-
jaink egyesítési törekvéseiben megtalálható, létezett Noé
korában is… Krisztus egyházának az Úr Jézussal való ben-
sõséges kapcsolatra van szüksége… Akkor IIsstteenn mmuunnkkáássaaiitt
aa sszzeerreetteett ffooggjjaa eeggyyssééggbbee kkoovvááccssoollnnii,, nneemm ppeeddiigg kküüllöönnffééllee
mmeeggáállllaappooddáássookk áállttaallii sszzöövveettssééggeekk…… Azt az utasítást kap-
tam, hogy annak az önkényes hatalomgyakorlásnak, amely
egyszer Battle Creekben az összes kiadó ellenõrzésére irá-
nyult, többé nem szabad teret nyernie. Egy ilyen javaslat
megtétele ahhoz hasonlít, mintha Egyiptomba akarnánk
visszatérni ahelyett, hogy Kánaánba igyekeznénk… AA mmûû
eeggyyeettlleenn tteerrüülleettéénn ssee lleeggyyeenn sseennkkii,, aakkii oollyyaann hhaattaalloommmmaall
rreennddeellkkeezziikk,, hhooggyy aa kkoorrmmáánnyykkeerreekkeett ffoorrggaatthhaattjjaa.. IIsstteenn mmeegg-
ttiillttjjaa eezztt..” 

„Azt az utasítást kaptam, hogy mondjam el: az egészség-
ügyi missziómunka vezetésével kapcsolatos minden intézke-
désnek nem kell Battle Creekbõl származnia… Határozottan
le kell szögeznünk, hogy minden egészségügyi intézményünk
ssaajjáátt jjooggoonn lléétteezziikk.. Össze kell törnünk minden bilincset. In-
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tézményeink utasítsák el, hogy összekapcsolják õket a
michigani egészségügyi szövetséggel… AAzz ÚÚrr mmûûvvéénneekk eezzeekk-
bbeenn aazz uuttoollssóó nnaappjjaaiibbaann nneemm sszzaabbaadd,, hhooggyy eeggyyffaajjttaa kkiirráállyyii
hhaattaalloommmmaall ffeellrruuhháázzootttt,, JJeerruuzzssáálleemm-sszzeerrûû kköözzppoonnttookk lléétteezzzzee-
nneekk…… Isten kormányoz és irányít mindent… Ha bárki Is-
ten fölé helyezi magát, és saját felügyelete alá vonja a mun-
kát, Sion õrállóinak meg kell látniuk a veszélyt, és hõsies
közbelépésükkel meg kell menteniük az embert és az
ügyet.” (Bizonyságtételek VII., 110–112. o., Spalding–Magan Collec-
tion, 173–175., 247., 249–250., 279., 301–302., 311–312. o.)

6
Hogyan segítsék egymást a különbözõ intézmények?

I. Kor. 11:16 „Ha pedig valakinek tetszik versengeni,
nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyüle-
kezeteinek.”

I. Kor. 12:25, 27 „Hogy ne legyen hasonlás a test-
ben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a
tagok… Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész
szerint.”

Ef. 4:16 „Akibõl az egész test szép renddel egyberakat-
ván és egybeszerkesztetvén az Õ segítségének minden
kapcsaival, minden egyes tagnak a maga mértéke sze-
rint való munkássággal teljesíti a test növekedését a
maga felépítésére, szeretetben.”

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

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

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

„Kiadóink között nem szabad vetélkedésnek támadnia… Ez
megszomorítja Isten Lelkét, s elûzi a szolgáló angyalokat…
Minden gáncs, minden burkolt célzás, amely csökkenti va-
lamely intézmény vagy munkásai befolyását, ellenkezik Is-
ten akaratával… Ha egyszer helyet adunk ennek, rossz
kovászként megrontja a munkásokat és meghiúsítja Isten

116 2003/1.



célját intézményeivel. Munkánk minden ágát, minden, az
üggyel összefüggõ intézményt vezessünk elõzékenyen, nagy-
lelkûen. Minden munkaterület igyekezzék védeni, erõsíteni
és építeni az összes többi területet, ugyanakkor tartsa meg
saját egyéniségét… Minden munkás különösen saját terüle-
tén fejtsen ki igyekezetet, de mindegyiknek elõjoga, hogy
elõsegítse az egész terület egészséges mûködését és jólétét…
IIsstteenn tteerrvvee iinnttéézzmméénnyyeeiinnkkkkeell nneemm aa kköözzppoonnttoossííttááss,, nneemm aa
vveettééllkkeeddééss vvaaggyy aa bbíírráállggaattááss,, hhaanneemm aazz eeggyyüüttttmmûûkkööddééss,,
hogy az egész testet egybekapcsolja és összetartsa a külön-
bözõ jellemvonások segítségével, minden tag arányos együtt-
mûködésével. Így növekszik a test és építi fel önmagát, sze-
retetben.” 

