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Bevezetés

Jézus szavai különös hatással voltak hallgatóira. Csodálkoz-
va figyelték, és azt mondták, hogy soha senki nem beszélt

még úgy, ahogyan Õ. Úgy érezték: Jézus ismeri õket, és mind-
az, amit mond, kedves és felemelõ. Nemcsak megértették a ta-
nításait, hanem beszéde a szívüket érintette meg – vágy és el-
határozás ébredt a lelkükben, hogy kövessék is, amit hallottak.
A farizeusok és írástudók tanításaival ellentétben Jézus szavai
élettel és hatalommal teliek voltak. Hallgatói nem elméletet,
teológiai tanokat hallottak tõle, hanem az élet útját ismerték
meg általa: egy olyan életét, amelyet a bûn, a küzdelmek és a
földi viszonyok nehézségei ellenére a boldogság jellemez. 

Pedig Jézus nem hirdetett új tanokat. Nem hallottak tõle for-
radalmian mást, korábban nem ismert téziseket. Azt vallotta,
hogy betölteni jött a törvényt, nem eltörölni, és ha az emberek
hinnének Mózesnek, akkor Õt sem utasítanák el. Jézus és a ko-
rabeli vallási vezetõk tanításai között az alapvetõ különbség ab-
ból fakadt – azon túl, hogy Jézus a Lélek erejével szólt –, hogy
a legcsodálatosabb mennyei igazságokat is hétköznapi nyelven,
könnyen megragadható példákkal mondta el. Az emberek értet-
ték, hogy nekik akar jót, és minden szavának gyakorlati célja volt.

Ebben a negyedévben azt tanulmányozzuk, mit tanított Jé-
zus a mennyei Atyáról, a megváltásról, megmentésünkrõl, kül-
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„És amikor elvégezte Jézus e beszédeket, 
álmélkodott a sokaság az õ tanításán:

mert úgy tanította õket, mint akinek hatalma van,
és nem úgy, mint az írástudók.” 

(Mt 7,28–29)



I. TANULMÁNY 2014. JÚLIUS 5. 

Szeretó́ mennyei   
Atyánk   

1 Ki az Atya, milyen kapcsolat van az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek között? Mit tanít a Biblia az Atya jellemérõl? Miért

a „Mi Atyánk!” megszólítást választotta Jézus? 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén õket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek ne-
vében.” (Mt 28,19)
„Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével,
az erõs se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék
gazdagságával – hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik,
hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki
kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert
ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr.” (Jer 9,23–24)
„Az Úr kegyelmességeirõl emlékezem, az Úr dicséreteirõl
mind aszerint, amit az Úr velünk cselekedett: az Izráel há-
zához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgal-
ma és kegyelmének sokasága szerint. És õ mondta: Bizony
az én népem õk, fiak, akik nem hazudnak. És lett nékik
megtartójuk. Minden szenvedésüket Õ is szenvedte, és or-
cájának angyala megszabadította õket, szerelmében és ke-
gyelmében váltotta meg õket, fölvette és hordozta õket a
régi idõk minden napjaiban. Õk pedig engedetlenek vol-
tak, megszomorították szentségének lelkét, és õ ellensé-
gükké lett, hadakozott ellenük. S megemlékezett népe a
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detésünkrõl és az örök életrõl. Arra vágyunk, hogy a Szent-
lélek tegye ezeket a tanításokat éppúgy élõvé és hatóvá szá-
munkra, ahogyan Jézus kortársai számára is azzá tette. Krisz-
tus minden tanításában a teremtõ Isten szeretete, a megmen-
tésünkre irányuló törekvése tükrözõdött. Adja az Úr, hogy
személyesen ezt lássuk meg mi is, és ennek tudata késztessen
átadásra és viszontszeretetbõl fakadó engedelmességre ben-
nünket!
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erõnket és képességünket abbeli igyekezetünkben, hogy
felfoghassuk a mennyei Atya szeretetét és irgalmasságát,
de azután még mindig megmarad a végtelenség. Mégsem
érthetjük meg Isten szeretetének mélységét, amely abban
nyilvánul meg, hogy halálra adta Fiát a világért.” (Ellen G.
White: Bizonyságtételek, V., 740. o.)

2 Hogyan tanúskodott Jézus élete és bizonyságtétele az
Atyáról és jellemérõl? Milyen bátorító üzenete van en-

nek számunkra? 

„Mondta néki Tamás: Uram, nem tudjuk, hová mégy, mi
módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus: Én
vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyá-
hoz, hanemha énáltalam. Ha megismertetek volna engem,
megismertétek volna az én Atyámat is, és mostantól fogva
ismeritek õt, és láttátok õt. Mondta néki Filep: Uram, mu-
tasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk! Mondta néki Jé-
zus: Annyi idõ óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg
engem, Filep? Aki engem látott, látta az Atyát; mi módon
mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát? Nem
hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem
van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem ma-
gamtól mondom, hanem az Atya, aki énbennem lakik, õ
cselekszi e dolgokat. Higgyetek nékem, hogy én az Atyá-
ban vagyok, és az Atya énbennem van; ha pedig nem, ma-
gukért a cselekedetekért higgyetek nékem. Bizony, bizony
mondom néktek: aki hisz énbennem, az is cselekszi majd
azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és na-
gyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az Atyámhoz me-
gyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselek-
szem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban. (…) Én
vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves. Min-
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Mózes régi napjairól: Hol van, aki õket kihozta a tenger-
bõl nyájának pásztorával? Hol van, aki beléadta az õ szent-
séges lelkét? Hol van, aki dicsõ karjával megragadta Mózes
jobb kezét, aki a vizeket kettéválasztotta elõttük, örök ne-
vet szerezve magának? Aki járatta õket mélységekben,
mint a lovat a síkon, és meg nem botlottak! Mint a jószá-
got, amely völgybe száll alá, nyugodalomba vitte õket az
Úr lelke. Így vezérletted népedet, dicsõ nevet szerezve ma-
gadnak. Tekints alá az égbõl, és nézz le szentséged és dicsõ-
séged hajlékából! Hol van féltõ szereteted és hatalmad?
Szíved megindulása és irgalmad miért marad távol tõlem?
Hiszen te vagy atyánk, Ábrahám nem tud rólunk, és Izráel
nem ismer minket, te, Uram, te vagy a mi atyánk, megvál-
tónk, ez a neved öröktõl fogva.” (Ésa 63,7–16)

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

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

Milyen szomorú, hogy világunkban sok embernek van ne-
gatív apaképe, emléke. Segítsük, bátorítsuk a csalódottakat,
szomorú szívûeket, reménytelenséggel küszködõket, hogy
mennyei Atyánk végtelen szeretettel közeledik minden egyes
emberhez. Benne nincs személyválogatás. Mindnyájunkért oda-
adta egyszülött Fiát, hogy visszavezessen minket önmagához,
bizalmat ébresztve a szívünkben önmaga iránt. 

„Mindaz a szülõi szeretet, amely az emberek szívében
nemzedékrõl nemzedékre él, a gyengédség forrásai, me-
lyek a generációk lelkében megnyíltak – jelentéktelen cser-
melyek csupán Isten végtelen, kimeríthetetlen szereteté-
nek határtalan óceánjához képest. Nyelv el nem mondhat-
ja, toll nem képes leírni. Elmélyedhetünk benne életünk
minden napján. Szorgalmasan kutathatjuk a Szentírást,
hogy megértsük. Segítségül hívhatjuk Isten adta összes
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mekeirõl, hogy még a fejünk hajszálait is számon tartja.
Egyetlen verebecske sem hull el mennyei Atyánk tudta
nélkül. Õ együtt érez teremtményeivel, s az Õ kezére és
hatalmára bízott szív hálával válaszol Neki.” (Ellen G. White,
The Signs of the Times, 1898. január 20.)

Jézus bensõséges kapcsolatban élt mennyei Atyjával, akit
„szent Atyám”-nak, „igazságos Atyám”-nak szólított. A Getse-
máne-kerti küzdelméig Jézus nem ismerte az Atyától való el-
szakadást. Egész életében az Atya akaratát kereste és követte,
s az Õ jellemét mutatta be. 

3 János evangéliuma 15. fejezetében az egész menny küz-
delmét szemlélhetjük Jézus tanításában. Miért a tékozló

fiú példázata a leghosszabb? Mennyire és milyennek ismerték
annak a kornak a hívõi az Atyát? 

„Amilyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az
Úr az õt félõk iránt. Mert tudja a mi formáltatásunkat,
megemlékezik róla, hogy por vagyunk.” (Zsolt 103,13–14)

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

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

A tékozló fiúról szóló tanítás az elveszett juh és az elveszett
drachma példázata, tanítása mennyei Atyánk szemszögébõl
nézve. Az Atya küldte el a „Pásztort” földünkre, hogy meg-
keresse az elveszettet. Az elveszett drachma példázatában az
asszonyt (az egyházat, a gyülekezetet, a családot) Krisztus ál-
dozata és a Szentlélek munkája készteti, hogy a gyülekezetben
eltévelyedetteket segítse visszatalálni Istenhez. A tékozló fiú
történetében az Atya türelmes várakozását és küzdõ szeretetét
szemlélhetjük megindító módon. Vajon én mit látok testvéreim
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den szõlõvesszõt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem,
lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisz-
títja, hogy több gyümölcsöt teremjen.” (Jn 14,5–13; 15,1–2)
„Ezeket beszélte Jézus, és felemelve szemeit az égre, mond-
ta: Atyám, eljött az óra, dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a
te Fiad is dicsõítsen téged, amiként te hatalmat adtál néki
minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit
néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek té-
ged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisz-
tust. Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a mun-
kát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. (…) Atyám,
akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, õk is
velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsõségemet,
amelyet nékem adtál: mert szerettél engem e világ alapjá-
nak felvettetése elõtt. Igazságos Atyám! És e világ nem is-
mert téged, de én ismertelek téged, és õk is felismerték,
hogy te küldtél engem.” (Jn 17,1–4. 24–25)

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

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

„Krisztus azért jött földünkre, hogy kinyilatkoztassa az
Atyát. (…) Sátán el akarja törölni az igaz Isten-ismeretet,
és úgy mutatja be Teremtõnket, mint aki nem szeret ben-
nünket. Ilyen Sátán jelleme. Benne nincs irgalom és együtt-
érzés. Kényúr és bosszúálló, aki akkor örül, ha boldogta-
lanságot okoz az emberi családnak. S a kísértõ ezeket a tu-
lajdonságokat próbálta a menny Istenére hárítani.

Krisztus eljött, hogy megcáfolja ezeket az alaptalan vá-
dakat. Lejött hozzánk, hogy biztosítson bennünket arról,
nincs okunk félni Isten magasztosságától és szépségétõl.
Mindig arra törekedett, hogy hallgatói figyelmét Istenre
terelje. Bemutatta Isten szeretetének magasztosságát, és
kijelentette: Teremtõnk oly mértékben gondoskodik gyer-
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„Azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Is-
ten igazsága legyünk õbenne.” (2Kor 5,21)

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

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

„Isten Krisztusra mint helyettesünkre és kezesünkre
helyezte minden gonoszságunkat, bûnünket és igazságta-
lanságunkat. A bûnösök közé számláltatott (Ésa 53,12),
hogy megválthasson bennünket a törvény ítéletétõl, kár-
hoztatásától. Ádám minden leszármazottjának bûne az õ
szívére nehezedett súlyos teherként. Isten haragja a bûn-
nel szemben, nemtetszésének félelmetes kinyilatkoztatá-
sa a bûn, az igazságtalanság miatt rettenettel töltötte el
Krisztus szívét. Jézus egész élete az Atya kegyelmének és
megbocsátó szeretetének jó hírét vitte az elesett világnak.
(…) Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tõle jelen-
létét legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában,
olyan szomorúsággal és fájdalommal töltötte be a Meg-
váltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen.
(…) Krisztus attól félt, hogy a bûn olyan súlyos Isten
szemében, hogy örökre elszakítja Õt az Atyától. (…) Is-
ten és szent angyalai a kereszt mellett voltak. Az Atya
Fiával volt, jelenlétét mégsem nyilvánította ki. Ha dicsõ-
sége elõvillan a felhõbõl, akkor minden emberi szemtanú
megsemmisült volna. Ebben a félelmetes órában az Atya
nem vigasztalta meg jelenlétével Jézust.” (Ellen G. White:
Jézus élete, 660–661. o.)

Az Atya némán nézte végig Fia szenvedését – minden em-
berért, érted és értem is, hogy a megváltás terve beteljesedjen.
Az Atya kitartása, irántunk tanúsított hûséges szeretete ne
ösztönözzön-e bennünket mélyebb odaszánásra, alázatra, egy-
más iránti szeretetre? 
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életében Isten megtérést segítõ munkájából? Tudok-e olyan
szolga lenni, aki együttmûködik az Atyával testvérem megmen-
tése érdekében? A mennyben öröm van egy megtérõ bûnös fe-
lett, és küzdõ szeretet az eltévelyedett iránt. Én melyik „fiú” va-
gyok? A tékozlásból hazatérõ, aki hálás szívvel fogadja testvé-
rei segítségét, vagy az „engedelmes”, de szeretet nélkül való,
sértõdött idõsebb testvér? Vajon átélte-e már õ is a tékozlásból
hazatalálás örömét? Hiszen mindnyájan tékozló fiak vagyunk.
Megismerte az Atyát az atyai házban, vagy csak formailag lett
tagja Isten családjának? 

4 Az Atya bûnnel szembeni haragja hogyan látható a he-
lyettes áldozatban? Miért jelenti ez mégis az irántunk való

változhatatlan szeretetét? Hogyan nyilvánul meg az Atya ál-
dozata Krisztus szenvedésekor? 

„Betegségeinket õ viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi
azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Is-
tentõl! És õ megsebesíttetett bûneinkért, megrontatott a
mi vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az õ
sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan mint juhok elté-
velyedtünk, mindenki a maga útját járta, de az Úr mind-
nyájunk vétkét õreá vetette. Kínoztatott, pedig alázatos
volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mé-
szárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az õt
nyírõk elõtt, és száját nem nyitotta meg!” (Ésa 53,4–7)
„Bízott Istenben, mentse meg most õt, ha akarja, mert azt
mondta: Isten Fia vagyok! Akiket vele együtt feszítettek
meg, a latrok is ugyanazt hányták a szemére. Hat órától
kezdve pedig sötétség lett az egész földön, kilenc óráig.
Kilenc óra körül pedig nagy fennszóval kiáltott Jézus,
mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI?, azaz: Én Iste-
nem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,43–46)
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Hol az Úr, a te Istened? Meglátják õt az én szemeim, hogy
ímé széttapostatik, mint az utcasár.” (Mik 7,7–10)

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

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

„Mindenki, aki Isten szolgálatát választotta, nyugodjék
meg az Õ gondviselésében. (…) Mennyei Atyánk odafi-
gyel, törõdik a mezõ virágaival, a földet borító fûvel. A mû-
vészet nagy Mestere gondolt a liliomokra, olyan gyönyö-
rûvé alkotta õket, hogy túlragyogják Salamon minden di-
csõségét. Mennyire törõdik tehát az emberrel, aki Isten
képmása és dicsõsége. Azt szeretné látni, hogy gyermekei-
ben az övéhez hasonló jellem nyilatkozzék meg. Ahogyan
a napsugarak különféle pompás színeket kölcsönöznek a
virágoknak, Isten úgy részesíti a lelket saját jellemének
szépségében.” (Ellen G. White: Jézus élete, A hegyi beszéd c. fej.)

„Gyakran kellett volna bátorítani a népet azzal, hogy
»aki az õ tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem õt mind-
nyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt
mindent minékünk?« (Rm 8,32).” (Szemelvények Ellen G. White
írásaiból, I., 148. o.)

6 Milyen vallomás fakadt fel Pál ajkáról Isten örök tervét
szemlélve? Mi lesz a gyõztesek végsõ jutalma? 

„Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és
az Úr Jézus Krisztustól! Áldott legyen Isten, a mi Urunk,
Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki
áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint ma-
gának kiválasztott minket õbenne a világ teremtetése
elõtt, hogy legyünk szentek és feddhetetlenek elõtte sze-
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„Miközben a megfelelõ szavakat keressük, hogy leírhas-
suk Isten szeretetét, csak gyenge, ezt a szeretetet kifejezni
képtelen szavakat találunk, ezért letesszük a tollat, és any-
nyit mondunk: Ez leírhatatlan! Csupán azt tehetjük, amit
a szeretett tanítvány tett, amikor így szólt: »Lássátok meg,
milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten
fiainak neveztetünk!« (1Jn 3,1). Ha megpróbáljuk szavak-
ba foglalni ezt a szeretetet, úgy érezzük magunkat, mint
a kisgyermek, akik elsõ szavait próbálja kimondani. Csak
csendben csodálhatjuk. Isten szeretetét egyetlen nyelv sem
írhatja le.” (Ellen G. White: The Faith I Live By, IV., 43. o.)

5 Mire tanít bennünket mennyei Atyánk magatartása a bû-
nös ember iránt Máté evangéliuma 6,25–34 alapján? Miért

nem hajtotta végre a bûn ítéletét az elsõ emberpáron? Hogyan
tudjuk elutasítani Sátán vádjait bûnösségünk tudatában? 

„Messzünnen is megjelent nékem az Úr, mert örökkévaló
szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád irgal-
masságomat.” (Jer 31,3)
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát ad-
ta, hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen. Mert nem azért küldte Isten az õ Fiát a világra,
hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a
világ általa.” (Jn 3,16–17)
„De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét,
meghallgat engem az én Istenem! Ne örülj, én ellensé-
gem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétség-
ben ülnék is, az Úr az én világosságom! Az Úr haragját
hordozom, mert vétkeztem ellene; mindaddig, amíg le-
perli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a vi-
lágosságra, meglátom az õ igazságát. De meglátja ellen-
ségem is, és szégyen borítja el, aki ezt mondja nékem:
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„Jel 21,22: Isten népének abban a kiváltságban van része,
hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. »Most
tükör által homályosan látunk« (1Kor 13,12), most Isten-
rõl csak annyit tudhatunk, amennyit a velünk való bánás-
módja és a természet visszatükröz jellemébõl. De majd
színrõl színre látjuk Õt.” (Ellen G. White: Jelenések könyve ma-
gyarázata)

Az Atya, aki számunkra „rejtõzködõ Isten” a bûn miatt, a
lázadás hatalmas problémájának megoldása után láthatóan jön
közel a megváltottakhoz. Isten sátora az újjáteremtett Föl-
dön az emberekkel lesz. Milyen mélyen élhet bennünk a vágy,
hogy színrõl színre is láthassuk Istent, a mindenség alkotóját,
fenntartóját, aki szünet nélkül munkálkodik értünk. Mire in-
dítson bennünket Isten határtalan szeretete, irgalma, könyö-
rülete, jósága, bûngyûlölete és örök terve, hogy velünk akar
lakozni? Készülünk-e halogatás nélkül a nagy találkozásra?
Milyen mély hála legyen ezért szívünkben? „Áldott az Isten,
a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki az õ nagy irgalmassága
szerint újonnan szült minket élõ reménységre Jézus Krisztus-
nak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplõte-
len és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van
fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma õriz hit által az
üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó idõben nyil-
vánvalóvá legyen.” (1Pt 1,3–5) 

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

szánt adomány.
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retet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá
fogad Jézus Krisztus által, az õ akaratának jó kedve szerint,
kegyelme dicsõségének magasztalására, amellyel megaján-
dékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi vált-
ságunk az õ vére által, a bûnök bocsánata az õ kegyel-
mének gazdagsága szerint. Melyet nagy bõséggel közlött
velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertet-
vén velünk akaratának titkát az õ jó kedve szerint, amelyet
eleve elrendelt magában, az idõk teljességének rendjére
nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a
Krisztusban, mind, amelyek a mennyekben vannak, mind,
amelyek e földön vannak. Õbenne, akiben vettük is az
örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése sze-
rint, aki mindent az õ akaratának tanácsából cselekszik,
hogy legyünk magasztalására az õ dicsõségének, akik elõ-
re reménykedtünk a Krisztusban. Akiben ti is, minekutá-
na hallottátok az igazság beszédét, üdvösségetek evan-
géliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az
ígéretnek ama Szent Lelkével, aki záloga a mi öröksé-
günknek, Isten tulajdon népének megváltatására, az õ di-
csõségének magasztalására.” (Eféz 1,2–14)
„Ezután láttam új eget és új földet, mert az elsõ ég és az el-
sõ föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János,
láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentõl
szállt alá a mennybõl, elkészítve, mint egy férje számára
felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot,
amely ezt mondta az égbõl: Íme, Isten sátora az emberek-
kel van, és velük lakozik, s az õ népei lesznek, és maga
Isten lesz velük, az õ Istenük. (…) És templomot nem lát-
tam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temp-
loma, és a Bárány.” (Jel 21,1–22)

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

.....................................................................................................................
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„A bûn következtében az emberek Sátán alattvalói lesz-
nek, de Krisztus engesztelõ áldozatában való hit által
Ádám fiai ismét Isten gyermekeivé lehetnek. Az emberi
természet felvételével Krisztus felemelte az elesett emberi-
séget, olyannyira, hogy a vele való összeköttetés által tény-
leg méltók lehetnek az »Isten gyermekei« elnevezésre. Ez
a szeretet páratlan. A mennyei Király gyermekeinek nevez-
tetünk! Óh, mily becses ígéret! A legmélyebb elmélkedés-
re méltó dolog! Még ha minden emberi kötelék megszûnik
is, ha barát baráthoz hûtlen lesz, ha az anyák megszûnnek
gyermekeiket szeretni, ha az ég és a föld elmúlnak, Isten
hozzánk való szeretete soha meg nem változik. Ez a gon-
dolat meghódítja a lelket, és a szívet Isten akaratának ren-
deli alá. Minél többet foglalkozunk a kereszt fényében
Krisztus jellemével, annál több kegyelmet, gyengédséget és
megbocsátást látunk egybefonódva igazsággal és jogosság-
gal. Annál érthetõbben és világosabban felismerhetjük Is-
ten végtelen és örökkévaló szeretetének megszámlálhatat-
lan bizonyítékát, és annál inkább megérthetjük azt a ben-
sõséges, szívbeli részvétet, mely az anyának elveszett gyer-
meke utáni szeretõ sóvárgást is végtelenül felülmúlja!” (El-
len G. White: Jézushoz vezetõ út, 14–15. o.)