„Bár széles körû terveket kell lefektetnünk, mégis nagyon
ügyeljünk, hogy a mû minden ága összhangban legyen az
összes többi területtel, tökéletes egészet alkotva. Túl gyak-
ran mégis ennek az ellenkezõje történik… EEggyyeettlleenn eemmbbeerr,,
aakkii vvaallaammeellyyiikk tteerrüülleett ffeellüüggyyeelleettéétt kkaappttaa,, aaddddiigg nnöövveellii ffeellee-
llõõssssééggeeiitt,, aammíígg vvéélleemméénnyyee sszzeerriinntt aazz õõ oosszzttáállyyaa áállll mmiinnddee-
nneekk ffööllöötttt.. AAmmiikkoorr iillyyeenn sszzûûkkllááttóókköörrûûsséégg üüttii ffeell aa ffeejjéétt,, eezz
eerrõõss hhaattáássssaall lleesszz aarrrraa,, hhooggyy aa ttööbbbbiieekk iiss uuggyyaanniillyyeenn sszzeemm-
sszzööggbbõõll nnéézzzzéékk aa ddoollggookkaatt.. AAzz eemmbbeerr tteerrmméésszzeettee iillyyeenn,, ddee
eezz sseemmmmii eesseettrree sseemm KKrriisszzttuuss lleellkküülleettee.. Pontosan annyira
szorítjuk ki Krisztust a munkából, amennyire ezt a lelküle-
tet követjük… Önzés veszi rá az embert, hogy azt képzel-
je, az a legfontosabb, amit õ mûvel. Az is önzés, ha a mun-
kás azt képzeli, hogy az õ vélekedése a legmegbízhatóbb, 
s az õ munkamódszere a legkitûnõbb, vagy hogy elõjoga
lenne bárkinek is a lelkiismeretévé lenni. Ilyen volt Krisz-
tus napjaiban a zsidó vezetõk lelkülete. A papok a maguk
dicsõítésétõl sarkallva olyan merev szabályokat vezettek be,
s annyi külsõséget és szertartást, hogy elterelték a nép gon-
dolatait Istenrõl… Így szem elõl veszítették Isten könyörü-
letét és jóságát.” 

„Ahogyan az igazság üzenete új területekre érkezik és ott
elõrehalad, Isten terve az, hogy alapítsunk új központokat…
Régebbi intézményeink kiváltsága, sõt kötelessége, hogy
részt vegyenek e munkában. Ezeket az intézményeket ön-
feláldozással alapították, Isten népének önmegtagadó aján-
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dékai és Isten szolgáinak önzetlen fáradozása fejlesztették ki
õket. Isten szándéka az, hogy most õk tanúsítsák az önfel-
áldozásnak ugyanazt a lelkületét, s fáradozzanak ugyanúgy
a más területen alakuló központokért. AAzz eeggyyéénneekkrree ééss aazz
iinnttéézzmméénnyyeekkrree uuggyyaannaazz aa ttöörrvvéénnyy éérrvvéénnyyeess:: nnee lleeggyyeenneekk öönn-
zzõõeekk,, éénnkköözzppoonnttúúaakk.. AAmmiikkoorr vvaallaammeellyy iinnttéézzmméénnyy mmeeggeerrõõssöö-
ddöötttt,, ggyyöökkeerreett vveerrtt,, ss bbeeffoollyyáássrraa tteetttt sszzeerrtt,, nneemm sszzaabbaadd
sszzüünntteelleennüüll aarrrraa ttöörreekkeeddnniiee,, hhooggyy jjoobbbb kköörrüüllmméénnyyeekkeett bbiizzttoo-
ssííttssoonn mmaaggáánnaakk.. Minden intézetre – mint minden egyénre
is – érvényes ez: azért kaptuk, hogy tovább-adhassuk. Is-
ten ad, hogy adhassunk. AAmmiikkoorr vvaallaammeellyyiikk iinnttéézzmméénnyy aa
ssaajjáátt lláábbáárraa ttuudd áállllnnii,, sseeggííttõõ kkeezzeett kkeellll nnyyúújjttaanniiaa IIsstteennnneekk
aazz ÕÕ rráásszzoorruullóó iinnttéézzmméénnyyeeiinneekk mmeeggsseeggííttéésséérree…… Lássák el
anyagiakkal Isten új területekre küldött szolgáit. Ahol a
munkát jó alapokra helyezték, a hívõk tartsák kötelességük-
nek, hogy segítsék a rászorulókat. Még nagy áldozatok árán
is adják át a saját környezetükben évekkel ezelõtt befekte-
tett összegeket, vagy az összegek egy részét. AAzz ÚÚrr tteerrvvee
sszzeerriinntt ííggyy kkeellll aa mmûûnneekk nnöövveekkeeddnniiee..” 