2 Mit jelent az, hogy Jézus az „ember fia”? Honnan ered,
és miért ezt a megnevezést alkalmazta Jézus önmagára a

leggyakrabban? Mit jelent ez a megváltásunk szempontjából?

„Láttam éjszakai látásokban, és ímé az ég felhõiben mint
valami emberfia jött, és ment az öreg korúhoz, és eleibe
vitték õt. És adott néki hatalmat, dicsõséget és országot, s
minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az õ hatalma
örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az õ országa
meg nem rontatik.” (Dn 7,13–14)
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II. TANULMÁNY 2014. JÚLIUS 12.

A Fiú   

1 Mi a jelentõsége annak, hogy a Biblia „fiúság”-ról beszél
Isten és Krisztus, valamint Isten és az ember kapcsolatát

tekintve egyaránt?

„Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekérõl, hogy ne kö-
nyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te-
rólad el nem feledkezem.” (Ésa 49,15)
„Úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát ad-
ta, hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.” (Jn 3,16)
„Immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem pol-
gártársai a szenteknek és cselédei (=családtagjai) Isten-
nek.” (Eféz 2,19) 

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

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

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

Isten mindennél inkább szeretné megértetni velünk, hogy
szeret bennünket. Megváltásunk és Sátán fogságából való meg-
szabadításunk nem mellékes vagy lényegtelen Teremtõnk szá-
mára. Õ a családtagjainak tekint minket. Minden jól mûködõ
földi közösségben látható, hogy tagjai felelõsnek érzik magukat
egymás iránt, és mindent megtesznek bajba jutott társukért. Ez
is mintázza, mennyivel inkább így viszonyul hozzánk Isten.
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lyezkedett egy másik lénybe, hanem saját magára öltötte az
emberi természetet. Így Krisztus saját létezésébõl adott a
világnak. (…) Krisztus egyrészt azért vette fel az emberi
természetet, hogy az emberek eggyé lehessenek vele, mi-
ként Õ is egy az Atyával, és Isten úgy szerethesse õket,
mint egyszülött Fiát – másrészt azért, hogy az emberek is-
teni természet részeseivé lehessenek, s életük teljessé váljon
Õbenne. Az Isten egyszülött Fia által küldött Szentlélek az
ember testében-lelkében Krisztus tökéletes, istenemberi
természetét alakítja ki. A szõlõtõ és a szõlõvesszõk ezt a
kapcsolatot jelképezik. A halandó ember összekapcsolódik
Jézus Krisztussal. Az emberi természet hit által hasonlóvá
lesz Megváltónk természetéhez. Krisztusban eggyé leszünk
Istennel.” (Ellen G. White, The Review and Herald, 1906. április 5.)

3 Milyen mértékben látták meg honfitársai a Megváltó em-
beri mivolta mögött Istent? Mi volt ennek az oka? 

„Felnõtt, mint egy vesszõszál Õelõtte, és mint gyökér a
száraz földbõl, nem volt néki alakja és ékessége, és néz-
tünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos! Utált és az em-
berektõl elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség isme-
rõje! Mint aki elõl orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem
gondoltunk vele.” (Ésa 53,2–3)
„Hazájába érve tanította õket a zsinagógájukban, annyira,
hogy álmélkodtak és ezt mondták: Honnét van ebben ez a
bölcsesség és az erõk? Nem ez-é amaz ácsmester fia? Nem
az õ anyját hívják Máriának, és a testvéreit Jakabnak, Jó-
zsénak, Simonnak és Júdásnak? És a nõtestvérei is nem
mind minálunk vannak-é? Honnét vannak tehát ennél
mindezek?” (Mt 13,54–56)
„Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember
haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen.” (Jn 11,50)
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„Amikor Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkér-
dezte a tanítványait, mondván: Engem, embernek Fiát, ki-
nek mondanak az emberek?” (Mt 16,13)
„Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között,
az ember Krisztus Jézus.” (1Tim 2,5)

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

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

Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézus a leggyakrabban,
több mint nyolcvanszor így jelölte magát: „ember fia”. Habár
a testtélétel és Krisztus természetének titkait nem ismerjük,
maga a tény, hogy Jézus az emberi természetet felvéve jött kö-
zénk, mutatja, mennyire szeret bennünket, és mennyire elkö-
telezett az ember megmentése érdekében.

„Krisztus testtélételének tana nagy titok, »mely el volt
rejtve õsidõk és nemzetségek óta« (Kol 1,26). A szent élet
hatalmas és mélységes titka ez. »Az Ige testté lett, és
lakozék közöttünk.« (Jn 1,14) Krisztus magára vette az
emberi természetet, amely mennyei természetéhez képest
alsóbbrendû volt. Semmi nem mutatja úgy Isten csodálatos
leereszkedését, mint ez. Isten »úgy szerette a világot, hogy
az õ egyszülött Fiát adta…« (Jn 3,16). János olyan egysze-
rûséggel beszél errõl a csodálatos témáról, hogy mindenki
megértheti, s általa világossághoz juthat. Krisztus nem
színlelte, hogy felvette az emberi természetet, hanem való-
ságosan magára vette. Valóban emberi természete volt.
»Mivel tehát a gyermekek testbõl és vérbõl valók, õ is ha-
sonlóképpen részese lett azoknak.« (Zsid 2,14)” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból, I., 233. o.)

„Isten parancsolatai iránti engedelmessége által Krisztus
megváltást hozott az emberiségnek. Nem pusztán belehe-
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.....................................................................................................................

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

„»Aki engem látott, látta az Atyát.« (Jn 14,9) Krisztus
nem szûnt meg Isten lenni, amikor emberré lett. Amikor
megalázta magát az emberré válásig, az isteni lét mégis a sa-
játja maradt. Krisztus egyedül képviselhette és képviselheti
az Atyát az emberi nemzetségnél. Krisztus egyedül jelent-
hette ki az Atyát az embernek. A tanítványok pedig abban
a kiváltságban részesültek, hogy több mint három évig
szemlélhették az Atyának ezt a képviseletét Krisztus sze-
mélyében. »Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok,
és az Atya énbennem van, ha pedig nem, magukért a csele-
kedetekét higgyetek nekem.« (Jn 14,11) A tanítványok hi-
te biztonságban nyugodhatott azon a nyilvánvaló bizonyí-
tékon, amelyet Krisztus munkáiban adott nekik Isten,
azokban a munkákban, amelyeket Krisztuson kívül eddig
soha senki nem végzett el, vagy végezhetne valaki is el. 

Krisztus munkája bizonyította istenségét. Krisztus által
az Atya lett nyilvánvalóvá. Ha a tanítványok elhitték volna
ezt az igen lényeges kapcsolatot az Atya és a Fiú között,
akkor a hitük nem hagyta volna el õket, amikor Krisztus
szenvedését és halálát látták, amelyet a pusztuló világ meg-
mentéséért hordozott el. Krisztus igyekezett elvezetni
õket hitük alacsony fokáról arra a tapasztalatra, amelyet
megkaphattak volna, ha valóban felfogták volna, hogy ki is
volt õ igazában, vagyis – Isten emberi testben. Krisztus azt
kívánta, hogy hitük vezesse el õket Istenhez, és Õbenne
vessenek szilárd alapot. Irgalmas Urunk és Üdvözítõnk
komolyan és kitartóan igyekezett elõkészíteni tanítványait
a kísértések viharára, amely hamarosan rájuk tört. Krisztus
szerette volna elrejteni õket magával Istenben.” (Ellen G.
White: Jézus élete, 581. o.)

A FIÚ * 25

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

Jézus úgy élt kortársai között, mint bárki más: megszüle-
tett, felnõtt, dolgozott, szüksége volt pihenésre, ételre, emberi
kapcsolatokra. Mivel nem a várakozásuknak megfelelõ módon
lépett fel Messiásként, az elõítélet, lelki érzéketlenség, majd
a késõbb ehhez társuló irigység, hatalomféltés és büszkeség
megakadályozta, hogy meglássák benne a Megmentõjüket.
Ennek megfelelõen bántak vele – mint ahogy emberek olyan
emberrel bánni képesek, akit az ellenségüknek tekintenek: ki-
gúnyolták, rágalmazták, fizikailag bántalmazták, és bosszúvá-
gyukban keresztre feszíttették.

4 Jézus földi életében is Isten fia volt. Mit hangsúlyoz ez
az igazság a menny és a Föld közeli kapcsolatáról? Mi-

lyen vigaszt meríthetünk ebbõl?

„Az Ige testté lett, és lakozott közöttünk (és láttuk az õ di-
csõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), aki tel-
jes volt kegyelemmel és igazsággal.” (Jn 1,14)
„És ímé egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes
fiam, akiben én gyönyörködöm.” (Mt 3,17)
„Amikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Is-
ten az õ Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett,
hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a
fiúságot.” (Gal 4,4–5)

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

.....................................................................................................................
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„A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektõl meg-
szállt ember, aki fennhangon kiáltott: Ah, mi közünk hoz-
zád, názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek
téged, ki vagy: az Istennek ama Szentje!” (Lk 4,33–34)
„Amikor eljutott a túlsó partra, a gadarénusok tartomá-
nyába, két ördöngös ment eléje, a sírboltokból kijövén,
igen kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mert elmenni
azon az úton. És ímé, kiáltottak, mondván: Mi közünk te-
veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idõ elõtt
meggyötörj minket?” (Mt 8,28–29)
„Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hi-
szik, és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiábavaló em-
ber, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt?” (Jak 2,19–20)

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

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

„Fontos tisztán megértenünk a hit természetét. Sokan hi-
szik, hogy Krisztus a világ Megváltója, hogy az evangélium
igaz és feltárja elõttünk a megváltási tervet, mégsem rendel-
keznek üdvözítõ hittel. Értelmükben ugyan meggyõzõdtek
az igazságról, de ez még nem elegendõ. A megigazuláshoz a
bûnösnek arra a hitre van szüksége, amely Krisztus érdeme-
it a saját személyére alkalmazza. Olvassuk, hogy az „ördö-
gök is hisznek és rettegnek”, hitük mégsem hoz számukra
megigazulást. Azok sem részesülhetnek a megigazulás áldá-
saiban, akik pusztán értelmi jóváhagyásukat adják a Biblia
igazságaihoz. Az efféle hit nem jut el a szükséges pontig,
mert az igazság nem tölti be a szívet és nem formálja át a jel-
lemet.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, III., 172. o.)

Az e heti adomány az ifjúsági osztályt támogatja.
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5 Mit jelent Krisztus istensége számunkra?

„Mert a megszentelõ és a megszenteltek egytõl valók mind-
nyájan, amely oknál fogva nem szégyenli õket atyjafiainak
hívni.” (Zsid 2,11)
„Mert azt, aki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy
mi Isten igazsága legyünk õbenne.” (2Kor 5,21)
„Ha az egynek bûnesete miatt uralkodott a halál az egy ál-
tal: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus
Krisztus által azok, akik a kegyelem és az igazság ajándé-
kának bõvelkedésében részesültek. Bizonyára azért, mi-
képpen egynek bûnesete által minden emberre elhatott a
kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden em-
berre elhatott az életnek megigazulása.” (Rm 5,17–18)

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

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

„Az isteni fiúság nem olyan valami, amit magunktól
érünk el. Csak azoknak adatik hatalom, hogy Isten fiaivá
és lányaivá legyenek, akik elfogadják Jézust Megváltójuk-
nak. A bûnös semmilyen saját hatalommal nem képes
megszabadítani magát a bûntõl. Az eredmény eléréséhez
magasabb hatalomra kell néznie. (…) Egyedül Krisztus-
nak van hatalma megtisztítani a szívet. (…) A fiúság ígé-
rete mindazoké, akik hisznek az Õ nevében. Mindenki,
aki hittel jön Jézushoz, bocsánatot kap.” (Ellen G. White:
Sons and Daughters of God, 12.2)

6 Mi az alapvetõ különbség aközött, ahogy egy hívõ ember
Isten Fiának vallja Krisztust, illetve ahogyan ezt az ördö-

gök elismerték Jézus földi élete során?
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Az igékben kulcskifejezésként olvasható szavak (Vigasz-
taló, Szószóló) helyén ugyanaz a görög Paraklétosz szó talál-
ható, amely „mellé hívott”-at jelent. János apostol levelében
ugyanezzel a névvel jelöli Jézust is. A Biblia mindkét sze-
mélyre alkalmazza ezt a nevet, mivel mindkettõjük szolgálata
jellemezhetõ azzal, hogy segítségül hívhatók és mellettünk
állnak. Jézus földi szolgálata által megváltott bennünket, és
ezt az ajándékot a Lélek teszi valósággá azok életében, akik
azt elfogadják. 

„Minden idõben és minden helyen, minden szomorú-
ságban és nyomorúságban, amikor a kilátások sötétnek lát-
szanak, és a jövendõ zavarosnak, tehetetlennek és magá-
nyosnak érezzük magunkat, Krisztus elküldi hozzánk a
Vigasztalót, válaszul a hitbõl fakadó imádságunkra. A kö-
rülmények elválaszthatnak bennünket minden földi bará-
tunktól, de nincs az a körülmény, nincs az a távolság, amely
elválaszthatna bennünket mennyei Vigasztalónktól. Bárhol
vagyunk, bárhová megyünk, Vigasztalónk mindig a jobb
kezünknél áll, hogy támogasson, fenntartson, erõsítsen és
megvidámítson minket. (…) 

Az összes ajándék közül a Szentlélek volt a legmaga-
sabb rendû ajándék, akiért az Atyához népe felemelése ér-
dekében könyörgött. Krisztus azért adta nékünk Lelkét,
hogy megújító erõforrásunk legyen. Nélküle Krisztus ál-
dozata nem jelentett volna számunkra semmi segítséget.
A gonosz hatalma évszázadok óta erõsödik, és bámulatos,
ahogy az emberek alávetették magukat ennek a sátáni fog-
ságnak. Csak az Istenség harmadik személyének a hatal-
mas erejével tudunk ellenállni a bûnnek, és tudjuk azt le-
gyõzni. A Szentlélek nem korlátozott erõvel jön el hoz-
zánk, hanem isteni hatalmának, erejének a teljességével.
A Lélek az, aki eredményessé teszi mindazt, amit a világ
Megváltója vitt véghez.” (Ellen G. White: Jézus élete, 669–671. o.)
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III. TANULMÁNY 2014. JÚLIUS 19.

A Szentlélek

1 Milyen jellegzetes nevet használva beszél Krisztus a
Szentlélekrõl? Mit árul el ez a Lélek emberekhez fûzõdõ

viszonyáról, illetve Jézus és a Szentlélek kapcsolatáról?

„Kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét: akit a vi-
lág be nem fogadhat, mert nem látja õt és nem ismeri õt; de
ti ismeritek õt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem
hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok.” (Jn 14,16–18)
„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben
küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, és eszetek-
be juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békes-
séget hagyok néktek, az én békességemet adom nektek:
nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyug-
talankodjék a szívetek, se ne féljen! Hallottátok, hogy én
azt mondtam néktek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha
szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam:
Elmegyek az Atyához – mert az én Atyám nagyobb nálam-
nál.” (Jn 14,26–28)
„De én az igazat mondom néktek: jobb nektek, hogy én el-
menjek, mert ha el nem megyek, nem jõ el hozzátok a Vi-
gasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok.” (Jn 16,7,
vö. 1Jn 2,1)

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

.....................................................................................................................
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nagyra értékelik Isten Lelkét, a szívükben lakozó Szentlé-
lek által továbbadják az õket átitató erõt, s ezzel mindent
életre keltõ folyamatot indítanak el. Bárcsak megértenénk,
milyen hatalmasak az isteni erõforrások!” (Ellen G. White,
The Southern Work, 1905. november 28.)

3 Mi tükrözõdik annak az embernek az életében, aki része-
se ennek a folyamatnak?

„A reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten sze-
relme kitöltetett a szívünkbe a Szent Lélek által, aki ada-
tott nékünk. (…) Mert a test szerint valók a test dolgaira
gondolnak, a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
Mert a test gondolata halál, a Lélek gondolata pedig élet és
békesség.” (Rm 5,5; 8,5–6)
„A Lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés,
szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség. Az ilye-
nek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet
megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha
Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk
hiú dicsõségkívánók, egymást ingerlõk, egymásra irigyke-
dõk.” (Gal 5,22–26)

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

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

„»Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek
elmúltak, ímé újjá lett minden.« (2Kor 5,17) Egyedül az
isteni hatalom képes megújítani az emberi szívet, és be-
tölteni a lelket Krisztus szeretetével, amely szüntelenül
árad azokra, akikért Krisztus meghalt. A Lélek gyümöl-
cse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság,
hûség, szelídség, mértékletesség. Amikor valaki megtér
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2 Milyen munkát végez a Lélek az ember Istenhez vezeté-
se érdekében? Hová csúcsosodik ki ez a folyamat, ha alá-

vetjük magunkat a munkájának?

„A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tu-
dod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Lé-
lektõl született. (…) Mikor pedig eljõ majd a Vigasztaló,
akit én küldök néktek az Atyától, az igazság Lelke, aki az
Atyától származik, az tesz majd bizonyságot rólam.” (Jn
3,8; 15,26)
„Nem az igazság cselekedeteibõl, amelyeket mi cseleked-
tünk, hanem az õ irgalmasságából tartott meg minket az
újjászületés fürdõje és a Szent Lélek megújítása által.”
(Tit 3,5)

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

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

„Az Isten Egyszülött Fia által küldött Szentlélek egy-
ségbe hozza az ember testét és lelkét, s Krisztus tökéletes,
isten-emberi természetét alakítja ki benne.” (Szemelvények
Ellen G. White írásaiból, I., 237. o)

„Jézus Krisztus úgy határozott, hogy távozásakor aján-
dékot ad az Õbenne hívõknek. Az ajándéknak méltónak
kellett lennie a Megváltó királyi voltához. Úgy döntött te-
hát, hogy az istenség harmadik személyét küldi el képvise-
lõjéül. Túlszárnyalhatatlan ajándék ez. Minden más aján-
dékot magában foglal, ezért lett az isteni Lélek – megté-
rítõ, felvilágosító, megszentelõ hatalmával – a Jézustól
kapott ajándékunk.

Krisztus azt kívánta, hogy egyszerû eszközökkel is el
tudja végezni a legfontosabb munkát. A Szentlélek képvi-
seli Jézus Krisztust, és amikor az emberek megbecsülik és
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4 Hogyan függ össze a Szentlélekkel való kapcsolatunk és
az Isten általi elfogadásunk?

„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, ha-
nem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelké-
nek törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvé-
nyétõl. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy
erõtlen volt a test miatt, Isten az õ Fiát elbocsátván bûn
testének hasonlatosságában és a bûnért, kárhoztatta a bûnt
a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk,
akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert a
test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a Lélek szerint
valók pedig a Lélek dolgaira. A test gondolata halál, a Lélek
gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellen-
ségeskedés Isten ellen, minthogy Isten törvényének nem en-
gedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben van-
nak, nem lehetnek kedvesek Isten elõtt. De ti nem vagytok
testben, hanem lélekben, ha ugyan Isten Lelke lakik benne-
tek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha
pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bûn miatt,
a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a Lelke lakik
bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki
feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a
ti halandó testeteket is a bennetek lakozó Lelke által.
Annakokáért, atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek,
hogy test szerint éljünk: mert ha test szerint éltek, meghal-
tok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek.
Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Rm 8,1–14)
„Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama tíz szûzhöz,
akik elõvéve a lámpásaikat, kimentek a võlegény elé. Öt pe-
dig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok voltak,
amikor lámpásaikat elõvették, nem vittek magukkal olajat,
az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az edé-
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Istenhez, erkölcsi felfogása megújul, indítékai megváltoz-
nak, és azokat a dolgokat értékeli és szereti, amelyeket Is-
ten. A változhatatlan ígéretek aranyfonala egybeköti éle-
tét Jézuséval. Szeretet, öröm, békesség és elmondhatatlan
hála hatja át a lelket. Az áldásban részesülõ szavai ezek
lesznek: »A te jóvoltod felmagasztalt engem.« (Zsolt
18,35). (…)

Ahol Krisztussal vannak egységben, ott szeretet van.
Legyenek bármilyen gyümölcseink, semmi hasznuk nem
lesz, ha a szeretet hiányzik az életünkbõl. Vallásunk lénye-
ge az Isten és embertársaink iránti szeretet. Senki nem
szeretheti Krisztust, ha nem szereti Isten gyermekeit. 

Ha egyesülünk Krisztussal, akkor az Õ értelme lesz ben-
nünk. Tisztaság és szeretet ragyog jellemünkben, életün-
ket pedig szelídség és igazság uralja. Még az arckifejezé-
sünk is megváltozik. A lélekben lakozó Krisztus kiáraszt-
ja átalakító erejét, s a külsõ megjelenés a belül uralkodó
békérõl és örömrõl tesz bizonyságot. Úgy iszunk Krisz-
tus szeretetébõl, mint ahogyan a szõlõvesszõ veszi táplá-
lékát a szõlõtõbõl. Ha Krisztusba oltattunk, ha rostról
rostra egyesültünk az élõ szõlõtõvel, akkor azt élõ gyü-
mölcsök gazdag fürtjeivel fogjuk igazolni. 

Ha kapcsolatban vagyunk a Világossággal, akkor a Vi-
lágosság csatornáivá válunk, s szavainkkal és tetteinkkel
fényt fogunk árasztani a világban. Az igaz keresztények
össze vannak kapcsolódva a mennyel és a földdel s a véges
embert a végtelen Istennel összekötõ szeretet kötelékével.
A Krisztus arcán ragyogó világosság követõinek szívében
is világít az Atya dicsõségére. (…)

A Krisztusba vetett hit az, amely által jó lelkület és
szándék vezérli a hívõ ember életét. Jóság és mennyei gon-
dolkodásmód árad tova azoktól, akik Jézusra, hitük szer-
zõjére és bevégzõjére tekintenek.” (Szemelvények Ellen G.
White írásaiból, I., 336–338., 388. o.)
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kapsz arra, hogy Krisztussal együtt részt vegyél a Bárány
menyegzõi vacsoráján. 