„NNee ggyyûûjjttsséékk öönnzzõõeenn nnééhháánnyy hheellyyrree aa rreennddeellkkeezzééssrree áállllóó
jjaavvaakkaatt,, hhaanneemm ggoonnddoolljjaannaakk sszzáámmooss mmááss hheellyyrree iiss,, aahhooll iinn-
ttéézzmméénnyyeekkeett kkeellll aallaappííttaannuunnkk…… Új kórházaink vezetõinek
takarékoskodniuk kell, hogy segítsék a világ más részén
megalapítandó, hasonló intézményeinket. MMéégg hhaa jjeelleennttõõss
öösssszzeeggeekk vvaannnnaakk iiss aa ppéénnzzttáárrbbaann,, tteerrvveezzzzeenneekk mmiinnddiigg úúggyy,,
hhooggyy lleeggyyeenneekk tteekkiinntteetttteell IIsstteenn nnaaggyy mmeeggmmûûvveelleennddõõ tteerrüüllee-
ttéénneekk aa sszzüükksséégglleetteeiirree…… 

Ha öntözés céljából vizet vezetünk egy kertbe, nemcsak
egyetlen hely öntözésérõl gondoskodunk, nem hagyjuk a
kert többi részét szárazon és pusztán, hogy így kiáltsanak:
Adjatok vizet! Mégis így végeztük eddig a munkát, alig né-
hány területen, s a mezõ nagyobb részét elhanyagoltuk.
Meddõk maradjanak-e a puszta helyek? Semmi esetre sem.
Hadd folyjon a víz mindenhová, hadd vigyen magával örö-
met és termékenységet!” (Bizonyságtételek VII., 112–113., 92–93.,
110., 60–61. o., V., 726–727. o.)
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Igék minden napra

Január

1. szerda Jer. sir. 3:22–23
2. csütörtök Zsolt. 33:10–11
3. péntek Zsolt. 20:8–9
4. szombat Hós. 10:12 Napnyugta: 16.04

5. vasárnap Ef. 4:14–15
6. hétfõ II. Kor. 3:18
7. kedd Zsolt. 119:11
8. szerda Zsolt. 19:8–9
9. csütörtök Jn. 4:14

10. péntek Ésa. 50:4–5
11. szombat Gal. 6:14 Napnyugta: 16.12

12. vasárnap I. Kor. 3:6, 8
13. hétfõ Jak. 1:5
14. kedd Zsolt. 91:9–11
15. szerda Jel. 22:8–9
16. csütörtök Jel. 7:13–14
17. péntek Jel. 3:20
18. szombat Mt. 11:29–30 Napnyugta: 16.20

19. vasárnap Ef. 5:27
20. hétfõ Ap. cs. 3:19–20
21. kedd II. Jn. 8
22. szerda Sof. 2:3
23. csütörtök IV. Móz. 11:29
24. péntek Zsolt. 51:13–14
25. szombat Jn. 6:47 Napnyugta: 16.30

26. vasárnap Ap. cs. 4:31
27. hétfõ Préd. 5:1–2
28. kedd Gal. 6:7–9
29. szerda Zsolt. 42:6
30. csütörtök Zsolt. 37:3
31. péntek Tit. 2:7–8



Igék minden napra

Február

1. szombat Fil. 2:5–7 Napnyugta: 16.41

2. vasárnap I. Pt. 2:24
3. hétfõ Ésa. 45:24–25
4. kedd Jn. 6:37
5. szerda I. Pt. 3:15
6. csütörtök Péld. 4:18
7. péntek Hós. 6:1
8. szombat Péld. 28:13 Napnyugta: 16.52

9. vasárnap Ámós 5:14–15
10. hétfõ Lk. 20:17–18
11. kedd Zsolt. 63:2–3
12. szerda I. Jn. 4:16
13. csütörtök I. Kor. 1:30
14. péntek Jn. 3:17
15. szombat Zsolt. 119:162 Napnyugta: 17.03

16. vasárnap I. Jn. 5:4
17. hétfõ Zsolt. 62:2–3
18. kedd Zsolt. 146:1–2
19. szerda Jób 37:20
20. csütörtök Zsolt. 30:3
21. péntek I. Pt. 1:7–8
22. szombat Rm. 8:14 Napnyugta: 17.14

23. vasárnap I. Kor. 15:58
24. hétfõ I. Kir. 19:12–13
25. kedd Ésa. 61:10
26. szerda Péld. 24:11–12
27. csütörtök Mt. 18:11, 14
28. péntek Zsolt. 27:5
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