– Noha magas és jó alkatú vagy, mégsem léphetsz be ide
– szólt másvalakihez. – Ha feltételezések, kritikai lelkület,
harag és öndicsõítés jellemez, nem jöhetsz be, mert elron-
tanád az ünnepet. Akik arra szoktatják magukat, hogy má-
sokban hibát keressenek, olyan fogyatékosságot mutatnak,
amely családokat tesz boldogtalanná, és arra késztet máso-
kat, hogy az igazság helyett a mesékhez forduljanak. Bizal-
matlanságod kovásza és gáncsoskodó jellemed elzárja elõ-
led a belépés lehetõségét. Ezen az ajtón senki sem léphet
be, aki csorbíthatná az ott lakók boldogságát azáltal, hogy
kikezdi az egymásba vetett tökéletes bizalmukat. Nem
csatlakozhatsz a mennyei udvar boldog családjához, mert
minden könnyet eltöröltem szemükrõl. Soha nem láthatod
a Királyt szépségében, ha nem vagy az Õ jellemének kép-
viselõje. Majd ha feladod saját akaratodat és saját bölcses-
ségedet, s Krisztustól tanulsz, akkor léphetsz be Isten or-
szágába. Isten teljes, feltétel nélküli átadást igényel. Add
át az életedet neki, hogy Õ vezesse és alakítsa! Vedd fel
Krisztus igáját! Vesd alá magad irányításának és tanításá-
nak! Ha nem válsz olyanná, mint egy kisgyermek, soha
nem léphetsz be a mennyei országba.

Krisztusban lakozni annyit jelent, mint az Õ jelleme
mellett dönteni, hogy Megváltónk érdekei megegyezzenek
a te érdekeiddel. Lakozz benne, s csak az legyél és csak azt
tedd, amit Õ vár tõled. Ezek a tanítványság feltételei, ame-
lyek teljesítése nélkül soha nem találhatsz nyugalmat. Pi-
henj meg Krisztusban! Rajta kívül nem találhatsz békes-
séget.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I., 102–103., 395. o.)

„Csak amikor az igazság tölti be szívünket a Lélek által,
csak akkor ébred fel a lelkiismeretünk, és alakul át az éle-
tünk. ” (Ellen G. White: Jézus élete, 672. o.)
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nyeikben. Késvén a võlegény, mindannyian elszunnyadtak
és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás hangzott: Ímhol jõ a võle-
gény! Jöjjetek elébe! Akkor felkeltek mind azok a szüzek, és
elkészítették a lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az
eszeseknek: Adjatok nékünk az olajotokból, mert a lámpá-
saink kialusznak. Az eszesek pedig így feleltek: Netalán
nem lenne elegendõ nékünk és néktek, menjetek inkább az
árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amikor pedig venni
jártak, megérkezett a võlegény, és akik készen voltak, be-
mentek vele a menyegzõbe, és bezáratott az ajtó. Késõbb pe-
dig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram!
Nyisd meg minékünk! Õ pedig felelvén, mondta: Bizony
mondom néktek, nem ismerlek titeket.” (Mt 25,1–12)
„Felelt Jézus: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki
nem születik víztõl és Lélektõl, nem mehet be Isten orszá-
gába.” (Jn 3,5)

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

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

„A Szentlélek munkája, a megszentelõdés által válha-
tunk alkalmassá arra, hogy beléphessünk a menny udvarai-
ba, ha Krisztus munkálkodik bennünk, és igazságának ré-
szesei vagyunk – e nélkül senki nem nyerhet jogcímet a
mennyre. Nem lenne örömünk a mennyben, ha a Szentlé-
lek befolyása és Krisztus igazsága nem készítene fel ben-
nünket annak szent légkörére. (…)

Álmomban egy õrálló állt egy fontos épület ajtajánál, és
minden bebocsátásra várót megkérdezett: »Befogadtad a
Szentlelket?« Mérõzsinór volt a kezében, és csak kevesen,
igen kevesen nyertek bebocsátást az épületbe. 

– Emberi mérték szerint nem vagy magas – mondta egy
ott állónak. – De ha a kapott ismereteidnek megfelelõen
nagykorúságra jutottál Krisztusban, akkor meghívást
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A keresztény felekezeteket tekintve a Szentlélekhez való vi-
szonyuk kapcsán azt mondhatjuk, hogy nincs igazán kiegyen-
súlyozott gondolkodás ezen a téren. Egyfelõl a karizmatikus
mozgalmakban a Lélekkel való tapasztalat napi szintû ugyan,
de annak hitelességét a Biblia nem igazolja. A Szentlélek mint-
ha csak a szolgája lenne egy-egy vezetõnek, aki parancsszavá-
val utasítja arra, hogy épp mit végezzen. Másfelõl a konzerva-
tív kereszténységre inkább az a gondolkodásmód jellemzõ,
hogy majd ha jobbak leszünk, ha eléggé megtisztulunk, akkor
ennek elismeréseként Istentõl megkapjuk a Szentlelket.

A Biblia mérlegén egyik elképzelés sem állja meg a helyét, és
a végeredmény szomorú: a Szentlélek munkája mind az egyé-
ni életeket, mind a közösségi szolgálatokat tekintve hiányzik
a kereszténységbõl.

„A Lélek teljessége nem jutalom a hûségünkért, hanem Is-
ten ajándéka kudarcainkban” – írta egy keresztény szerzõ.
Vagyis Isten a jellemfejlõdés akármelyik fokán álló keresz-
ténynek örömmel adja a Lelkét – ha azt õszinte szívvel, az
alárendelõdés igaz és teljes szándékával kérik. Aki keresz-
tény, az napi szinten kapcsolatban áll a Szentlélekkel, napon-
ta kéri a mennyei Atyától, aki örömmel küldi, hisz tudja: nél-
küle nincs más erõ, ami meg tud óvni bennünket a bûntõl.
„A Szentlélek teljességét nem elérni kell, hanem inkább el-
kérni” – írja Roy Hession.

Ha az ember átérzi a rászorultságát; ha tudatában van an-
nak, hogy önmagában képtelen ellenállni a rosszra való kész-
tetéseknek és a saját kívánságainak; ha azoktól szívében elfor-
dul; ha egyedüli megoldásként csak Istentõl várja a segítséget;
ha rászorultságában Istentõl kéri a Szentlelket; és ha kétség
nélkül el is hiszi és bizonyossággal valóságnak veszi, hogy
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5 Kik nyerhetik el a Szentlelket? Milyen tévképzetekkel
találkozunk ezen a téren? Melyek a Szentlélek elnyerésé-

nek feltételei?

„Kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zör-
gessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap,
és aki keres, talál, és a zörgetõnek megnyittatik. Melyik
atya pedig az közületek, akitõl a fia kenyeret kér, és õ ta-
lán követ ád néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kí-
gyót ád-é néki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é
néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó
ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyá-
tok Szent Lelket azoknak, akik tõle kérik.” (Lk 11,9–13)
„De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kétel-
kedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és
ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat
valamit az Úrtól.” (Jak 1,6–7) 
„Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy
õk igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példáza-
tot is mondta: Két ember ment fel a templomba imádkoz-
ni, az egyik farizeus, a másik vámszedõ. A farizeus megáll-
va, ily módon imádkozott magában: »Isten! Hálákat adok
néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, raga-
dozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme, e vámszedõ is.
Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenbõl, amit
szerzek.« A vámszedõ pedig távol állván, még a szemeit sem
akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, mondván:
»Isten, légy irgalmas nékem bûnösnek!« Mondom néktek,
ez megigazulva ment alá az õ házához, inkább, hogynem
amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és
aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” (Lk 18,9–14)

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

.....................................................................................................................
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„Nem szabad a késõi esõre várnunk. Részesülni fog abban
mindenki, aki felismeri és értékeli a kegyelemnek azt a har-
matát és záporát, amelyet most kapunk. Amikor összegyûjt-
jük a világosság töredékeit, amikor nagyra értékeljük az Úr
változhatatlan irgalmasságát – hiszen Isten szereti, ha megbí-
zunk benne –, akkor minden ígéret beteljesedik. Az egész
Föld telve lesz Isten dicsõségével.” (Ellen G. White: „A Te Igéd
igazság”, 252. o.)

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

és az osztály mûködtetéséhez.
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ilyen háttérrel Isten meg is adja, hiszen így ígérte – akkor az
az ember részesül a Szentlélek ajándékában, amint a vámszedõ
is megigazulva hagyta el a templomot. 

Sok keresztény nem meri elhinni ezt. Pedig az alázat nem a
kételkedés kifejezésében van („nem vagyok annyira jó, hogy
én elnyerhessem”), hanem abban, hogy az ember a maga beteg
szívének és bûneinek tudatában elfogadja az ajándékot, amely-
nél Isten nagyobbat nem adhat. Mi az igazi megalázkodás, ha
nem az, hogy az ember elfogadja azt, aminek elfogadására az
ajándékozó készségét leszámítva teljesen méltatlan?

„Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan
várakoznak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és
kegyelmére. Isten ereje kérésre és befogadásra vár. Ez a
hit által igényelt, megígért áldás maga után von minden
más áldást is. Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint
adatik, és Õ kész arra, hogy mindenkit megáldjon, szük-
ségük és befogadóképességük szerint.” (Ellen G. White: Jézus
élete, 588. o.)

6 Mi az alapja annak a tapasztalatnak, amit a keresztények
a késõi esõ idején nyernek?

„Meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van,
hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel.” (Eféz 5,18)
„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre,
és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat
álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.” (Jóel 2,28)

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

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

.....................................................................................................................
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Sorsunkat illetõen semmilyen bizonytalanságban nem va-
gyunk: a „bûn zsoldja a halál” törvényének következtében jo-
gos jussunk a kárhozat. Egyetlen ember sem kivétel: sem ne-
veltetésünk, sem erkölcsi színvonalunk, sem értelmi képessé-
günk stb. nem tudja felülírni ezt. Ezen a tényen változtatni
sem tudunk – semmilyen eszköz nincs ehhez a kezünkben. Az
egyetlen megoldást az kínálja, hogy érdemtelenül könyörül-
nek rajtunk. 

„Ha a napi munkánkért egy korrekt összeget kapunk, azt
munkabérnek hívják. Ha valaki versenyt nyer, díjjal jutalmaz-
zák. Ha valaki a hosszú szolgálatáért vagy kimagasló teljesítmé-
nyéért elismerést érdemel, jutalmat kap. Ha azonban egy ember
nem képes pénzt keresni, nem tud díjat nyerni és nem érdemel
jutalmat, mégis ajándékot kap valamiképpen – ez jól mutatja be
Isten jóindulatát, amelyet nem érdemlünk meg. Erre gondo-
lunk, amikor Isten kegyelmérõl beszélünk” – írja George W.
Knight. 

„Úgy tekintünk magunkra, mintha hatalmunk lenne
megváltani önmagunkat. Jézus azonban azért halt meg
értünk, mert erre képtelenek vagyunk. Õbenne van a re-
ménységünk, megigazulásunk és igazságunk. Nem sza-
bad elkeserednünk és attól félnünk, hogy nincs Megvál-
tónk, vagy hogy Õ nem irgalommal gondolkodik felõ-
lünk. Ebben a pillanatban is értünk munkálkodik, arra
szólítva bennünket, hogy jöjjünk Õhozzá reménytelen-
ségünkben, és meneküljünk meg.” (Szemelvények Ellen G.
White írásaiból, I., 323. o.)
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IV. TANULMÁNY 2014. JÚLIUS 26.

Az üdvösség   

Üdvösségen gyakran azt a mennyei életet értjük, amelynek va-
lóságáról Jézus Krisztus bizonyossággal szólt, és ahová vár
bennünket. Azonban az üdvösség kifejezés az odavezetõ utat
is magában foglalja, nem csak a végcélt jelöli. Az úton való vé-
gighaladásból fakad, hogy végül célba érünk-e. E heti tanulmá-
nyunk keretein belül ezért alapvetõen az üdvösség útjáról
gondolkodunk, nem elsõsorban az örök élet jellemzõirõl.

1 Mi lenne akkor, ha Istentõl csak azt kapnánk, amit megér-
demlünk? Miért nem vagyunk „alkuképesek” Isten elõtt? 

„A bûn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig örök
élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Rm 6,23) 
„Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én
Istenemben, mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel en-
gem, az igazság palástjával vett engemet körül, mint võle-
gény, aki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony,
aki felrakja ékességeit.” (Ésa 61,10)
„Miképpen adnálak oda, Efraim, szolgáltatnálak ki, Iz-
ráel!? Miként adnálak oda, mint Admát, tennélek olyan-
ná, amilyen Seboim?! Megesett bennem az én szívem, fel-
lángolt minden szánalmam! Nem végzem el haragom
hevét, nem fordulok vissza Efraim vesztére, mert Isten va-
gyok én, és nem ember, a Szent teközötted, és nem harag-
gal jövök én.” (Hós 11,8–9)
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tus élhessen bennük, s így nem találják a drágagyöngyöt.
Nem gyõztek a szentségtelen célkitûzések, a világi vá-
gyak, a világ szeretete fölött. Nem emelik fel a keresztet,
hogy Krisztust kövessék az önmegtagadás és önfeláldo-
zás útján. Soha nem tapasztalták meg a lélek békéjét és
kiegyensúlyozottságát, mivel teljes átadás nélkül nincs
megnyugvás és öröm. Majdnem keresztények, de nem
egészen azok. Közel vannak a mennyhez, de nem lépnek
be annak kapuin. Majdnem, de nem teljesen részesülni a
megváltásban annyit jelent, mint elveszni.” (Szemelvények
Ellen G. White írásaiból, I., 366. o.)

3 Kitõl származott az ember üdvözítésének terve, és mi
ennek a jelentõsége? Meddig kész elmenni Isten a bûnös

után, hogy megmentse?

„Maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek en-
gem, és elhittétek, hogy én Istentõl jöttem ki. (…) És aki
küldött engem, velem van. Nem hagyott engem az Atya
egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek
néki kedvesek.” (Jn 16,27; 8,29)
„Egy embernek volt két fia, és monda az ifjabbik az atyjá-
nak: Atyám, add ki a vagyonból rám esõ részt! És az
megosztá köztük a vagyont. Nem sok nap múlva a kiseb-
bik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött,
és ott eltékozolta vagyonát, mert dobzódva élt. Minekutá-
na pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a
vidéken, és õ kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén,
hozzászegõdék annak a vidéknek egyik polgárához, és az
elküldte õt a mezeire disznókat legeltetni. És kívánta
megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók
ettek, és senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt,
mondta: Az én atyámnak mily sok bérese bõvelkedik ke-
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2 Ha az üdvösség Isten ajándéka – kerül-e nekünk valami-
be? Miben találjuk meg az összhangot a látszólag ellent-

mondó kijelentések között?

„Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben el-
rejtett kincshez, amelyet megtalálva az ember, elrejtette
azt, s örömében elmegy és eladva mindenét, amije van,
megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyek
országa a kereskedõhöz, aki igazgyöngyöket keres, s talál-
ván egy drágagyöngyre, elment, és mindenét eladva, ami-
je volt, megvette azt.” (Mt 13,44–46) 
„Amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, ak-
képpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki
hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn
3,14–15)

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

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

„Egyedül Krisztus igazsága vezethet üdvösségre – az
pedig Isten ajándéka.” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból,
I., 305. o.)

„Az üdvösséget nem érdemelhetjük ki, de keresnünk
kell, odaadásunkkal és kitartásunkkal tanúsítva, hogy a vi-
lágon mindenrõl le tudunk mondani érte.” (Ellen G. White:
Krisztus példázatai, 74. o.)

„Az egész munka az Úré, elejétõl a végéig.” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból, I., 359. o.)

„Vannak, akik kutatnak, szüntelen kutatnak a szépsé-
ges gyöngy után, de helytelen szokásaikról nem monda-
nak le teljesen. Nem halnak meg az énjüknek, hogy Krisz-
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„A pásztor újra megszámolja nyáját. Amikor meggyõzõ-
dik arról, hogy egy juh elveszett, nincs nyugalma többé. Az
akolban hagyja a kilencvenkilencet, és elmegy, hogy meg-
keresse az eltévedtet. Minél sötétebb és viharosabb az éj-
szaka, minél veszélyesebb az út, a pásztor annál jobban
aggódik, és annál nagyobb igyekezettel keres. Mindent
megtesz, hogy megtalálja az elveszett juhot. Felléleg-
zik, amikor a távolból meghallja az erõtlen sírást! A han-
got követve megmássza a legmeredekebb csúcsot is, el-
megy saját életét kockáztatva egészen a szakadék szélé-
ig. Így keres, és az egyre halkuló sírásból tudja, hogy juha
haldoklik. Igyekezetét végül siker koronázza. Megtalálja
az elveszettet!” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, 125. o.)

4 Milyen árat fizetett Isten, hogy üdvözíthessen bennün-
ket? A keresztáldozat melyik mozzanatánál tudjuk ezt a

legjobban megragadni? 

„Másnap látta János Jézust õhozzá menni, és mondta: Ímé
Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bûneit!” (Jn 1,29)
„Énekeltek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd
a könyvet és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél,
és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden
ágazatból, nyelvbõl, népbõl és nemzetbõl.” (Jel 5,9)
„Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Lé-
lek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisz-
títja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy
szolgáljatok az élõ Istennek.” (Zsid 9,14)

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

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

.....................................................................................................................
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nyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén, elmegyek
az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem
az ég ellen és ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy
a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a te
béreseid közül egy! És felkelvén, elment az atyjához. Ami-
kor még távol volt, meglátta õt az atyja, és megesett rajta
a szíve, és odafutván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt.
És mondta néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és el-
lened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hí-
vattassam! Az atyja pedig mondta a szolgáinak: Hozzátok
ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyûrût
a kezére, és sarut a lábaira! És elõhozván a hízott tulkot,
vágjátok le, és együnk és vigadjunk. Mert ez az én fiam
meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott.
Kezdének azért vigadni.” (Lk 15,11–24)

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

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

Nem a szenvedõ emberiség jajkiáltása késztette arra Istent,
hogy tervet készítsen a megmentésünkre. Isten maga a szere-
tet, s már akkor könyörületre indult és megalkotta a megvál-
tás tervét, amikor az ember még el sem bukott. Õ nem annak
függvényében viszonyul hozzánk, ahogyan mi Õhozzá. Neki
nem egyik jellemzõje a szeretet, Õ maga a szeretet.

Sok keresztény számára különválik az Atya és Jézus szere-
pe. Úgy gondolkodnak, hogy Jézus szeret minket, ezért min-
dent megtett értünk, de az Atyával más a helyzet. Õ csak a
Fiára tekintettel könyörül rajtunk. Pedig nemcsak Jézus, ha-
nem az Atya is komoly részt vállalt az ember megmentésében.
Õ küldte Jézust, Õ is kérlel, hív bennünket (Jn 6,44), és együtt
vállalta a szenvedést Fiával értünk a kereszten. 

A pásztor törõdése és erõfeszítése jelképezi azt, amint az
Atya küzd eltévedt teremtménye megmentéséért:
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dolgot nem cselekedett. És mondta Jézusnak: Uram, em-
lékezzél meg énrólam, mikor eljössz a te országodban! És
mondta néki Jézus: Bizony mondom néked ma, velem le-
szel a paradicsomban.” (Lk 23,39–43) 
„Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én
Istenemben, mert az üdv ruháival öltöztetett fel engem, az
igazság palástjával vett engem körül, mint võlegény, aki
pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki fel-
rakja ékességeit.” (Ésa 61,10) 
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszéde-
met hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök éle-
te van, és nem megy a kárhozatra, hanem általment a ha-
lálból az életre. (…) Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, élni fog, és aki csak él és hisz
énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” (Jn 5,24;
11,25–26)

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

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

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

Hajlamosak vagyunk a bibliai tanításokat teológiai fogal-
makra lebontani, mert úgy gondoljuk, így könnyebben meg-
értjük õket. Ez hasznos is lehet, de vigyáznunk kell: el kell ke-
rülnünk a veszélyt, hogy töredékekre essenek szét bennünk az
Ige tanításai, s ne lássuk az egész képet, amelyet a Biblia elénk
szeretne tárni. Ha mégis ez történik, az negatív hatást gyako-
rol az életünkre. Tehát miközben definiálunk magunknak fo-
galmakat, soha ne feledjük azokat összekötni egymással, és a
gyakorlati életünkre vonatkoztatni!

Sok keresztényben ilyen töredékekben élnek a hit, a megté-
rés, a bûnbocsánat, a megigazulás, a Szentlélekkel való betöl-
tekezés, az engedelmesség, a megszentelõdés fogalmai. Pedig
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„Ádám elbukott az engedetlensége következtében,
semmibe vette Isten törvényét. Az isteni kormányzást sé-
relem érte, és az igazság megkövetelte a törvényszegés jó-
vátételét. Isten Fia önként vállalkozott az engedetlenség
büntetésének elhordozására, hogy így megmentse az em-
beri nemet az örök kárhozattól. Az isteni vezetésen esett
csorbát egyedül a menny fejedelmének megalázkodása ál-
líthatta helyre. Az igazság csak Õáltala nyerhetett elégté-
telt. Az ember így visszakaphatta, amit engedetlensége
miatt elvesztett. Más megoldás nem volt. Ha egy angyal
jött volna Földünkre, ahol Ádám megingott és elbukott,
nem járt volna sikerrel. Jövetele nem tudta volna eltüntet-
ni a bûn egyetlen foltját sem, s egy órányi próbaidõt sem
adhatott volna az embernek. Krisztus, aki Istennel egyen-
lõ, az Atya »dicsõségének visszatükrözõdése, és az õ va-
lóságának képmása« (Zsid 1,3), emberi természetet öl-
tött, és eljött hozzánk, hogy szenvedjen és meghaljon a
bûnösökért. Isten egyszülött Fia megalázta magát, és en-
gedelmes maradt mindhalálig, mégpedig a keresztfának
haláláig. Testében viselve a bûn átkát, mindenki számára
elérhetõvé tette a boldogságot és a halhatatlanságot.” (Sze-
melvények Ellen G. White írásaiból, I., 286. o.)

5 Mit foglal magában az üdvösség a jelenlegi, földi életün-
ket tekintve? 

„A felfüggesztett gonosztevõk közül pedig az egyik szidal-
mazta õt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg
magadat, minket is! Felelvén pedig a másik, megdorgálta,
mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon
ítélet alatt vagy! És mi ugyan méltán; mert a mi cselekede-
tünk méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan
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aláhozza.) Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (Azaz,
hogy Krisztust a halálból felhozza.) De mit mond? Közel
hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit
beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a száddal vallást
teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten fel-
támasztotta õt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hi-
szünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvös-
ségre.” (Rm 10,6–10) 
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az
igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon,
az igaz Bíró, nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak
is, akik vágyva várják az õ megjelenését.” (2Tim 4,7–8) 
„Tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert sze-
retjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az õ atyjafiát, a ha-
lálban marad.” (1Jn 3,14)

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

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

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

„Az elbizakodottság bûne, illetve az Istenbe vetett tö-
kéletes hit és bizalom látszólag hasonlíthatnak egymásra.”
(Szemelvények Ellen G. White írásaiból, I., 263. o.)

Hogy az üdvbizonyosság elbizakodottságból fakad-e, avagy
hitbõl, azon mérhetõ le, amire irányul. Az elõbbi esetében
nem vesszük figyelembe sem Isten feltételeit, sem a Krisztus-
hoz és más emberekhez fûzõdõ viszonyunkat, hanem saját hi-
tünkben látjuk a bizonyosság alapját.

A hitbõl fakadó üdvbizonyosság Krisztust és az Õ kereszt-
halálának hatalmát szemléli. Az ilyen ember alárendeli magát
Istennek, és nem önmagára figyel. 
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ezek szorosan összekapcsolódó események, amelyek egy lelki
folyamat különbözõ aspektusait mutatják be. Ha valaki hitre
jut, azt megtérésnek is nevezzük, egyúttal bûnbocsánatban
részesül, vagyis megigazíttatik, és ezzel együtt el is nyeri a
Szentlelket. Mivel Isten elfogadja õt, beléphet a mennybe, az-
az üdvözülni fog. (A Szentlélek elnyerése által pedig Krisztus
lesz az Úr a szívében, így engedelmes életet fog élni.)

Az üdvösségnek fordított bibliai kifejezések is (mind a hé-
ber jásá, mind a görög szótéria) a fentebb leírtakat támasztják
alá. E szavak jelentése magában hordozza a bûnbocsánatot,
megmenekülést, oltalmat, biztonságot, állandóságot, gyógy-
ulást, boldogságot, megtartatást. 

Ez azért is fontos, mert reménységet nyújt számunkra a
hétköznapokban. Ha bûnbánattal Istenhez járultam, higgyem
el, hogy megkaptam a Szentlelket, Isten megigazított, és mi-
vel mindezek az áldások Krisztus halála által történtek, jogom
van belépni a mennybe. Ne úgy gondolkozzam, hogy majd a
távoli jövõben esetleg lehetõségem lesz az áldások elnyerésé-
re, hanem ragadjam meg õket most! Isten ezt szeretné. Nem
az alázat hiányát vagy az önfelmagasztalást tükrözi, ha valaki
így tesz – hanem a hitet.

Ennek megvalósulását szemlélhetjük a keresztre feszített
jobb lator esetében is. Bûnbánatra jutott – mivel a Szentlélek
már munkálkodott a szívében –, hittel fordult Krisztus felé,
aki biztosította arról, hogy üdvözülni fog. Megkapta a Szent-
lelket, hiszen a Lélek gyümölcse a békesség, amely haláltusá-
jában jellemezte õt.

6 Hogyan gondolkodunk az üdvbizonyosságról?

„A hitbõl való igazság pedig így szól: Ne mondd a szíved-
ben: Kicsoda megy föl a mennybe? (Azaz, hogy Krisztus
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Megmentve
– hogyan?   

Elõzõ tanulmányunkban Isten üdvösségre vezetõ tervérõl ol-
vastunk, most pedig azt vizsgáljuk, hogy az ember részérõl
mi szükségeltetik e terv megvalósulásához. Isten kegyelme, a
megváltás minden részlete ingyen ajándék, és Jézus a keresz-
ten teljessé tette a megváltásunkat. Mégsem üdvözül minden-
ki, és ennek nem Sátán az oka – mert senki sem szakaszt el
bennünket Isten szeretetétõl.

Semmilyen jó irányú változás, semmilyen lelki fejlõdés nem
mehet végbe Isten Lelkének jelenléte nélkül – ezt soha ne fe-
ledjük el, miközben ezen a héten azt tanulmányozzuk, mi az
„ember része” a megszentelõdés folyamatában.

1 Milyen alap nélkülözhetetlen az életünkben Isten átalakí-
tó munkájához? Ki kezdeményezi ezt?

„Látott egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ült, és
mondta néki: Kövess engem! És az mindeneket elhagy-
ván, felkelt és követte õt. És Lévi nagy lakomát készített
néki az õ házánál, és ott nagy sokasága volt a vámszedõk-
nek és egyebeknek, akik velük letelepedtek. És köztük az
írástudók és farizeusok zúgolódtak az õ tanítványai ellen,
mondván: Miért esztek és isztok a vámszedõkkel és a bû-
nösökkel? És felelvén Jézus, mondta nékik: Az egészsége-
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„Az üdvösségre vezetõ hit nem alkalmi hit, nem pusz-
tán értelemmel való belátás, hanem a szív mélyén gyöke-
rezik, és személyes Megváltójaként tekint Krisztusra,
mert Õ képes üdvözíteni mindenkit, aki az Atyához jön
Jézus által. Nem valódi a hited, ha azt hiszed, hogy Jé-
zus másokat üdvözíthet, de téged nem. Valódi hit akkor
nyilvánul meg, amikor a lélek az üdvösség egyedüli remé-
nyeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra késztet, hogy
lelkünk minden szeretete Krisztusra irányuljon. Értel-
münket így a Szentlélek befolyásolja, jellemünk pedig az
isteni mintára alakul át. Hitünk így nem holt, hanem sze-
retet által munkálkodó hit, amely arra indít, hogy Krisz-
tus szépségére tekintsünk, és jellemünk átalakulva az iste-
ni jellemvonásokat tükrözze.” (Szemelvények Ellen G. White
írásaiból, I., 359. o.)

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

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány. 
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„Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongattatom, elseny-
ved a búbánat miatt szemem, lelkem, testem. Mert bánat-
ban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim, bû-
nöm miatt roskadoz erõm, és kiasznak csontjaim.” (Zsolt
31,10–11)

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

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

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

„Szeretetének bemutatása és Lelkének késztetése által
Isten bûnbánatra kérleli az embert. A bûnbánat Isten
ajándéka. Isten elõször bûnbánatra készteti azt, akinek
megbocsát. Az ember legédesebb öröme Isten törvényé-
nek áthágása miatt érzett bûnbánatából és a Krisztusban
mint a bûnösök Megváltójában és Közbenjárójában való
hitébõl ered. Krisztus azért vonja Magához az embert
szeretetének kinyilatkoztatása által, hogy megismerje a
megbocsátás örömét és Isten békéjét. Ha az ember vála-
szol Krisztus hívására, és kegyelmébe helyezi életét, ak-
kor lépésrõl lépésre fogja vezetni, mígnem teljesen meg-
ismeri Õt, s ez az örök élet.” (Szemelvények Ellen G. White írá-
saiból, I., 299. o.)

„Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket,
hanem Isten kinyilatkoztatta irántunk való szeretetét azért,
hogy megtérjünk.” (Ellen G. White: Krisztus példázatai, 15. fej.)

„Bûnbánat nélkül nincs megváltás. Egyetlen bûnbána-
tot mellõzõ bûnös sem hihet szívbõl a szentségben való
növekedésben. Pál úgy beszél a bûnbánatról, mint Isten
szerint való szomorúságról a bûn felett, amely »megbán-
hatatlan megtérést szerez« (2Kor 7,10). Ebben a bûnbá-
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seknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.
Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bû-
nösöket a megtérésre.” (Lk 5,27–32) 
„Hallották ezeket némely farizeusok, akik vele voltak, és
mondták néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é? Mondta né-
kik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bûnötök, ám-
de azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bûnötök meg-
marad. (…) És az, amikor eljõ, megfeddi a világot bûn,
igazság és ítélet tekintetében.” (Jn 9,40–41; 16,8)

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

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

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

„Önmagunk ismerete nagy tudás. Az igaz önismeret
alázatra vezet, amely megnyitja az utat Isten elõtt, hogy
fejlessze az értelmünket, és formálja, fegyelmezze a jel-
lemünket.” (Ellen G. White: Counsels to Teachers, Parents and
Students)

„Nem azért térünk meg, hogy Isten szeressen minket,
hanem Isten kinyilatkoztatta, megmutatta az irántunk va-
ló szeretetét azért, hogy megtérjünk.” (Ellen G. White: Krisz-
tus példázatai, 15. fej.)

2 Mitõl hiteles a bûnbánat, az alázat?

„Azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bûnö-
met, és miután megismertem magamat, combomat ver-
tem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúsá-
gom gyalázatát.” (Jer 31,19) 
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utakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzõbe.
És kimenve a szolgák az utakra, begyûjtötték mind, akiket
csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a
menyegzõ vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy
megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek
nem volt menyegzõi ruhája. És mondta néki: Barátom, mi
módon jöttél ide, holott nincsen menyegzõi ruhád? Az
pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak:
Kötözzétek meg a lábait és kezeit, vigyétek és vessétek õt
a külsõ sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás.” (Mt
22,1–13) 
„Közel van, aki engem megigazít, ki perel énvelem? Áll-
junk együtt elõ! Kicsoda peresem? Közelegjen hozzám!
Íme, az Úr Isten megsegít engem, kicsoda kárhoztatna en-
gem?” (Ésa 50,8–9) 
„Nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Is-
ten országát? Ne tévelyegjetek: se paráznák, se bálvány-
imádók, se házasságtörõk, se bujálkodók, se férfiszeplõsí-
tõk, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalma-
zók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek
voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de meg-
szenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézus nevében
és a mi Istenünk Lelke által.” (1Kor 6,9–11)

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

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

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

„Az igaz, hogy Krisztus érdemei által Isten joggal iga-
zítja meg a bûnöst, az ember azonban nem öltöztetheti
lelkét Krisztus igazságosságának ruháiba, miközben tuda-
tában van bûneinek és elhanyagolt kötelezettségeinek. Is-
ten – mielõtt megigazíthat valakit – a szív teljes átadását
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natban semmi érdem szerint való nincs, de felkészíti a szí-
vet Krisztus, az egyedüli Megváltó elfogadására, aki az el-
veszett bûnös egyedüli reménysége. (…)

Jézus, az isteni közbenjáró nevében bûnbánattal jöjj Is-
tenhez, a kegyelmes és megbocsátó Atyához! Hidd, hogy
Isten ígérete szerint fog cselekedni! Az Isten áldására
vágyakozók kopogtassanak és várakozzanak a kegyelem
királyi székénél szilárd bizonyossággal, így szólván:
»Uram, megígérted, hogy mindenki, aki kér, kap, aki ke-
res, talál, és aki kopogtat, annak megnyittatik.« Az Úr ar-
ra vágyik, hogy mindazok, akik keresik Istent, higgyenek
abban, akinek mindenre van hatalma.” (Szemelvények Ellen G.
White írásaiból, I., 303., 335. o.)

3 Mit vizsgál a király, amikor az esküvõi vendégekre tekint?
Mennyiben a mi munkánk, hogy elfogadható öltözékben

vehessünk részt a menyegzõn?

„Jézus ismét példázatokban beszélt nekik, mondván: Ha-
sonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki az õ fiának
menyegzõt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják
azokat, akik a menyegzõre hivatalosak voltak, de nem
akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván:
Mondjátok meg a hivatalosoknak: Íme, ebédemet elkészí-
tettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész
minden, gyertek el a menyegzõre. De azok nem törõdvén
vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a
maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az õ
szolgáit, bántalmazák és megölték õket. Meghallván pedig
ezt a király, megharagudott, és elküldve hadait, azokat a
gyilkosokat elvesztette, és azok városait fölégette. Akkor
mondta a szolgáinak: A menyegzõ ugyan készen van, de a
hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a kereszt-
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nyege! A hit nem egyszerûen egy elmélet, gondolkodásmód.
Munkálkodik, megtisztít. A pisztisz (hit) szó egyszerre jelenti
a hitet mint feltétel nélküli meggyõzõdést, elfogadást és bizal-
mat, valamint a hûsége(s cselekvés)t mint ami a hit automati-
kusan mûködõ és tõle elválaszthatatlan megnyilvánulása.

5 Van-e szerepe a hálaadásnak a megigazulás folyamatá-
ban?

„Meggyökerezvén és tovább épülvén õbenne, és megerõ-
södvén a hitben, amiképen arra taníttattatok, bõvelkedvén
abban hálaadással.” (Kol 2,7) 
„Hálaadó zsoltár. – Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld!
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vi-
gassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, õ alkotott
minket és nem magunk, az õ népe és az õ legelõinek juhai
vagyunk. Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornácaiba
dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
Mert jó az Úr, örökkévaló az õ kegyelme, és nemzedékrõl
nemzedékre való az õ hûsége!” (100. zsoltár) 

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

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

Hálát adni Istennek – ezt minden keresztény fontosnak tart-
ja, mégsem kap kellõ szerepet az imádságainkban. A hálaadás
több egy köszönöm kifejezésénél Isten felé: 

– fölemeli a lelket Istenhez,
– erõsíti a hitet,
– változtathat az ember lelkiállapotán a csüggesztõ, sõt két-

ségbeejtõ helyzetekben is,
– Isten ígéreteinek bizonyosságát szilárdítja meg a lélekben,
– Isten dicsõségére szolgál a világegyetem lényei elõtt.
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kéri. (…) Amikor Isten megbocsát a bûnösnek, vissza-
vonja a megérdemelt büntetést és úgy bánik vele, mintha
nem vétkezett volna, akkor isteni pártfogása alá veszi és
Krisztus igazságának érdemei által megigazítja.” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból, I., 335., 357. o.)

4 Hogyan értsük azt, hogy „a te hited megtartott téged”?
Miben vagy kiben való hit tart meg? Mit jelent a sokat

idézett mondat: „az élõ hit szeretet által munkálkodik, és
megtisztítja a lelket”? 

„És mondta néki: Kelj föl, és menj el, a te hited téged meg-
tartott.” (Lk 17,19) 
„Mert mindaz, ami Istentõl született, legyõzi a világot, és
az a gyõzedelem, amely legyõzte a világot, a mi hitünk.”
(1Jn 5,4) 
„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Ma-
gatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magato-
kat, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha mél-
tatlanok vagytok.” (2Kor 13,5, vö. Gal 5,6) 

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

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

Sok kereszténynek önmaga hitében van bizonyossága. Ho-
gyan nyilvánul ez meg, és milyen veszélyt hordoz magában, ha
valaki arra támaszkodik? 

A hit annyira erõs, amennyire erõs az, amire irányul. Kivált-
ságunk, hogy a menny Urában bízzunk, így életüknek moz-
díthatatlan alapja legyen. „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzõjé-
re és beteljesítõjére!” (Zsid 2,12) A hit azt jelenti: felnézek Jé-
zusra. Egy másik fordításban így olvashatjuk ezt az igét: „…le
ne vegyük a szemünket Jézusról!” Tulajdonképpen ez a hit lé-
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.....................................................................................................................

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

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

„Amikor Krisztust szemléljük, Õhozzá hasonlóvá vál-
tozunk át, és elkészülünk a vele való találkozásra. Most
van itt az ideje, hogy felkészüljünk Urunk érkezésére. Az
ünnepélyes jelenetet megelõzõen éber várakozásra és ko-
moly munkára van szükség – e kettõ tesz bennünket tel-
jessé Krisztusban. Az aktivitásra és az imádságra együtt
van szükség, ahogy az isteni és az emberi is egyesült
Jézus Krisztusban. Isten gyermekei így dicsõítik meg
Õt. (…) Akik felkészülnek az Úrral való találkozásra,
örömmel mondják: Ímé Istenünk, akit mi vártunk, és
aki megtart minket! (Ésa 25,9)” (Ellen G. White: In Heavenly
Places, 250. o.)

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

mûködési költségeihez.
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„Régi bûneinket nem tudjuk jóvátenni, és saját erõnk-
bõl nem szentelõdhetünk meg. Isten azonban azt ígéri,
hogy Krisztus által mindezt megcselekszi értünk. Mi hisz-
szük ezt az ígéretet. Beismerjük bûneinket, és átadjuk
magunkat Istennek. Neki akarunk szolgálni. Mihelyt ezt
cselekedjük, azonnal teljesíti az ígéretét. 

Ha hiszünk az ígéreteiben, hisszük, hogy bûneink meg-
bocsáttattak és megtisztulunk, a gutaütötthöz hasonlóan
mi is meggyógyulunk minden bûnünkbõl és betegségünk-
bõl. Mindez megtörténik, ha hiszünk.” (Ellen G. White: Krisz-
tushoz vezetõ lépések, Hit és elfogadás c. fej.)

A hálaadás nem csupán egy „dekorációs elem” a hitéletben:
átformáló ereje van. Hogyan is fejezhetném ki másként a hite-
met Isten ígéreteiben, gondviselésében, a bûnbocsánatban, ha
nem azzal, hogy hálaadással emlékezem meg róluk, mint ame-
lyeknek megvalósulásában olyannyira bizonyos vagyok, hogy
meg is köszönöm? A hit kifejezése és a hálaadás elválasztha-
tatlan egymástól.

6 Hová csúcsosodik ki a megváltás az emberi életben?

„Az a kenet, amelyet kaptatok tõle, bennetek marad, és így
nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, ha-
nem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz
az, és nem hazugság, s amiként megtanított titeket, úgy
maradjatok õbenne. És most, fiacskáim, maradjatok õben-
ne, hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg
ne szégyenüljünk elõtte az õ eljövetelekor. Ha tudjátok,
hogy õ igaz, tudjátok, hogy aki az igazságot cselekszi, az
mind tõle született.” (1Jn 2,27–29)
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hisztek, ha a mennyeiekrõl szólok néktek? És senki sem
ment fel a mennybe, csak az, aki a mennybõl szállt alá, az
embernek Fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemel-
te Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiá-
nak felemeltetnie. Hogy valaki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (Jn 3,1–15) 
„Az igazságot követve szeretetben, mindenestõl fogva nö-
vekedjünk abban, aki a fej, Krisztusban.” (Eféz 4,15)

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

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

Isten akarata az ember gazdagítása, formálása egészen addig,
amíg eljut az élet egyik legfontosabb mérföldkövéhez, a megté-
réshez, amikor már nemcsak Isten vágyakozik az ember után, ha-
nem az ember is vágyakozik Teremtõje után. És Isten szövetsé-
get köt az Õt választó teremtményével, lemossa régi bûneit, és
új életet ajándékoz neki. Ez az esemény hatalmas magaslat az éle-
tünkben, de a fejlõdés itt még nem áll meg. Sõt ekkor kezdõdik
igazán. A megtérés egy kapu, amelyen be kell lépnünk ahhoz,
hogy „növekedjünk egészen az Isten teljességéig” (Eféz 3,19). 

A megtérés után következik a megszentelõdés. Nem állunk
meg a keresztségnél, hanem folyamatosan gyarapodhatunk, éle-
tünk végéig – sõt az örökkévalóság határtalan korszakain át is.
Isten azon munkálkodik, hogy alakítson, vezessen egyre köze-
lebb magához. A fejlõdés-növekedés az Õ örök törvénye. 

2 Mi a lelki növekedésünk és a jellemfejlõdésünk legfonto-
sabb feltétele?

„Maradjatok énbennem, és én is tibennetek. Miképpen
a szõlõvesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem
ha a szõlõtõkén marad, akképpen ti sem, csak ha énbennem
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VI. TANULMÁNY 2014. AUGUSZTUS 9.

Növekedés       
Krisztusban

1 Mibõl indul ki és hová juthat el a lelki növekedésünk? 

„Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus,
a zsidók fõembere, aki éjjel jött Jézushoz, és mondta néki:
Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul, mert senki
sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha Isten van
vele. Felelt Jézus és mondta néki: Bizony, bizony mondom
néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Isten
országát. Mondta néki Nikodémus: Mi módon születhetik
az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ anyjának méhébe
másodszor, és születhetik-é? Felelt Jézus: Bizony, bizony
mondom néked: Ha valaki nem születik víztõl és Lélektõl,
nem mehet be Isten országába. Ami testtõl született, test az,
és ami Lélektõl született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt
mondtam neked: Szükséges néktek újonnan születnetek. 
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tu-
dod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Lé-
lektõl született. Felelt Nikodémus és mondta néki: Mi mó-
don lehetnek ezek? Jézus így válaszolt: Te Izráel tanítója
vagy, és nem tudod ezeket? Bizony, bizony mondom néked,
amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bi-
zonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
Ha a földiekrõl szóltam néktek és nem hisztek, mi módon
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ban, hogy Krisztus teljességgel emberré lett, »mindenestõl fog-
va hasonlatosnak kellett lennie« hozzánk. Pontosan azért, hogy
együtt érzõ, könyörületes legyen, és segíthessen azokon, akik
megkísértetnek. Hogy azon a szinten, ahol mi vagyunk, bemu-
tassa a gyõzelmes életet. 

Világosan szól az ige: »Megkísértett mindenekben, hozzánk
hasonlóan.« (Zsid 4,15) »Mert amennyiben szenvedett, õ maga
is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.« (Zsid
2,18) Ahogy Jézusnak az emberi természet mellett isteni termé-
szete is volt – amely által világosan felismerte a bûnt, és az Atyá-
tól nyert erõvel legyõzhette –, ugyanúgy bennünket is az »isteni
természet részesévé« tesz (2Pt 1,3; Ap csel 2,38), ha igényeljük
és befogadjuk Szentlelkét. Gyõzhetünk általa. Õ mondta: »aki
gyõz (tehát gyõzhetünk!)… amint én is gyõztem« (tehát a pél-
dája követhetõ!) (Jel 3,21). 

Nem csak Krisztus, a tanítványai is szóltak a Szentlélek által,
halottakat támaszthattak, betegeket gyógyíthattak. Nem csak a
Megváltó szavára csendesedett le a tenger, Illés szavára is bezá-
rult az ég három és fél évig, nem volt esõ, majd imájára ismét es-
ni kezdett. Számos példát idézhetnénk még a Bibliából. A hit-
hõsök mind az Istenbe vetett bizalom által gyõztek; hit által
gyõzhetünk mi is! Hit által növekedhetünk. Ahogy Isten a
megtérésünket munkálja, ahogy hit által belekapaszkodhatunk
kegyelmébe, ahogy munkálja bennünk a jót, ugyanúgy fejlõd-
hetünk lépésrõl lépésre, újra és újra kimenekedhetünk bizalmat-
lanságainkból. Hit által újra és újra felsegít bukásainkból. Hit
által miénk Isten legnagyobb ajándéka: a Fiú. »Aki az õ tulajdon
Fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, mi mó-
don ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?« (Rm
8,32) Ha pedig az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk? Isten
nemcsak a megtérésünknél, hanem a megszentelõdésünknél is
végig munkálkodik. Ha a növekedés törvényét megértjük és
követjük, »Gyõz hitünk diadalma!«.” (Szabó Attila: Gyógyító megbo-
csátás, 114–115. o.)

NÖVEKEDÉS KRISZTUSBAN * 63

maradtok. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki én-
bennem marad, én pedig õbenne, az terem sok gyümölcsöt,
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki
nem marad énbennem, kivettetik, mint a szõlõvesszõ, és
megszárad, s egybegyûjtik ezeket és a tûzre vetik, és megég-
nek. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek
maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az nék-
tek. Abban dicsõíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyü-
mölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Ami-
képpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek tite-
ket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én
parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szerete-
temben, amiképpen én megtartottam az én Atyám paran-
csolatait, és megmaradok az õ szeretetében.” (Jn 15,4–10)

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

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

„Mivel Isten a teljesség, ezért a maga teljességével bennünket
is teljességre akar vezetni. A teljességet adja nekünk. Részesíte-
ni akarja az embert a növekedés tapasztalatában, a beteljesedés
örömében. Sokan megriadnak attól a hatalmas távlattól, amelyet
Isten tár elénk. Horizontja az örökkévalóság. Pedig kezdetben
a Teremtõ »e világot is [az örökkévalóságot] adta az ember
elméjébe« (Préd 3,11). Ahogy kezdetben volt Ádámnál és Évá-
nál, Isten az Õ képmására és hasonlatosságára akarja helyreállí-
tani az embert, hogy »Krisztus ábrázatához hasonlatos« legyen
– azaz elnyerje jellemét. Valóra váltsa hívását, amely egyben ígé-
retet rejt: »Kövess engem!« Követhetõ a Megváltó! Nem távoli
életideál Õ, példája nem elérhetetlen messzeség, meghódítha-
tatlan hegycsúcs, hanem valóságos, elérhetõ. Sokan mondják:
»Ez nem rám vonatkozik, tévedés! Krisztust nem lehet követ-
ni. Õ Isten, mi emberek vagyunk. Õ halottakat tudott feltá-
masztani, betegeket gyógyítani, de én…?« Ne feledjük azon-
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gyen a legelsõ dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban:
»Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a
tiéd! Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem
a mai napon szolgálatodra. Lakozz bennem, kérlek, hogy
minden munkámat tebenned végezzem!« Naponkénti fel-
adatunk legyen ezt tenni! Minden reggel szenteld oda ma-
gadat Istennek arra a napra! Rendeld alá összes tervedet
akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd
õket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Is-
ten kezébe helyezheted az életedet, Õ pedig mind jobban és
jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. (…)

A szüntelen ima nem más, mint a lélek szakadatlan, há-
borítatlan közössége Istennel, amely által Tõle származó
élet árad, melynek nyomán belõlünk is a szentség és a tisz-
taság folyama árad ki és tér vissza Istenhez.” (Ellen G. White:
Krisztushoz vezetõ lépések, Növekedés „Krisztus teljességéig” c. fej.)

4 Minek az árán kell megnyernünk az életet? Mi a legna-
gyobb ellenségünk, amellyel naponta, sõt óráról órára

szembe kell szállnunk?

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, ve-
gye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem. Mert
aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki pedig el-
veszti az életét énérettem, az megtartja azt.” (Lk 9,23–24)

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

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

„Pál versenypályához hasonlítja az életet (1Kor 9,24–27).
Minden hívõ ember elnyerheti a gyõzelmi koszorút. Így biztat
bennünket: »Úgy fussatok, hogy elvegyétek!« Egy versenyzõ
minden erejét megfeszíti a gyõzelemért. Használja az összes ké-
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„A szent élet tekintetében éppen úgy Krisztustól füg-
günk, mint ahogy a szõlõvesszõ növekedése és gyümölcs-
termése függ a szõlõtõkétõl. Õnélküle nincs lelki élet.
Nem tudunk ellenállni a kísértéseknek, nem tudunk nö-
vekedni a kegyelemben és a szentségben. Benne maradva
viszont virágozhatunk. Aki belõle nyer életet, nem lesz
meddõ vagy gyümölcstelen ág. Olyan lesz, mint a folyó-
víz mellé ültetett fa.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések,
Növekedés „Krisztus teljességéig” c. fej.)

3 Miért fontos naponta odaszánnunk magunkat Istennek?
Hogyan maradhatunk folyamatos összeköttetésben Jé-

zus Krisztussal?

„Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságá-
ra, hogy szánjátok oda a ti testeteket élõ, szent és Istennek
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.” (Rm 12,1) 
„Szüntelen imádkozzatok!” (1Thess 5,17) 
„Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörges-
setek és megnyittatik néktek.” (Mt 7,7)

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

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

„Hit által lettél Krisztusé, és hit által kell növekedned is
õbenne. Hit által kell adnod és elfogadnod. Mindent oda
kell adnod: szívet, akaratot, szolgálatot. Szánd oda magadat
néki, határozd el, hogy minden kívánalmának engedelmes-
kedni fogsz. Hasonlóképpen kell mindent venned: Krisz-
tust, aki minden áldás teljessége. A szívedbe kell fogadnod
Õt, hogy benned lakozzon, erõd, igazságod és örökkévaló
segítõd legyen – erõt adjon néked az engedelmességhez.
Szenteld oda magad Istennek reggelenként! Mindig ez le-
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satok. Álljatok hát elõ, körülövezve derekatokat igazlel-
kûséggel, és felöltözve az igazság mellvasába, felsaruzva
lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mind-
ezekhez fölvéve a hit pajzsát, amellyel ama gonosz minden
tüzes nyilát megolthatjátok. Az üdvösség sisakját is fölve-
gyétek, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde, minden
imádsággal és könyörgéssel imádkozva minden idõben
a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázva minden áll-
hatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” (Eféz
6,13–18)

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

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

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

„Kétféle életfelfogás létezik, s kétféle eredménye lehet: a gyõ-
zedelmes élet, és a bukásokkal teli élet. Az ember gyõzedelmes
életet él, ha elfogadja, hogy Krisztus a mindene, segítsége, ere-
je, támasza, oltalma, minden problémájának igazi megoldója. 
S ha elbukik is, csak pillanatokra, percekre, esetleg órákra ve-
szíti el a kapcsolatot Megváltójával, mert tudja, hogyan kell
helyreállítani az Istennel való kapcsolatot, és a kapcsolat hely-
reállítását választja. Tudja, hogy Isten kegyelmes, készséggel
megbocsát, Õneki nem öröm halogatni ezt, mert csak még
mélyebbre hatol lelkünkben a bûn. Hit által akár egy pillanat
alatt is helyreállíthatjuk a kapcsolatot Istennel. Így folyamato-
san haladva végül egyre kevesebb bukás lesz az életünkben,
egyre rövidebb ideig tart fogságában a kísértés, a bûn. Egyre
inkább fölfelé emelkedik az ember útja, és így egyre közelebb
jut Istenhez.

A bukásokkal teli életet az jellemzi, hogy vannak ugyan gyõ-
zelmei, de csak pillanatokra, percekre, esetleg órákra. Ilyenkor
úgy érezzük, hogy magaslati levegõt szívunk. De az ilyen em-
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pességét. Az emberi élet rendkívüli lehetõsége, hogy nekife-
szüljünk, »nekidõljünk« a kitûzött célnak. Ez nem görcsös ful-
doklást jelent, hanem ráhagyatkozást Isten kegyelmére. Nem
önerõbõl való kapálódzás, hanem Isten erejére támaszkodás. 
A bizalomból és hitbõl fakad az átadás. Ez a »feszültség« legin-
kább abban jelentkezik, hogy a szüntelenül felszínre törõ önzé-
sünk, követelõdzõ, önigazoló természetünk folytonos »megfe-
szítettséget« igényel, hogy békén hagyjon bennünket. 

Naponta kell igényelnünk és elnyernünk Krisztus szabadító
hatalmát. »Tudván, hogy a mi óemberünk Õvele megfeszítte-
tett, hogy megerõtlenüljön a bûn teste, hogy ezután ne szolgál-
junk a bûnnek.« (Rm 6,6) »Akik pedig Krisztuséi, a testet meg-
feszítették indulataival és kívánságaival.« (Gal 5,24) Az, hogy az
ember percrõl percre döntéseket hozzon, újra és újra átállítsa
szemléletmódját – Ádámé helyett Krisztus lelkületével fegyver-
kezzen fel –, küzdelembe kerül. Aggodalmak, félelmek törhet-
nek ránk, de van szabadulás. Egyszer, amikor nyomasztó terhek
nehezedtek ránk, és éppen mentünk valahová a feleségemmel,
megálltunk az út szélén. Szívbõl jövõ imával ostromolta az eget:
»Nem tudjuk a magunk erejébõl megoldani, hiába minden em-
beri próbálkozás. Csak Te tudod, Urunk, egyedül véghezvinni.
Átadjuk neked ezt a problémát.« Egész lénye, minden vágya
benne volt ebben az imában. Mondtam is neki: »Ez a gyõzelem
pillanata!« Megnyugodtunk. Tudtuk, hogy Istenünk kezében
van az ügyünk. Egész napunkon végigvonult az ünnepélyes tu-
dat: az Úr a mi teherhordónk, nincs miért aggódnunk. Ez volt
a ragyogó valóság.” (Szabó Attila, i. m., 126–127. o.)

5 Hogyan kell küzdenünk, hogy naponta gyõzelmet aras-
sunk a Krisztusi életben?

„Vegyétek föl Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassa-
tok ama gonosz napon, és mindent elvégezve, megállhas-
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megtartónk, Jézus Krisztus igazságában: Kegyelem és bé-
kesség adassék néktek bõségesen Isten és Jézus, a mi Urunk
megismerésében. Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel
megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való,
annak megismerése által, aki minket a saját dicsõségével és
hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígé-
retekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által iste-
ni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottsá-
got, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig
teljes igyekezetet is fordítván, a hitetek mellé ragasszatok
jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudo-
mány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé
tûrést, a tûrés mellé kegyességet, a kegyesség mellé atya-
fiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság
mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyara-
podnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem
gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismeré-
sére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövid-
látó, elfelejtkezvén a régi bûneibõl való megtisztulásáról.
Annakokáért, atyámfiai, igyekezzetek inkább a ti elhíváso-
tokat és kiválasztatásotokat erõssé tenni, mert ha ezeket
cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Mert ekképpen gaz-
dagon adatik majd néktek a mi Urunk és megtartónk, Jé-
zus Krisztus örök országába való bemenetel.” (2Pt 1,1–11)

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

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

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

A fejlõdés lépcsõfokait tárja elénk Péter apostol második le-
vele bevezetõjében. Lépésrõl lépésre vezeti tekintetünket – a
kezdetektõl egészen a célig. Tekintsük át ezt a tiszta, egysze-
rû vonalvezetést, amely lényegre törõen összefoglalja a jellem-
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ber általában rövid ideig van Isten jelenlétében, kesernyés,
szomorú, panaszkodó, vagyis alapvetõen nem gyõzedelmes.
Általában vergõdõ élet az ilyen. Ekkor nem gyakoroljuk a hi-
tet, következésképp nem tudjuk megragadni a reményt. Ez
az út lefelé tart, mivel általában bukások, és a bukásokban va-
ló hosszú idõzések jellemzik, a gyõzelmek csak rövid fellé-
legzések. Ez az út veszélyes, az elveszés útja, a Krisztustól
távolodás útja! 

A látásmód a döntõ. A döntés, a választás hatalma, az aka-
rat, a hit, az igyekezet! Hogyan akarom látni Krisztust, önma-
gamat és az életemet? Gyõzedelmesen vagy bukottan? Jézus
ezt mondta: »Legyen neked a te hited szerint!« Azaz »ha a
szemmel látható világban, az énedtõl vezérelt világban akarsz
élni, legyen neked a te hited szerint. Ha gyõzedelmesen akarsz
élni, élj bûnbocsátó hatalmammal, hittel ragadd meg kezemet,
az én gyõzelmemet, erõmet, bölcsességemet, szeretetemet,
igazságomat, tökéletességemet, és ez mind a tiéd lesz.«” (Szabó
Attila, i. m., 151–153. o.)

6 Melyek a lépcsõfokai a Krisztusban való növekedésünk-
nek, fejlõdésünknek? Mi a végsõ célja az életünknek? 

„Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak,
akik velünk egyenlõ drága hitet nyertek a mi Istenünk és
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VII. TANULMÁNY 2014. AUGUSZTUS 16.

Úgy élni,      
mint Krisztus

1 Milyen mértékben kell betöltenünk a Jézus által adott
szeretetparancsolatot? Miért mondta új parancsolatnak?

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek
– amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egy-
mást. (…) Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint
ha valaki életét adja a barátaiért.” (Jn 13,34; 15,13)

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

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

Amikor Jézus azt mondta, hogy „új parancsolatot adok
néktek”, akkor ez új mértéket jelentett, az „amint én szerette-
lek titeket” krisztusi mértékét. Eddig a mérték „a szeresd fe-
lebarátodat, mint magadat” volt. Krisztus szeretete azonban
messze felülmúlja a természetes emberi szeretetet. Isteni, em-
berfeletti vonása ez a szeretetnek. Krisztus megtestesülése és
Földre jövetele elõtt az emberek számára nem volt kinyilvá-
nítva az isteni szeretet teljessége, Krisztusban azonban mind-
ez nyilvánvalóvá lett. Önzetlen élete és önfeláldozó halála
megmutatta az isteni szeretet valódi mélységét.

„»Úgy szerette Isten a világot, hogy az õ egyszülött
Fiát adta érte.« Odaadta Õt, mégpedig nemcsak arra,
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fejlõdés fokozatait. „Ha mindezek megvannak és gyarapodnak
bennetek” – tehát az ismeret, a hit és a cselekedetek, az igye-
kezet, a tudomány, a mértékletesség, a tûrés, az istenfélelem,
az irgalom és a szeretet gyarapodhatnak! Nem állóvízként, ha-
nem amint a hegyrõl – Isten világából – aláfolyó víz, amely
forrássá, csermellyé, patakká, folyóvá duzzad, haladhatunk
elõre. Egyre növekszik a vízhozama, szélesedik a medre, végül
hatalmas folyamként ömölhet a tengerbe. Ilyen a keresztény
fejlõdés útja! „Gazdagon adatik (…) a Jézus Krisztus örök or-
szágába való bemenetel.” (2Pt 1,11)

ELOLVASÁSRA AJÁNLOTT: Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések,
Növekedés „Krisztus teljességéig” c. fej.; Szabó Attila: Gyógyító megbocsátás,
Küzdelem és növekedés c. fej.

E heti adományunk a központi alapot támogatja. 
– A közösség mûködtetésére szánt adományok.
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.....................................................................................................................
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Jézus számára a mások iránti szeretet volt a legfontosabb.
Kisgyermekkorától kezdve egészen a Golgotáig folyamatosan
bemutatta a másokért végzett szolgálatok törvényét. Érzé-
keny volt a szenvedés minden formája iránt, együtt érzett a
lesújtottakkal. Kész volt minden fájdalmat enyhíteni, minden
betegséget meggyógyítani. Különösen érzékeny volt a társa-
dalom megvetett tagjai iránt. A mások szemében lenézettek –
a gyermekek, a bûnös asszonyok, az idegenek, a leprások, a
vámszedõk – az Õ számára értékesek voltak. Nem azért jött,
hogy neki szolgáljanak az emberek, hanem hogy õ szolgáljon
és adja életét váltságul sokakért. 

Fontosabb volt számára mások szükségletének betöltése a
saját fizikai szükségleténél, még az evésnél és ivásnál is. A fe-
lebarát iránti szeretetet az irgalmas samaritánus példázatával
szemléltette. A példázaton keresztül bemutatta, hogyan kell
szeretnünk embertársunkat, és ki a mi felebarátunk. A testi-
lelki szükségletben szenvedõkre irányítja figyelmünket. 

„A törvénytudó kérdése így hangzott Jézushoz: »Mit
cselekedjem?« (Lk 10,25) Jézus az igazság összegzéseként
fogta fel az Isten ember iránti szeretetét, amikor ezt mond-
ta: »Ezt cselekedd, és élsz.« (Lk 10,28) A samaritánus en-
gedett a kedves, szeretõ szív irányításának, bebizonyította,
hogy betölti a törvényt. Krisztus megparancsolta a tör-
vénytudónak: »Eredj el, és te is akképpen cselekedjél.« (Lk
10,37) Isten gyermekeitõl tetteket, nem pusztán szavakat
vár el. »Aki azt mondja, hogy õbenne marad, annak úgy
kell járnia, amint õ járt.« (1Jn 2,6)

Nem kevésbé van szüksége a világnak ma a tanításra,
mint amikor az Jézus ajkáról hangzott el. Az önzés és a hi-
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hogy közöttünk éljen, bûneinket hordozza és áldozatként
meghaljon helyettünk. Egészen az elesett emberiségnek
adta Õt. Krisztus azonosította magát az emberiség vá-
gyaival és szükségleteivel. Õ, aki egy volt Istennel, olyan
kötelékkel fûzte magát az emberek fiaihoz, amely soha
többé szét nem téphetõ. Jézus »nem szégyellt az õ atyja-
fiainak nevezni minket« (Zsid, 2,11). Õ a mi helyettes ál-
dozatunk, szószólónk és testvérünk, aki az Atya trónja
elõtt hordozza emberi természetünket. Örök idõkön át
Emberfia marad, mert mindörökké eggyé lett velünk, aki-
ket megváltott.” (Ellen G. White: Krisztushoz vezetõ lépések, Isten
szeretete az ember iránt c. fej.)

2 Hogyan szeressem embertársamat? Ki az én felebará-
tom?

„Jézus pedig felelvén, mondta: Egy ember ment alá Jeru-
zsálembõl Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztva
és megsebesítve elmentek, és otthagyták félholtan. Törté-
net szerint pedig ment alá azon az úton egy pap, aki azt
látván, elkerülte. Hasonlóképen egy lévita is, amikor arra
a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig
az úton menve odaért, ahol az volt, és amikor látta, kö-
nyörületességre indult. És hozzájárulván, bekötözte a se-
beit, olajat és bort töltve azokba, és felhelyezvén a saját jó-
szágára, vitte a vendégfogadó házhoz, és gondját viselte.
Másnap pedig elmenõben két pénzt adott a gazdának, és
mondta néki: Viselj gondot reá, és valamit ezen fölül rá-
költesz, amikor visszatérek, megadom néked. E három kö-
zül azért kit gondolsz, hogy felebarátja volt annak, aki a
rablók kezébe esett? Az pedig monda: Az, aki könyörült
rajta. Mondta azért néki Jézus: Eredj el, és te is akképpen
cselekedj.” (Lk 10,30–37)
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retetemet – ez inkább ellenérzést vált ki belõle, semmint örö-
met. Számára a cselekvõ szeretet többet jelentene az elméleti
szeretetnél. Ha igaz szeretettel akarunk szeretni, akkor le kell
mondanunk önös érdekeinkrõl, és embertársunk érdekét fon-
tosabbnak kell tartanunk a magunkénál. 

„Jézus Krisztus azt tanította: ne az legyen a legfõbb
gondunk, hogy mi jár nekünk, mi illet bennünket, hanem
az, hogy mennyit adhatunk. Pontosan annyival tartozunk
másoknak, mint amennyivel – szerintünk – õk tartoznak
nekünk. Képzeljük magunkat az emberek helyébe! Kép-
zeljük magunkat érzelmeikbe, nehézségeikbe, csalódásaik-
ba, örömeikbe és szomorúságaikba! Ezekkel azonosítsuk
magunkat, és azt tegyük másokkal, amit szeretnénk, ha õk
tennének velünk. Ez a becsületesség tényleges mértéke, s
nem más, mint a törvény – »Szeresd (…) felebarátodat,
mint magadat« (Lk 10,27) – más szavakkal való megfogal-
mazása. A próféták tanításainak összegzése, a menny egyik
elve ez, s mindenkiben kifejlõdik, aki alkalmassá válik a
menny szent közösségére. Ez az aranyszabály az igazi elõ-
zékenység alapelve. Legpontosabban Jézus életében és
jellemében láthatjuk a megvalósulását.” (Ellen G. White: Gon-
dolatok a hegyi beszédrõl, 121–122. o.)

4 Élhetek-e úgy, mint Krisztus?

„Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok
tökéletes.” (Mt 5,48) 
„Hogy lakozzék Krisztus hit által a szívetekben, a szeretet-
ben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessé-
tek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága,
mélysége és magassága Isten jóvoltának.” (Eféz 3,17–18) 
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deg külsõségek már-már kioltották a szeretet tüzét, elho-
mályosították az erényeket, melyeknek ékesíteniük kellene
a jellemet. A Jézus nevét vallók közül sokan szem elõl té-
vesztették, hogy a keresztényeknek Krisztust kell képvi-
selniük. Ha nem gyakoroljuk az önfeláldozást mások javá-
ra családi körben, a szomszédok közt, a gyülekezetben és
ahol csak megfordulunk, akkor, bármit vallunk is, nem va-
gyunk keresztények.” (Ellen G. White: Jézus élete, 424–425. o.)

3 Mi a szeretet legegyszerûbb és egyben legnagyszerûbb
alapelve? Mit jelent ez a gyakorlatban?

„Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedje-
nek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a tör-
vény és a próféták.” (Mt 7,12) 
„Semmit nem cselekedve versengésbõl, sem hiábavaló di-
csõségbõl, hanem alázatosan, egymást különbeknek tart-
ván magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem
mindenki a másokét is.” (Fil 2,3–4)

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

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

Kevéssé éljük bele magunkat a másik helyzetébe, pedig em-
bertársainknak arra a szeretetre és figyelmességre van szüksé-
gük, amely számukra valóban megfelelõ. Gyakran ahhoz a
gyermekhez hasonlítunk, aki olyan ajándékot vesz az anyuká-
jának, amelyrõl biztosan tudja, hogy õ is részesedhet belõle, az
õ érdekeit is szolgálja. De nem figyel édesanyja valódi igényé-
re, arra, ami számára tényleg fontos lenne. Jézus önmagunkról
a másik emberre irányítja figyelmünket. Ha például valakinek
azzal okoznék örömet, ha segítenék neki a házimunka elvég-
zésében, de ehelyett szép szavakkal próbálom kifejezni a sze-
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kat a kecskéktõl. És a juhokat jobb keze felõl, a kecskéket
pedig bal keze felõl állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb
keze felõl állóknak: Gyertek, én Atyámnak áldottai, örö-
köljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ
megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szom-
júhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogad-
tatok engem; mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg
voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek
hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván:
Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna,
vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor lát-
tuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy me-
zítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy
beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És fe-
lelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom
néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legki-
sebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg. Akkor
szól majd a bal keze felõl állókhoz is: Távozzatok tõlem, ti
átkozottak, az örök tûzre, amely az ördögnek és az õ angya-
lainak készíttetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem;
szomjúhoztam, és nem adtatok innom; jövevény voltam, és
nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ru-
háztatok fel engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogat-
tatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mond-
ván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél vagy szomjúhoztál,
vagy hogy jövevény, mezítelen, beteg vagy fogoly voltál, és
nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik,
mondván: Bizony mondom néktek, amennyiben nem cse-
lekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, énvelem
sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök
gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.” (Mt 25,31–46)

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

.....................................................................................................................
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„Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem
test szerint járunk, hanem Lélek szerint.” (Rm 8,4)

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

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

„Isten kimondhatatlan szeretettel ragaszkodik hozzánk.
Amint megértünk valamennyit Isten minden értelmet felül-
múló szeretetének hosszúságából, szélességébõl, mélységé-
bõl és magasságából (Eféz 3,18), szeretetünk fölébred irán-
ta. Krisztus vonzó jellemének kinyilatkoztatására, és arra,
hogy már akkor szeretett minket, amikor még bûnösök
voltunk, a konok szív meglágyul, lecsillapodik, a bûnös
megváltozik, és a menny gyermekévé válik. Isten nem alkal-
maz kényszert. 

A szeretetet használja eszközül, hogy kiûzze a szívbõl a
bûnt, így változtatja a kevélységet alázattá, az ellenségeske-
dést és hitetlenséget pedig szeretetté és hitté. 

Lelkünkre köti, hogy legyünk hozzá hasonlóan tökélete-
sek. Környezetünk számára legyünk a világosság és áldás
forrása, amint Õ is az a mindenség számára. Bár önmagunk-
ban semmink sincs, mégis Isten szeretete ragyog ránk, s ne-
künk az Õ tündöklését kell visszatükröznünk. A tõle köl-
csönzött jósággal jók lehetünk, tökéletesek a magunk terü-
letén.” (Ellen G. White: Gondolatok a hegyi beszédrõl, 77–78. o.)

5 Miért a mások iránti önzetlen szeretetszolgálat az ítélet
mértéke?

„Amikor eljõ az embernek Fia az õ dicsõségében, és vele
mind a szent angyalok, akkor beül majd az õ dicsõségének
királyiszékébe. És elébe gyûjtetnek mind a népek, és elvá-
lasztja õket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juho-

76 * JÉZUS TANÍTÁSAI



a bûnösök is szeretik azokat, akik õket szeretik. És ha csak
azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok
van? Hiszen a bûnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak
azoknak adtok kölcsönt, akiktõl reménylitek, hogy vissza-
kapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bûnösök is adnak
kölcsönt a bûnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adja-
tok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok
sok lesz, és ama magasságos Isten fiai lesztek: mert õ
jóltévõ a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért
irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,27–36) 
„Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne át-
kozzátok. Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal.
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevély-
kedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat.
Ne legyetek bölcsek timagatokban. Senkinek gonoszért
gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen
minden ember elõtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll,
minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút
ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama ha-
ragnak, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfi-
zetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged,
adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt mûveled,
eleven szenet gyûjtesz a fejére. Ne gyõzettess meg a go-
nosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg.” (Rm 12,14–21)

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

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

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

Jézus a családtagok, rokonok, a barát-felebarát, a hittestvér,
a bajbajutottak és az irányunkban közömbös emberek iránti
szereteten is túlmutatott: a velünk szemben ellenszenvvel
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„Krisztus mindazok számára különleges áldást biztosí-
tott, akik valamilyen jó szolgálatot tesznek embertársaik-
nak. Mindazokban, akik az én nevemért szenvednek –
mondotta Jézus –, engemet kell felismernetek. Amikép-
pen engem szolgálnátok, úgy kell szolgálnotok azoknak.
Ez a nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy az én tanítvá-
nyaim vagytok. Mindazok, akik beleszületnek a mennyei
családba, bizonyos értelemben a mi Urunk Jézus Krisztus
testvérei. Krisztus szeretete köti össze egymással az õ
családjának a tagjait. Ahol ez a szeretet nyilvánvalóvá
lesz, ott feltárul, megmutatkozik ez az isteni kapcsolat.
»Mindaz, aki szeret, az Istentõl született és ismeri az
Istent.« (1Jn 4,7) Azok, akiket Krisztus megdicsér az íté-
letben, lehet, hogy nagyon keveset tanultak, ismertek
meg a hittudományból, de becsben tartották, ápolták az
alapelveket. Az isteni Lélek befolyása útján áldássá lettek
azok számára, akik körülöttük élnek.” (Ellen G. White: Jézus
élete, „Legkisebb atyámfiai” c. fej.)

6 Hogyan viszonyult Krisztus az ellenségeihez? Mi ho-
gyan bánjunk azokkal, akik nem értenek egyet velünk, és

akik bántalmaznak minket?

„De néktek mondom, akik engem hallgattok: Szeressétek
ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyûlöl-
nek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozza-
tok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat
megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felsõruhádat
elveszi, ne vond meg alsóruhádat se. Mindennek pedig, aki
tõled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És
amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti
is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat sze-
retitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen
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hogy Isten angyalai menjenek elõtted, s készítsék elõ azok
szívét, kiket meg akarsz közelíteni. Könyörögj, hogy any-
nyira lágyítsák meg szívedet mennyei, áldásos hatásokkal,
hogy igyekezeted eredményes legyen. Ha jó eredménnyel
jársz, ne magadnak tulajdonítsd. Csakis Istent dicsõítsd.
Isten maga végezte el az egészet. (…)

Roppant hatalom a szeretet. Olyan szellemi és erkölcsi
erõ rejlik a szeretet elvében, amely elválaszthatatlan tõle.
A gazdagság hatalma hajlamos megrontani és pusztítani,
az erõszak pedig bántalmazni. A tiszta szeretet azonban
attól kiváló és értékes, hogy jót, és csakis jót cselekszik.
Bármit tegyünk is tiszta szeretetbõl, még ha jelentéktelen
és megvetendõ is az emberek szemében, akkor is tökéle-
tesen gyümölcsözõ, mert Isten többre becsüli azt, amit
szeretetbõl teszünk, annál, mint amennyit elvégzünk. 

A szeretet Istentõl származik. A megtéretlen szívbõl
nem származhat, nem növekedhet ez a mennyei növény,
amely csak ott él és virul, ahol Krisztus uralkodik. A sze-
retet nem tud tétlenül élni. Minden tette csak növeli, erõ-
síti, kiterjeszti a szeretetet. A szeretet ott is gyõzedel-
meskedik, ahol az érvek és a tekintély semmire sem men-
nek. A szeretet nem haszonlesõ, még csak jutalmat sem
vár fáradozásáért, Isten mégis úgy rendelte, hogy a szere-
tet minden cselekedetének nagy nyereség legyen az ered-
ménye. 

A szeretet, bár szétáradó a természete és csendben
munkálkodik, mégis erõs és hatalmas célja elérésében,
nagy gonoszságok legyõzésében. Hatása csillapító és át-
alakító, ezért ott is megragadja a bûnös életét, megérinti a
szíveket, ahol más eszköz eredménytelen. Bármily hatá-
sosnak is tûnik latba vetni a szellemi képességet, tekin-
télyt vagy erõt, ha nem párosul szeretettel, a bûnösök vá-
rakozó, elutasító álláspontra helyezkednek, ellenállásuk
pedig csak egyre erõsödik. Jézus a béke fejedelme volt.
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vagy ellenségesen viselkedõk felé is szeretõ viszonyulásra
adott példát. Az ellenségszeretet annyira nem következik az
emberi természetbõl, hogy csak Istenünk kegyelmébõl és ere-
jével lehetséges.

A velünk egyet nem értõk vitatkozhatnak a teológiánkkal,
szembeszállhatnak az elveinkkel, az életstílusunkkal, és mind-
azzal, ami fontos vagy kedves nekünk, de ki tud vitába szállni
a tõlünk feléjük irányuló önzetlenséggel, érdek nélküli, ön-
feláldozó szeretettel? Az önmegtagadó szeretet felülmúlja a
logikai érveket, az értelmi indokokat, és mennyei befolyást
áraszt a velünk ellenkezõkre. 

„Amikor ahhoz fordulsz, akit hibásnak tartasz, ügyelj,
hogy szelíden és alázatos szívvel szólj. Haragjában ugyan-
is nem azt teszi az ember, ami Isten szemében igaz. Lehe-
tetlen másképp jobb belátásra bírni a tévelygõt, mint a
szelídség, gyöngédség és szeretet szellemében. Ügyelj a
modorodra. Kerüld el az olyan tekintetet vagy mozdula-
tot, szót vagy hanghordozást, amely büszkeség- vagy
önelégültségízû. Õrizkedj az olyan szótól vagy tekintet-
tõl, mely téged dicsõítene vagy a te jóságodat s igaz tette-
idet szegezné szembe hibáikkal. Vigyázz, nehogy a leg-
kevésbé is megvetõ, lehengerlõ vagy fennhéjázó légy!
Óvatosan kerüld a harag látszatát is. S bár ha világosan
megmondod is, amit akarsz, mégse tégy szemrehányást,
ne vádolj metszõn; ne tüzesítse át szavadat más, mint az
õszinte szeretet. Legfõképp pedig ne legyen benned gyû-
lölet vagy rosszakarat, keserûség vagy sértõdöttség. A sze-
retõ szívbõl csakis nyájasság és gyöngédség áradhat. E be-
cses gyümölcsök mégse akadályozzanak meg, hogy a
legkomolyabban szólj, mintha angyalok néznének, s a kö-
zelgõ ítélet tudatában szólnál. Ne feledd, hogy a feddés
sikere jórészt attól a lelkülettõl függ, amellyel végzik. Ne
hanyagold el a buzgó imát, hogy alázatos szívû lehess,
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VIII. TANULMÁNY 2014. AUGUSZTUS 23.

Az egyház

1 Mi az egyház, mi a szerepe és feladata? Hogyan mûköd-
jön? 

„Mondta az Úr Ábrámnak: Menj ki a te földedbõl, és a te
rokonságod közül, a te atyádnak házából, a földre, amelyet
én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, s megáldalak
téged, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megál-
dom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, meg-
átkozom azt, és megáldatnak tebenned a föld minden
nemzetségei. És kiment Ábrám, amint az Úr mondta né-
ki, és Lót is kiment õvele. Ábrám pedig hetvenöt eszten-
dõs volt, amikor kiment Háránból.” (1Móz 12,1–4) 
„Nem e világból valók, amint én sem e világból vagyok.
Szenteld meg õket a te igazságoddal: a te igéd igazság.
Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is
õket e világra. És én õértük odaszentelem magamat, hogy
õk is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem-
csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik az õ beszé-
dükre 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.” (Jn 17,16–21)
„Mindez pedig Istentõl van, aki minket magával megbé-
kéltetett Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békélte-
tés szolgálatát. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltet-
te magával a világot, nem tulajdonítván nékik az õ bûnei-
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Azért jött a világra, hogy legyõzze az ellenállást és a te-
kintélyt. Rendelkezésére állt ugyan a bölcsesség és az erõ,
a gonosz legyõzéséhez azonban mégis a szeretet bölcses-
ségét és erejét alkalmazta.” (Ellen G. White: Bizonyságtételek, II.,
52–53., 135. o.)

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

szánt adomány.
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gukban mégis tüzet hoznának alá az égbõl Krisztus és az
igazság rágalmazóinak elpusztítására.” (Szemelvények Ellen
G. White írásaiból, III., 17. o.)

2 Milyen jelképekkel szemlélteti a Biblia Isten egyházát?
Kire épül, és ki építi? Mi a szerepe az emberi eszközök-

nek? Írjuk az igék mellé a jelképeket: 

„Akik fölépíttettetek az apostolok és próféták alapkövén,
lévén a szegletkõ maga Jézus Krisztus, akiben az egész
épület szép renddel rakattatván, növekedik szent temp-
lommá az Úrban, akiben ti is együtt építtettek Isten hajlé-
kává a Lélek által.” (Eféz 2,20–22) 
„Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõmûves.
Minden szõlõvesszõt, amely énbennem gyümölcsöt nem
terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem,
megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tisz-
ták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ma-
radjatok énbennem, és én is tibennetek. Miképpen a szõlõ-
vesszõ nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a
szõlõtõkén marad, akképpen ti sem, csak ha énbennem ma-
radtok. Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: aki énben-
nem marad, én pedig õbenne, az terem sok gyümölcsöt:
mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,1–5) 
„Az igazságot követvén szeretetben, mindenestõl fogva nö-
vekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akibõl az egész
test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az
õ segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tag mér-
téke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését
a maga fölépítésére, szeretetben.” (Eféz 4,15–16)

További tanulmányozásra: 1Kor 12,12–27; 1Pt 2,2–6; Lk
15,31–32; 1Kor 3,3–11.
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ket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván te-
hát követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért
kérünk, béküljetek meg az Istennel.” (2Kor 5,18–20)

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

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

Istennek mindig volt egyháza. Az Ószövetségben a zsidó
népre bízta az igaz Isten-ismeret hirdetését. Prófécia jelezte
megbízatásuk végét. Az Újszövetségben Jelenések könyve
2–3. fejezete szól errõl, és a 10. fejezete vázolja fel az 1844
után megalakult Hetednapi Adventista Egyház kialakulását és
küldetését, valamint a 12,17. verse szól megbízatásukról: „Is-
ten parancsolatainak megõrzõi, akiknél van a Jézus Krisztus
bizonyságtétele.”

„A tanítványok számára Krisztus küldetése végül betel-
jesedett. Az Õ példája és tanításai lépésrõl lépésre formál-
ták a jellemüket. (…) Már nem voltak tanulatlanok és
tudatlanok. Már nem csak független egyének csoportját
képezték, akik nem képesek összhangra és egységre. Már
nem földi dicsõségben reménykedtek, hanem egy szívvel
és egy lélekkel dolgoztak (Ap csel 1,14; 4,32). Gondolatai-
kat Krisztus töltötte be. Egyetlen céljuk az volt, hogy Is-
ten országáért dolgozzanak. Elméjükben és jellemükben
hasonlóvá váltak Urukhoz, és az emberek »meg is ismerték
õket, hogy Jézussal voltak« (Ap csel 4,13).” (Ellen G. White,
Review and Herald, 1908. november 12.)

„Testvéreim, az Úrnak van szervezett testülete, ame-
lyen keresztül a munkáját végzi. Lehet közöttük több
mint egy tucat Júdás, vagy hirtelenkedõ Péter, aki meg-
próbáló körülmények között megtagadja Urát, lehetnek
közöttük a szeretett Jánoshoz hasonlók, akik buzgósá-
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fel. Ez az ima megmutatja nekünk, hogy széthúzásunk és
elkülönülésünk meggyalázza Istent. Olvassátok el az
egész fejezetet, versrõl versre haladva.” (Szemelvények Ellen
G. White írásaiból, III., 20–21. o.)

„Akik megtapasztalták a Szentlélek megszentelõ erejét,
azok figyelnek a mennyei Tanító tanításaira, és õszinte-
ségre törekszenek, hogy testvéreikkel összhangban mun-
kálkodhassanak.” (Ellen G. White, Review and Herald, 1901. ok-
tóber 29.)

4 Mi jellemzi Krisztus egyházát a végidõ mostani szakaszá-
ban? Emberileg megvalósítható-e a tiszta egyház? Ho-

gyan hordozzuk ennek lelki terhét? 

„Akkor hasonlatos lesz a mennyek országa ama tíz szûz-
höz, akik elõvéve a lámpásaikat, kimentek a võlegény elé.
Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik bolondok
voltak, amikor lámpásaikat elõvették, nem vittek maguk-
kal olajat, az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vit-
tek az edényeikben. Késvén pedig a võlegény, mindany-
nyian elszunnyadtak és aludtak. Éjfélkor pedig kiáltás
hangzott: Ímhol jõ a võlegény! Jöjjetek elébe! Akkor fel-
keltek mind azok a szüzek, és elkészítették a lámpásaikat.
A bolondok pedig mondták az eszeseknek: Adjatok né-
künk az olajotokból, mert a lámpásaink kialusznak. Az
eszesek pedig feleltek, mondván: Netalán nem lenne ele-
gendõ nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz,
és vegyetek magatoknak. Amikor pedig venni jártak,
megérkezett a võlegény, és akik készen voltak, bementek
vele a menyegzõbe, és bezáratott az ajtó. Késõbb pedig a
többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! Nyisd
meg nekünk! Õ pedig felelvén, mondta: Bizony mondom
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.....................................................................................................................

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

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

Gondolkodjunk el ezeken a kifejezéseken! Jézus egy alka-
lommal, amikor megkérdezték, hogy mikor jön el Isten orszá-
ga, így válaszolt: „Isten országa tibennetek van.” A fenti jelké-
pek erre a kijelentésre irányítják rá a figyelmünket. Milyen se-
gítséget kapunk így, hogy megértsük az Istenhez, egymáshoz
és az egyházban lévõ vezetõkhöz való viszonyt?

3 Mi volt Jézus vágya és imája János evangéliuma 17. feje-
zete alapján? Mit tehetünk ennek megvalósulásáért? Mely

versek jelentõségét emelhetjük ki? 

Vö. 1Kor 12,31; 13,1; 14,1.

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

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

A lelki fejlõdés alapja a 3. vers, Isten megismerése. Minden
erre épül és ebbõl fakad: az igazság, a világtól való elkülönülés,
a szeretet és Isten személyes jelenléte. Ha szívünkbe fogadjuk
a Megváltót, akkor megvalósul Pál vallomása: „Élek többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus.” (Gal 2,20)

„Amikor a Szentlélek kitöltetett a korai egyházra, a hí-
võk sokaságának szíve-lelke egy volt (Ap csel 4,32), Krisz-
tus Lelke egyesítette õket. Ez a Krisztusban lakozás gyü-
mölcse. (…) Legyen egyházi hitvallásunk Krisztusnak az
az imája, amelyet János evangéliuma 17. fejezete jegyzett
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„A laodiceabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt
mondja az Ámen, a hû és igaz bizonyság, az Isten teremté-
sének kezdete: Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg
nem vagy, sem hév, bárcsak hideg volnál, vagy hév. Így, mi-
vel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az
én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meg-
gazdagodtam, és semmire nincs szükségem – és nem tu-
dod, hogy te vagy a nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és
mezítelen: azt tanácsolom néked, hogy végy tõlem tûzben
megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat,
hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelensé-
ged rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemeidet,
hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem:
légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme, az ajtó elõtt állok
és zörgetek: ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja
az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és õ énvelem.
Aki gyõz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe ül-
jön velem, amint én is gyõztem és ültem az én Atyámmal
az õ királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit mond a
Lélek a gyülekezeteknek.” (Jel 3,14–22)

Keressünk még jézusi tanítást, példázatot!

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

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

„Engedünk-e a mennyei szenthelyen folyó megtisztító
munkának, vagy valamiféle kényszerítõ erõre várunk, amely
ébredésünk elõtt majd a gyülekezetre száll? Az egész egy-
ház megújulásában reménykedünk? Az az idõ sohasem jön
el. Az egyházban sokan vannak, akik nem tértek meg és
nem egyesülnek küzdõ, kitartó imában. (…) Minden szét-
húzás veszteségekkel jár. A széthúzó felek barátai is állást
foglalnak a számukra megfelelõ oldalon, így a meghasonlás
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néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem
a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek
Fia eljõ.” (Mt 25,1–13) 
„Hasonlatos a mennyek országa az emberhez, aki a földjé-
be jó magot vetett, de amikor az emberek aludtak, eljött az
õ ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Ami-
kor pedig felnövekedett a vetés, és gyümölcsöt termett,
akkor meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig elõ-
állván, mondták néki: Uram, avagy nem tiszta magot ve-
tettél a te földedbe? Honnan van azért benne a konkoly?
Õ pedig mondta nékik: Valamely ellenség cselekedte azt.
A szolgák megkérdezték: Akarod-e tehát, hogy elmenvén,
összeszedjük azokat? Õ pedig mondta: Nem. Mert amikor
összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is
kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nõjön mind a ket-
tõ az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az ara-
tóknak: Szedjétek össze elõször a konkolyt, és kössétek
kévékbe, hogy megégessétek, a búzát pedig takarítsátok a
csûrömbe. (…) Ekkor elbocsátván a sokaságot, bement Jé-
zus a házba. És a tanítványai odamentek hozzá, mondván:
Magyarázd meg nékünk a szántóföld konkolyáról való
példázatot. Õ pedig felelvén, mondta nékik: Aki a jó ma-
got veti, az az embernek Fia, a szántóföld pedig a világ, a
jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosz-
nak fiai. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ör-
dög, az aratás pedig a világ vége, az aratók pedig az angya-
lok. Amiképpen azért összegyûjtik a konkolyt és megége-
tik: akképpen lesz a világ végén. Az embernek Fia elküldi
az õ angyalait, és az õ országából összegyûjtik a botránko-
zásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek,
és bevetik õket a tüzes kemencébe: ott lesz sírás és fogcsi-
korgatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az õ Aty-
juk országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.” (Mt
13,24–30. 36–43) 
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„Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy
járjatok úgy, amint illik elhívatásotokhoz, amellyel elhí-
vattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútûrés-
sel, elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén meg-
tartani a Lélek egységét a békesség kötelében. Egy a test és
egy a Lélek, miképpen elhívatásotok egy reménységében
hívattatok is el. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy
az Isten, és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette
van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.
(…) Õ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófé-
tákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pász-
torokul és tanítókul: a szentek tökéletesítése céljából,
szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg el-
jutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ
megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus
teljességével ékeskedõ kor mértékére. Hogy többé ne le-
gyünk gyermekek, akiket ide s tova hány a hab, és hajt a
tanítás akármi szele, az emberek álnoksága által, a tévely-
gés ravaszságához való csalárdság által. Hanem az igazsá-
got követve szeretetben, mindenestõl fogva növekedjünk
abban, aki a fej, a Krisztusban.” (Eféz 4,1–6. 11–15) 
„Azért hagytalak téged Krétán, hogy a hátramaradt dol-
gokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket,
amiképpen néked meghagytam: ha van feddhetetlen, egy-
feleségû férfiú, akinek hívõ, nem kicsapongással vádolt,
avagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy
a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem aka-
ratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedõ, nem rút
nyerészkedõ, hanem vendégszeretõ, jónak kedvelõje,
mértékletes, igaz, tiszta, magatûrtetõ, aki a tudomány
szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen
az egészséges tudománnyal, és meggyõzhesse az ellenke-
zõket.” (Tit 1,5–9)
További tanulmányozásra: 1Kor 12,4–11. 28–30; Mt 18,15–18.
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elhatalmasodik. Az önmagával meghasonlott ház pedig
nem állhat fenn. A sértés visszavágást idéz elõ, és ez így
folytatódik tovább. Sátán és angyalai igyekeznek, hogy az
így elvetett magok aratását biztosítsák. (…) Sátán semmitõl
nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden aka-
dályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse Lel-
két a most még lankadó és bûnös gyülekezetre. (…) Ha el-
készült Isten Lelke számára az út, az áldás megérkezik. (…)
Isten lelki ébredésre és reformációra szólítja népét.” (Szemel-
vények Ellen G. White írásaiból, I., 115–121. o.)

„Az egyház látszólag az elbukás határához ér, de nem bu-
kik el. Megmarad, és közben Sion bûnösei kirostáltatnak –
a konkoly elkülönül az értékes búzától. Ez szörnyû ese-
mény lesz, de be kell következnie. Csak azok találtatnak a
hûségesek és igazak között, akik a Bárány vére és bizony-
ságtételük szava által gyõzelmet arattak. Rajtuk nem ejt fol-
tot a bûn, és szájukban nem találtatik álnokság. (…) A ma-
radék, amely megtisztítja lelkét az igazságnak való engedel-
messég által, erõt nyer a próba során, és a hitetlenség köze-
pette bemutatja a szentség szépségét. (…) Az Úr közel!
Emeljétek fel fejeteket!” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, II.,
360–361. o.)

5 Mi a szervezet és a szervezettség szerepe az egyházban?
Kinek az elgondolása, hogy így mûködjön? Mikor való-

sulhat meg a Szentlélek vezetése? 

„Azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az
éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte. És ami-
kor megvirradt, elõszólította a tanítványait, és kiválasz-
tott közülük tizenkettõt, akiket apostoloknak is nevezett.”
(Lk 6,12–13) 
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meg atyádfiával. Ha te vagy a vétkes, távoztasd el a botrán-
kozás kövét, amelyet te helyeztél a megbékélés útjába. 

Ha kitartóan törekedtek a nézeteltérés megszüntetésé-
re, akkor egy jó kapcsolatnak örülhettek egymással és
Istennel is, s akkor Õ rátok áraszthatja áldását.” (Ellen G.
White, Pacific Union Recorder, 1904. december 1.)

6 Keressünk olyan útmutató, bátorító, figyelmeztetõ igé-
ket és Ellen White-idézeteket, amelyek által Isten segít

eligazodni és felkészülni az elõttünk lévõ eseményekre, Jézus
eljövetelére, feladatunk betöltésére! Milyenné válik Isten egy-
háza a rostálás után?

„Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell
lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjá-
tok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért
az egek tûzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve meg-
olvadnak! De új eget és új földet várunk az õ ígérete sze-
rint, amelyekben igazság lakozik. Annakokáért, szeretteim,
ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplõ nélkül és hiba nél-
kül valóknak találjon titeket, békességben.” (2Pt 3,11–14) 
„És ama napon az Úr csemetéje ékes és dicsõséges lesz, és
a föld gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának.
És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálem-
ben megmarad, szentnek mondatik, mindenki, aki Jeru-
zsálemben az élõk közé beíratott. Ha elmosta az Úr Sion
leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította
belõle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével: akkor terem-
teni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyüle-
kezetei fölé nappal felhõt és ködöt, s lángoló tûz fényessé-
gét éjjel, mert ez egész dicsõségen oltalma lesz, és sátor
lesz árnyékul nappal a hõség ellen, s oltalom és rejtek szél-
vész és esõ elõl.” (Ésa 4,1–5) 
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.....................................................................................................................

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

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

Ellen White katonacsapathoz hasonlítja Isten népe életét és
szolgálatát a végidõben, mivel teljes összhang, tökéletes rend
uralkodik körükben – a szeretet és Isten vezetése által. Ami-
lyen mértékig a Szentlélek vezetése érvényesülhet az életünk-
ben – hiszen egy ember engedetlensége is káoszt teremthet
egy csoporton belül –, olyan mértékig valósul meg Isten meny-
nyei mintát követõ terve gyülekezeteink és népe körében.
Szomorú megállapítani, hogy ez az idõ még nem jött el. Ha az
én életem Istennek odaszentelt élet, ha nem a kárhoztatás és
ítélkezés, hanem a menteni akarás jellemez, ha együttmûkö-
döm a mennyel mások megmentése érdekében, ha tudok vár-
ni Isten vezetésére, mint Nátán próféta Dávid életében („Ha
szót hallasz számból, megintsd õket” – Ezék 33,7–9), akkor
én is el tudom fogadni testvéreim küzdelmét értem, még ha
nem is tökéletes, hiszen én sem vagyok az.

„A Megváltó bemutatta azokat a szabályokat, amelye-
ket figyelembe kell vennünk embertársi kapcsolatainkban.
Hegyi beszédében ezt mondta: »Ha ajándékodat az oltár-
ra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának
valami panasza van ellened: hagyd ott az oltár elõtt az
ajándékodat, és menj el, elõbb békélj meg a te atyádfiával,
és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.« (Mt 5,23–24) 

Ha nézeteltérésed támadt a hittestvéreddel, menj el
hozzá, és próbáld helyrehozni azt, hogy együtt örülhesse-
tek a közösségnek. Kötelességed ezt megtenni, mielõtt Is-
ten elé vinnéd ajándékaidat. Az ajándék nem nyer elfoga-
dást, míg nem teszel eleget ennek a kötelességnek. Békülj
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Isten ezt üzeni Laodicea népének: „Akiket én szeretek,
megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj
meg. Íme, az ajtó elõtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja
az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele
vacsorálok, és õ énvelem. Aki gyõz, megadom annak, hogy az
én királyiszékembe üljön velem, amint én is gyõztem, és ültem
az én Atyámmal az õ királyiszékébe.” (Jel 3,19–21)

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

és a kiadó mûködési költségeihez.
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„Megismertetvén velünk az õ akaratának titkát az õ jó
kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idõk
teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt
magának mindeneket a Krisztusban, mind, amelyek a
mennyekben vannak, mind, amelyek e földön vannak.”
(Eféz 1,9–10)

További tanulmányozásra: Mt 24,42; 26,41; Jel 14,12.

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

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

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

Isten elõre látja a jövõt. A zakariási ígéretre támaszkodha-
tunk: „Megsegíti õket az Úr, az õ Istenük ama napon, mint az
õ népének nyáját, és mint koronakövek ragyognak az õ föld-
jén.” (Zak 9,16) Isten azt üzeni, hogy lesznek gyõztesek.
Segítsük egymást ebben a küzdelemben! Legyünk jó kovász
a gyülekezetben, legyen életünk „Krisztus levele”, legyen szí-
vünk vágya, hogy „szenteltessék meg a Te neved a Te néped
által”. 

A rostálás be fog következni, a megmérettetés most törté-
nik a mennyben. Isten ül mint ötvös, hogy népét megtisztítsa
és fényessé tegye. Ne engedjük, hogy amit ma látunk, az el-
csüggesszen! Hit által gyõzhetünk. Isten népét a Föld vonzá-
sától elszakadó, az ég közepén repülõ angyal jelképezi, majd
pedig Jelenések 18. fejezetének erõs angyala. 

„Az együttmûködés és az egység elengedhetetlen a
harmonikus egész megvalósulásához, amikor Krisztus
minden egyes munkása az Istentõl kapott feladatát végzi,
a neki megfelelõ helyet betöltve, kiegészítve mások tevé-
kenységét.” (Ellen G. White: Manuscript Release, 311. o.)
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„szerette Isten e világot”. Az ember Fia élete minden pillana-
tában méltán mondhatta: „aki látott engem, látta az Atyát”.

„Sátán ujjongott, hogy sikerült az emberben eltorzíta-
nia Isten képmását. De eljött Jézus, hogy helyreállítsa az
emberben Alkotója képét. Csak egyedül Krisztus tudja új-
jáformálni azt a jellemet, amelyet a bûn megrontott. El-
jött, hogy kiûzze a démonokat, akik az ember akaratát ha-
talmukban tartották. Eljött felemelni bennünket a porból,
hogy eltorzított jellemünket átalakítsa az Õ isteni jellemé-
re, és saját dicsõségével megszépítse.” (Ellen G. White: Jézus
élete, 28. o.)

„Az Úr Jézus Krisztus azért jött a Földre, hogy fáradha-
tatlanul szolgálja az ember szükségleteit. Elvette erõtlensé-
günket, hordozta betegségeinket (Mt 8,17), hogy az embe-
riség minden nyomorán enyhíthessen. Azért jött, hogy le-
vegye rólunk a betegség, a nyomor és a bûn terhét. Isten
azért küldte, hogy az embernek tökéletes gyógyulást hoz-
zon; hogy egészséget, békességet adjon neki, és tökéletes-
sé tegye jellemét.” (Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, 13. o.)

Azért az óráért jött e világra, amely meg volt írva: „Az Úr
akarta õt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul
adja, magot lát…” (Ésa 53,10)

„Megöletett Bárányként” tusakodva a keresztfán az embe-
rért, a legnagyobb gyalázat mélységeiben hangzott fel Jézus
kiáltása: „Elvégeztetett!” Küldetését teljesítette. Isten neve
megdicsõült az egész világegyetem elõtt. A megváltás munká-
ját azonban ezzel még nem lehetett lezárni.

A föld lakói, Jézus tanítványait beleértve, továbbra is a sö-
tétségben vesztegeltek. „És noha õ ennyi jelt tett elõttük,
mégsem hittek õbenne: Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta
beszéde, amelyet mondott: Uram, ki hitt a mi tanításunknak?
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IX. TANULMÁNY 2014. AUGUSZTUS 30.

Küldetésünk

„Én, az Úr hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, 
megõrizlek és népnek szövetségévé teszlek, 

pogányok világosságává. Hogy megnyisd a vakok 
szemeit, a foglyot a tömlöcbõl kihozd, 

és a fogházból a sötétben ülõket.” (Ésa 42,6–7)

1 Miben állt Jézus küldetése ezen a földön?  

„Azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizony-
ságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való,
hallgat az én szómra.” (Jn 18,37) 
„Én dicsõítettelek téged e földön: elvégeztem a munkát,
amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. Megjelentet-
tem a te nevedet az embereknek, akiket e világból né-
kem adtál: tiéid voltak, és nékem adtad õket, és a te be-
szédedet megtartották. És megismertettem velük a te
nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen
bennük, amellyel engem szerettél, és én is õbennük le-
gyek.” (Jn 17,4. 6. 26)

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

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

Jézus a „hû tanúbizonyság”. Küldetésének tekintette, hogy
bemutassa a bûn rabságában szenvedõ embereknek, hogyan
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Mi a különbség a hû és hamis tanú között?
„Krisztus szent feladatot bízott egyházára. Minden tag olyan

közvetítõvé válhat, akin keresztül Isten kitöltheti a világra ke-
gyelmének kincseit és végtelen gazdagságát. Jézus nem kíván
mást, mint azt, hogy küldöttei az Õ Szentlelkét és krisztusi
jellemét képviseljék a világban. Nincs semmi másra nagyobb
szüksége a világnak, mint Megváltónk emberek által kifejezett
szeretetére. Az egész menny férfiakra és nõkre vár, akik által
Isten ki tudja nyilatkoztatni a kereszténység erejét.

Az egyház az igazság hirdetésének isteni eszköze, amely kü-
lönleges munkára lett felhatalmazva, s ha hûséges és enge-
delmeskedik Isten minden parancsolatának, láthatóvá válik
benne a mennyei kegyelem szépsége. Ha hûséges lesz hitének
fogadalmához, ha tiszteli az Urat, Izráel Istenét, egyetlen ha-
talom sem állhat ellene.” (Ellen G. White: Maranatha, 128. o.)

Milyen Istennel szerzett személyes tapasztalatról tudnál ta-
núskodni?

3 Mi akadályozta a tanítványokat mint Jézus életének ta-
núit a küldetésük betöltésében? Mi idézte elõ a valódi

változást az életükben?

„Amikor pedig eljõ majd a Vigasztaló, akit én küldök nék-
tek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik,
az tesz majd bizonyságot rólam. De ti is bizonyságot tesz-
tek, mert kezdettõl fogva velem vagytok.” (Jn 15,26–27,
vö. Ap csel 1,4. 8)

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

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

.....................................................................................................................
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És az Úr karja kinek jelentetett meg?” (Jn 12,37–38) Az elve-
tett apró mustármagnak még ki kellett kelnie az emberi szí-
vekben, hogy majd nagy fává növekedhessen.

2 Miben határozta meg Jézus a kihívottak, azaz a keresz-
tény emberek küldetését?

„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot
minden teremtésnek.” (Mk 16,15) 
„Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is
õket e világra. (…) És azt a dicsõséget, amelyet nékem
adtál, õnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi
egy vagyunk: én õbennük, és te énbennem, hogy tökélete-
sen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te
küldtél engem, és szeretted õket, amiként engem szeret-
tél.” (Jn 17,18–23) 
„Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok,
ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli
azt az Atya.” (Jn 12,26)
„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, és szolgám, akit
választottam, hogy megtudjátok és higgyetek nékem, és
megértsétek, hogy én vagyok az, elõttem Isten nem alkot-
tatott, és utánam nem lesz. Én, én vagyok az Úr, és rajtam
kívül nincsen szabadító! (…) Ti vagytok az én tanúim, így
szól az Úr, hogy én Isten vagyok.” (Ésa 43,10–12) 

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

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

Ki tekinthetõ tanúnak? 
„Ami kezdettõl fogva volt, amit hallottunk, amit szemeink-

kel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az élet-
nek Igéjérõl.” (1Jn 1,1)
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kalmassá teszi õket a lélekmentési munkákra. Nemcsak a
maguk számára kértek áldást, hanem könyörögtek mások
lelki üdvéért is. Tisztán látták, hogy az evangéliumot el
kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek
azért az erõért, melyet Jézus megígért nekik. (…)

És amikor pünkösd napja eljött, (…) a Lélek oly túl-
áradva szállt az imádságban elmélyült és várakozó tanítvá-
nyokra, hogy minden szívet magával ragadott. Az Örökké-
való hatalmasan nyilatkozott meg egyházának.” (Ellen G.
White: Az apostolok története, 24–25. o.)

4 Milyen következményekkel járt Krisztus ígéretének el-
nyerése az apostolok bizonyságtevésében?

„Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz énbennem, az is
cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cse-
lekeszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az
Atyámhoz megyek.” (Jn 14,12) 
„Nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak
hogy higgyetek õbenne, hanem hogy szenvedjetek is ér-
te.” (Fil 1,29) 
„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen
énbennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok:
én meggyõztem a világot.” (Jn 16,33)

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

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

A mustármag kikelt, növekedését semmi sem gátolhatta meg.
Az apostolok és hû keresztény követõik most már kiváltság-
nak tartották, hogy az emberekért fáradozhattak, és részesül-
hettek Krisztus szenvedéseiben.

Krisztus volt a mustármag.
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„Krisztus parancsának engedelmeskedve Jeruzsálemben
várták be az Atya ígéretét: a Szentlélek kiárasztását. A vá-
rakozás idejét azonban nem töltötték semmittevéssel.
(…) Gyakran összegyûltek, és imáikat Jézus nevében
küldték az Atyához. (…) Õszintén megalázták magukat,
és töredelmesen beismerték hitetlenségüket. Visszaemlé-
keztek Krisztus szavaira, melyeket a halála elõtt mondott,
s azok értelme most sokkal világosabb lett elõttük. Ön-
váddal illették magukat, hogy az Üdvözítõt félreismerték.
Csodálatos életének eseményei elevenen, megkapóan vo-
nultak el lelki szemük elõtt; és ha tiszta, megszentelt éle-
tére gondoltak, úgy érezték, csekélység minden fáradozá-
suk és minden áldozatuk, ha életükkel bizonyságot tehet-
nek Krisztus drága jellemérõl. 

Ha még egyszer átélhetnénk az utolsó három esztendõt
– gondolták –, mennyire másként cselekednénk! Ha a Mes-
tert csak még egyszer viszontláthatnánk, mennyire igye-
keznénk szeretetünket kimutatni és éreztetni Vele! Meny-
nyire fájt a szívük, hogy hitetlenségükkel, bántó szavaikkal
és cselekedeteikkel szomorították Õt! Az a gondolat azon-
ban vigaszt nyújtott nekik, hogy mindezért bocsánatot
nyertek. Elhatározták, hogy hitetlenségüket jóvá teszik.
Krisztust bátran és rendíthetetlenül megvallják a világ elõtt. 

Komoly imában fordultak a tanítványok az Úrhoz,
hogy adjon nekik készséget, hogy az emberek elé állhassa-
nak és a mindennapi érintkezés folyamán olyan szavakat
mondjanak, amelyek a bûnösöket az Üdvözítõhöz veze-
tik. Miközben minden véleménykülönbséget megszüntet-
tek egymás között és minden elsõbbségi vagy uralomvágy
eltûnt szívükbõl, bensõséges keresztényi közösségben
szorosan egybeforrtak. (…)

Az elõkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és
az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki sze-
génységüket és felülrõl, az Úrtól kérték a kenetet, mely al-
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„És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt
az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse
az evangéliumot, minden nemzetségnek és ágazatnak,
nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az
Istent, és néki adjatok dicsõséget: mert eljött az õ ítéleté-
nek órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a
földet, a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte
azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város!
Mert az õ paráznaságának haragborából adott inni minden
pogány népnek. És harmadik angyal is követte azokat,
mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és an-
nak képét, és bélyegét felveszi homlokára vagy kezére, az is
iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül tölte-
tett az õ haragjának poharába, és kínoztatik tûzzel és kén-
kõvel a szent angyalok elõtt és a Bárány elõtt, és az õ kín-
lódásuk füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyu-
galmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak
képét, és ha valaki az õ nevének bélyegét felveszi. Itt van a
szentek békességes tûrése, itt, akik megtartják Isten paran-
csolatait és Jézus hitét!” (Jel 14,6–12)

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

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

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

„A mustármagról szóló példázat nemcsak azt szemlélteti,
hogy Krisztus országa fejlõdik, hanem azt is, hogy milyen sza-
kaszok láthatók fejlõdésében. Isten minden nemzedék ide-
jén különleges igazságot és különleges munkát bíz egyház-
ára. A világ dolgaiban jártas kiváló elmék elõl elrejtett igazság
feltárul az alázatos, gyermeki lelkületûnek. Ez az igazság ön-
feláldozást követel. Harcokat kell vívni érte, és gyõzelmeket
aratni. Indulásakor csak kevesen állnak mellé. (…) 
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„A világ uralkodói szemében nevetséges volt, hogy
Krisztus királynak mondja magát. A követõire bízott
nagyszerû igazságok azonban mennyei erõvel ruházták
fel azt a birodalmat, amelyrõl prédikáltak. És milyen ro-
hamosan nõtt, milyen messzire terjedt a befolyása! Ami-
kor Krisztus ezt a példázatot elmondta, csak néhány egy-
szerû galileai képviselte az új birodalmat. Újra meg újra
elhangzott, hogy az emberek ne társuljanak a Jézust kö-
vetõ, egyszerû halászokhoz, mert szegények, és számuk
oly kevés. De a mustármagnak növekednie kellett, s majd
ágait az egész világra kiterjesztenie. Amikor a földi biro-
dalmak, amelyek dicsõsége elkápráztatta az embereket,
elpusztulnak, Krisztus országa – a csodálatos, mindent
átfogó hatalom – akkor is megmarad.” (Ellen G. White: Krisz-
tus példázatai, 46. o.)

„A Szentlélek kitöltetése után a tanítványok, felöltve a
teljes mennyei fegyverzetet, tanúkként indultak el, hogy
másoknak is elvigyék a jászol és kereszt csodálatos történe-
tét. Alázatos emberek voltak, és elvitték az igazságot a vi-
lágba. (…) Jellemük átalakult, és a keresztény szeretetben
egyesültek. Nem voltak gazdagok, s a világ nem látott ben-
nük mást, csak tudatlan és szegény halászokat, de a Szent-
lélek Krisztus tanúivá tette õket. Anélkül lettek hithõsök,
hogy a világ tisztelte és elismerte volna õket. Ajkukról éke-
sen és mennyei erõvel szóltak a szavak, amelyek megrendí-
tették az egész világot.” (Ellen G. White: 1888 Materials, 1543. o.)

5 Miért nem jött még el a vég? Mi a küldetésünk nekünk,
a vég idején élõ nemzedéknek az Ige szerint?

„Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokak-
ban meghidegül.” (Mt 24,12–14) 
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Õ elgondolása szerinti ország nem használ erõszakot, és
annak alattvalói mit sem tudnak az elnyomásról. (…)
Mindazok, akik országának tagjai, jellemükkel és magavi-
seletükkel Õt mutatják be.” (Ellen G. White, Review and He-
rald, 1896. augusztus 18.)

Kiváltságunk, hogy mindannyian Jézus visszajövetelének
útkészítõivé válhatunk, ha a megígért illési erõt az apostolok-
hoz hasonlóan igényeljük és elfogadjuk. Kérdés, hogy olyan
kincset találtam-e Jézusban, akiért mindent „kárnak és sze-
métnek” ítélek, és kész vagyok mindenemet odaszánni az Õ
szolgálatára.

„»Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen
küldelek titeket.« (Jn 20,21) Krisztushoz és az aposto-
lokhoz hasonlóan nekünk is határozott bizonyságot kell
tennünk arról, hogy Jézusban van az igazság (Eféz
4,21–32). A Szentlélek erejében bízva kell hirdetnünk a
megfeszített és feltámadt Megváltó irgalmát, jóságát és
szeretetét. Ezt téve olyan küldöttek lehetünk, akik el-
oszlatják a sokak elméjét uraló sötétséget, s hallgatóik
szívét hálára és Isten dicsõítésére indítják. Isten minden
fiának és leányának komoly munkát kell végeznie. »Ha
engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek,
hogy veletek maradjon mindörökké.« (Jn 14,15–16) Ta-
nítványaiért imádkozva Jézus Krisztus azt mondja, hogy
nemcsak a közvetlen környezetében levõkért könyörög,
»hanem azokért is, akik az õ beszédükre hisznek majd
énbennem« (Jn 17,20). (…) Láthatjuk, hogy Krisztus
imádkozott népéért, és hatalmas ígéreteket tett arra
nézve, hogy eredményesen fognak együtt munkálkodni
vele. »Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a
cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobba-
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A korunknak szóló különleges igazságok nem az egy-
házi méltóságoknál találhatók, mint ahogy régen sem, ha-
nem azoknál az embereknél, akiket mûveltségük és böl-
csességük nem tart vissza attól, hogy higgyenek Isten
szavában. 

Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló
példázat diadalmas és teljes megvalósuláshoz jut. A pará-
nyi magból fa lesz. Az utolsó intõ és kegyelmet hirdetõ
üzenetet »minden nemzetségnek, ágazatnak és nyelvnek«
(Jel 14,6–14) meg kell hallania, »hogy a pogányok közül
vegyen népet az Õ nevének« (Ap csel 15,14). És a föld
fényleni fog Isten dicsõségétõl (Lásd Jel 18,1).” (Ellen G.
White: Krisztus példázatai, 48. o.)

6 Hogyan válhatok útkészítõvé, hû tanúbizonysággá? Mi
az ismertetõjel?

„Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a meny-
nyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te orszá-
god, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a
földön is.” (Mt 6,9–10)
„A sokaságot pedig az õ tanítványaival együtt magához
szólítván, mondta nékik: Ha valaki énutánam akar jönni,
tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen en-
gem.” (Mk 8,34)

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

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

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

„Krisztus azt tanította, hogy egyháza lelki ország. Saját
maga mint a béke fejedelme lett egyháza fejévé. (…) Az
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X. TANULMÁNY 2014. SZEPTEMBER 6.

Isten törvénye       

1 Mi a törvény szerepe? Milyen hatást vált ki az emberbõl a
szembesülés Isten törvényével? 

„A törvény pedig bejött, hogy a bûn megnövekedjék, de
ahol megnövekedik a bûn, ott a kegyelem sokkal inkább
bõvelkedik. (…) Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig
nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sin-
csen.” (Rm 5,20; 4,15)

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

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

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

A legtöbb emberben a törvény szó hallatán azonnal ellenér-
zés és félelem támad. Ez nem meglepõ. Világunkat ember al-
kotta törvények határozzák meg, amelyek tökéletlenek, állan-
dóan változtathatók, gyakran az igazságtalanságot pártolják,
vagy éppen jogosan, a mi törvényáthágásainkat ítélik el. Sok-
szor érezzük azt, hogy szabadságunkat és jogainkat korlátoz-
zák. Ritkán tapasztaljuk, hogy védelmet nyújtanak és igazsá-
got szolgáltatnak. Azután pedig ott van az emberi termé-
szetünk, amely ösztönösen menekül minden szembesítéstõl.
Nehéz elhinnünk, hogy Isten törvénye más: jó, igaz és tökéle-
tes. Hogy ez valójában „a szabadság tökéletes törvénye”, éle-
tünk, jólétünk és boldogságunk védelmezõje. 
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kat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz me-
gyek.« (Jn 14,12)

Micsoda kiváltságaik vannak azoknak, akik hisznek
Krisztus szavainak, és cselekszik is azokat! A bûneinket
hordozó, azokért engesztelést szerzõ Krisztus ismerete
képesít bennünket a szent életre. Ebben az ismeretben
van az emberiség boldogságának biztosítéka.” (Szemelvé-
nyek Ellen G. White írásaiból, I., 248. o.)

Az e heti adomány az ifjúsági osztályt támogatja.
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vernél, elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõk-
nek megoszlásáig, s megítéli a gondolatokat és a szív in-
dulatait.” (Zsid 4,12)

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

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

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

Mi is a törvény valójában? Nevezhetjük az abszolút jó ab-
szolút mértékegységének. (Mit értünk abszolút mértékegysé-
gen? Gondoljunk a mértékegységek meghatározására, a mé-
ter- és a kilogrammetalonra.)

A „Melyik az elsõ minden parancsolatok között?” kérdésre
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szí-
vedbõl, teljes lelkedbõl, teljes elmédbõl és teljes erõdbõl. Ez
az elsõ parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb
parancsolat.” (Mk 12,28–31)

Vagy nevezhetjük a törvényt lakmuszpapírnak, tesztcsík-
nak, amely egy-egy vizsgált betegség kimutatására szolgál
(mint például a vércukorszintmérõ tesztcsík). Nem kell hara-
gudni rá, hiszen nem tehet a betegségrõl, csak kimutatja azt –
és a gyógyulásban sem tud segíteni, csupán jelzi a problémát. 

Isten célja a gyógyítás, az ember testi-lelki egészségének
helyreállítása. Ehhez azonban elengedhetetlen megnyerni a
beteget az önkéntes együttmûködésre, aki azonban elõször
nincs tudatában súlyos betegségének. A kérdés: hajlandó-e az
ember alávetni magát a vizsgálatnak, akar-e tudni a betegségé-
rõl? Ez az elsõ lépés.

Hajlandó-e azután naponta az abszolút mérce alá állni?
Fontos-e a folyamatos ellenõrzés, hogy mit mutat a teszt?
Van-e ilyen tapasztalatom a törvénnyel, mint amelyrõl Pál
apostol írt? 
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Mégis, amikor eljutunk ennek a belátására, és gyönyörköd-
ni kezdünk a törvény szépségében, hirtelen elborzadunk ön-
magunk rútságától. Az ilyen szembesülés mindig választás elé
állít, amint Jakab is írja: ha valaki „tükörben nézi az õ termé-
szet szerinti ábrázatát: (vagy) megnézte magát és elment, és
azonnal elfelejtette, milyen volt” (Jak 1,23–24), vagy minden-
áron változni akar. Ez utóbbit választva azonban az ember egy
újabb törvényszerûséget fedez fel önmagában, amelyrõl így
vall maga Pál apostol is a Rómabeliekhez írt levél 7. fejezeté-
ben: „Az akarás megvan bennem, de a véghezvitelt nem talá-
lom. Nem azt mûvelem, amit akarok, hanem amit gyûlölök,
azt cselekeszem, mert az akarás megvan bennem, de a jó vég-
hezvitelét nem találom.” „Megtalálom azért magamban, aki a
jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bûn megvan ben-
nem.” „Mert tudom, hogy nem lakik énbennem, azaz a tes-
temben jó.” Aligha van ennél megrázóbb felismerés! Az apos-
tol fel is kiált:  „Óh, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít
meg engem e halálnak testébõl?”

Nem lenne jobb, ha nem volna törvény?
„Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolat-

nak eljövetelével felelevenedett a bûn, én pedig meghaltam, és
úgy találtattam, hogy az a parancsolat, amely életre való, ne-
kem halálomra van. (…) Tehát a jó nekem halálom lett-e? Tá-
vol legyen!” (Rm 7,9–10. 13)

2 Miért jó, miért szükséges a törvény és annak ismerete? 

„Tehát a jó nékem halálom lett-é? Távol legyen: sõt inkább
a bûn az, hogy megtessék a bûn, mely a jó által nékem ha-
lált szerez, hogy felette igen bûnös legyen a bûn a paran-
csolat által.” (Rm 7,13) 
„Istennek beszéde élõ és ható, élesebb minden kétélû fegy-
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A beteg embernek el kell fogadnia a pluszt a felkínált
gyógyszerben. Ezt pedig élete végéig naponta kell „szednie”,
hogy élhessen. „Bizony, bizony mondom néktek: ha nem eszi-
tek az ember Fiának testét és nem isszátok az õ vérét, nincs
élet bennetek.” (Jn 6,53)

Amikor az ember eléri azt a pontot, ahol már nincs hiány,
akkor elérte az abszolút mértéket, vagyis betöltötte a tör-
vényt. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök
élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.” (Jn
6,54) „Szájukban nem találtatott álnokság, mert Isten királyi
széke elõtt feddhetetlenek” – olvassuk Jel 14,6-ban.

Minden egyéb megoldást hamisított, hatóanyagot nem tar-
talmazó „gyógyszernek” minõsít a Szentírás, amely csak kárt
okoz, becsap és nem hoz gyógyulást. 

„Isten törvénye és Jézus Krisztus evangéliuma között
tökéletes az összhang. »Én és az Atya egy vagyunk« –
mondta a Mester (Jn 10,30). Az evangélium a kegyelem-
rõl szóló jó hír, vagy arról az elõjogról, amelyben az em-
ber megszabadulhat a bûn büntetése alól, és képessé válik
engedelmeskedni a törvénynek, s ez által kedves lesz Is-
ten elõtt. Az evangélium az erkölcsi törvényre mutat. Ez
a törvény – amely töretlen engedelmességet vár el – a bû-
nöst folyamatosan a megbocsátás és a béke evangéliumá-
hoz vezérli. 

A nagy apostol ezt mondta: »A törvényt tehát hiába-
valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen! Sõt inkább a
törvényt megerõsítjük.« (Rm 3,31) Egy másik helyen pe-
dig a következõt jelenti ki: »Azért a törvény szent, és a
parancsolat szent, igaz és jó.« (Rm 7,12) S mivel maga-
sabbrendû szeretetet ír elõ Isten és embertársaink iránt,
ezért ugyanolyan mértékben elengedhetetlen az ember
boldogsága és Isten dicsõsége szempontjából egyaránt.”
(Ellen G. White, The Bible Echo, 1894. április 16.)
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„Összhangban kell lennünk Isten törvényével, azon-
ban a törvény cselekedete által nem üdvözülhetünk, de
engedelmesség nélkül sem. A törvény a jellem mércéje.
Mégsem vagyunk képesek megtartani Isten parancsolatait
a helyreállító kegyelem nélkül. Csak Jézus tisztíthat meg
minden bûntõl. Nem a törvény által üdvözít, de nem üd-
vözíthet, ha nem engedelmeskedünk a törvénynek. Krisz-
tus iránti szeretetünk azzal arányos, amilyen mértékben
meggyõzõdtünk a bûnrõl, a bûnt pedig csak a törvény ál-
tal ismerjük. Azonban amikor meglátjuk magunkat úgy,
amint vagyunk, akkor Jézusra tekintünk, aki önmagát ad-
ta értünk, hogy megváltson minden hamisságtól. Kapasz-
kodjunk hittel az Õ érdemeibe, és akkor a lelket megtisz-
tító vére elvégzi értünk a munkát.” (Ellen G. White, The Signs
of the Times, 1890. július 21.)

3 Hogyan juthatunk összhangba a törvénnyel, az abszolút
mértékkel? Mi „a törvény vége?”

„A törvény vége Krisztus, minden hívõnek igazságára.”
(Rm 10,4) 
„Ekként a törvény Krisztusra vezérlõ mesterünkké lett,
hogy hitbõl igazuljunk meg.” (Gal 3,24, vö. Rm 7,25)

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

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

Az ember bûnbetegségét egy hiánybetegséghez is hasonlít-
hatjuk. A törvény csupán eszköz, amely a betegség felismeré-
sére adatott, hogy megmutassa a hiányt. A hiány pótlására az
embernek önmagában nincs lehetõsége. Külsõ segítségre van
szükségünk, s ezt a segítséget Krisztusban találjuk meg, Õ az
egyetlen megoldás, „a törvény vége”. 
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ten minden embernek, aki mert szembesülni a törvénnyel, a
gyógyulás egyetlen lehetõségét. „Én vagyok az út, az igazság
és az élet” – ezt tanította minden jelkép a szentélyben. A gyó-
gyulni vágyó bûnbeteg, aki hittel járult a pitvarba, az ártatlan
bárány vére által gyógyulást nyert. A kiontott és a szentélybe
vitt, frigyládára hintett vér jelképesen mintegy hidat képezett
Isten és ember között. A szentély minden egyes jelképe a jö-
võbe, a megígért Messiásra mutatott.

5 Miért nincs már szükség a jelképes földi sátorszolgálat-
ra? Miért nem lehet eltörölni a törvényt?

„Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója?
Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világ bölcsessé-
gét?” (1Kor 1,20) 
„Ekként a törvény Krisztusra vezérlõ mesterünkké lett,
hogy hitbõl igazuljunk meg.” (Gal 3,24)

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

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

Krisztusban a földi szentély jelképei valósággá váltak. Az
elõkép, „az ártatlan bárány”, már megáldoztatott. A kereszt
valóság lett, a beteljesedett ígéret. Most már nem elõre, ha-
nem vissza kell tekinteni. Jézus rendelése szerint erre is jelké-
pekkel emlékezhetünk: a keresztség és az úrvacsora hit által
való megélésével. Ez az a gyógyszer, amelyet „ennünk és in-
nunk” kell. „Aki hisz, az üdvözül: aki nem hisz, az már elkár-
hozott.” 

A törvénynek azonban továbbra is ugyanaz szerepe, hiszen
ez az abszolút mérce. Az etalont nem lehet változtatni, sem
eltörölni. „A törvényt tehát hiábavalóvá tesszük-e a hit által?
Távol legyen! Sõt inkább a törvényt megerõsítjük.” (Rm 3,31) 
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4 Mi az evangélium, és mióta létezik? Mit nyilatkoztatott
ki Isten a Sínai-hegynél?

„Másnap látta János Jézust õhozzá menni, és mondta: Ímé
az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bûneit!” (Jn
1,29) 
„Tudván, hogy nem veszendõ holmin, ezüstön vagy ara-
nyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló
életetekbõl, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplõt-
len bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendel-
ve, a világ megalapítása elõtt, megjelent pedig az idõk vé-
gén értetek.” (1Pt 1,18–20) 
„Isten, a te utad szentséges! Kicsoda olyan nagy Isten,
mint a mi Istenünk?” (Zsolt 77,14)

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

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

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

„Az Úr a mi igazságunk!” (Jer 23,6) Ez volt az örömhír,
amely balzsamként hatott Ádámtól és Évától kezdve minden
bûnbeteg ember számára. A Bárány a mi igazságunk, szentsé-
günk és váltságunk. „Mert õbenne lakozik az istenség egész
teljessége testileg, és ti õbenne vagytok beteljesedve.” (Kol
2,9–10)

A Zsolt 77,14 pontos fordítása: „Isten, a te utad a szentély-
ben van, kicsoda olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk?”

A legtöbb keresztény a Sínai-hegy hallatán azonnal és kizá-
rólag a törvényre gondol, a nehéz igára. Sokan boldogan állít-
ják, hogy Jézus kereszthalála már eltörölte azt. Pedig a Sínai-
hegynél Isten nemcsak az örök érvényû törvény alá állította az
embert, hanem láthatóvá tette a szabadulás megígért útját is.
„A te utad a szentélyben van.” (Zsolt 77,4) Itt mutatta meg Is-
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A törvény, a cselekedetek, a hit, a kegyelem közötti össze-
függés jól szemléltethetõ egy példával a sport világából. Gon-
doljunk a rúdugrásra. A magas léc, amelynek átugrása a gyõ-
zelem feltétele, olyan, mint az abszolút mérték. Mint a tör-
vény, amely a Sínai-hegyen adatott. A törvény „szent, igaz, jó”
– és tökéletes, épp ezért nem változtatható meg. A nép a tör-
vény hallatán buzgón kiáltotta: „Megcselekesszük!” Nem ér-
tették azonban, hogy önerõbõl ez lehetetlen. Akárcsak a rúd-
ugrásban: nem elég csak a célt látni és minden emberi igyeke-
zetet latba vetve magasra ugrani. A legkitartóbb edzés után
sem lesz képes senki a feje felett lévõ magas lécet átugrani.
Szánalmas, meddõ minden próbálkozás. (Ilyenek voltak a fa-
rizeusok.) 

A léc, a törvény csak a magasságot és a célt mutatja meg. Át-
ugrásához, a sikességhez egy külsõ eszközre, a rúdra van szük-
ség. Elsõ pillantásra nehéz elhinni, hogy egy ilyen vékony rúd
elbírja az embert. Azután nem elég csak nézegetni a rudat, for-
gatni, gyönyörködni benne, vagy mások ugrásait, „rúdhaszná-
latát” figyelni. Mindenkinek saját magának kell megtanulnia a
rúd szabályszerû használatát. Bátorság, teljes odaszánás, igye-
kezet, a szabályszerû használat, a nekifutás és a naponkénti
gyakorlás: ez az, ami az ember része. Meg kell tanulni, hogyan
tudjuk teljes súlyunkkal a rúdra bízni magunkat. Ezután már a
rúd lendít át a léc fölé, és ez a gyõzelem. 

Ezt teszi Jézus is a lelki szegénységében hozzá megtérõ bû-
nössel, aki teljes igyekezettel és hittel fut az „atyai házhoz”.
Jézus a rúd. Az ember része, hogy a mélységbõl, a moslékos-
vályútól elinduljon. Igyekezzen és fusson, hogy bocsánatot
kérhessen, és az Atya karjába vesse magát. A többi már nem
áll hatalmában. Az Atya örömmel öleli át, fehér ruhába öltöz-
teti, gyûrût ad neki, sarut húz a lábára, fiává fogadja. Olyan
magasság ez, amilyenrõl a tékozló nem is mert álmodni! Ez-
után minden igyekezetével ki kell fejeznie a megbecsülését és
háláját, szeretettel végezve fiúi kötelezettségeit.
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„A kereszt a megcáfolhatatlan érv arra, hogy Isten tör-
vénye változhatatlan.” (Ellen G. White, The Signs of the Times,
1890. november 24.)

6 Hogyan tette Jézus a törvényt „naggyá és dicsõségessé”?
Lehetséges-e ez az ember számára is, és hogyan? 

„Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény vagy a próféták
eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább,
hogy betöltsem.” (Mt 5,17) 
„Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik
Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak,
hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet
lelkének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál
törvényétõl. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mi-
velhogy erõtlen volt a test miatt, Isten az õ Fiát elbocsát-
ván bûn testének hasonlatosságában és a bûnért, kárhoz-
tatta a bûnt a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesül-
jön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek
szerint.” (Rm 8,1–4, vö. 2Kor 12,9; Gal 2,20)

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

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

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

Az üdvösség feltétele a törvény betöltése, azaz a szeretet.
Jézus soha nem vétkezett, sem gondolat, sem indíték szintjén.
Betöltötte a törvényt. Gyõzelmes élete ezt a lehetõséget kínál-
ja fel minden embernek. Sokunkban azonban ott feszülnek a
kérdések: „Hogyan lehetséges gyõzni? Mennyi az én részem,
mit cselekedjem? Vagy minden a kegyelem, és elég csak hinni?
Hogyan lehet gyõzni?” 
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XI. TANULMÁNY 2014. SZEPTEMBER 13.

A szombat        

1 Mikor és miért adta Isten az emberiségnek ezt az ünne-
pet? Hol találjuk a szombat parancsának megerõsítését a

Bibliában?

„Amikor elvégezte Isten hetednapon a munkáját, amelyet
alkotott, megszûnt a hetedik napon minden munkájától,
amelyet alkotott. És megáldotta Isten a hetedik napot, és
megszentelte azt, mivelhogy azon szûnt meg minden mun-
kájától, amelyet teremtve szerzett Isten.” (1Móz 2,2–3)
„A hatodik napon pedig kétannyi kenyeret szedtek, két
ómerrel egyre-egyre. Eljöttek pedig a gyülekezet feje-
delmei mindnyájan, és tudtára adták azt Mózesnek. Õ
pedig mondta nékik: Ez az, amit az Úr mondott: a hol-
nap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit
sütni akartok, süssétek meg, és amit fõzni akartok, fõz-
zétek meg, ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el
magatoknak reggelre. És eltették azt reggelre, aszerint,
amint Mózes parancsolta, és nem bûzhödött meg, s féreg
sem volt benne. És mondta Mózes: Ma egyétek azt meg,
mert ma az Úr szombatja van, ma nem találjátok azt a
mezõn. Hat napon szedjétek, de a hetedik napon szom-
bat van, akkor nem lesz. És lõn hetednapon: kimentek
a nép közül, hogy szedjenek, de nem találtak.” (2Móz
16,22–27) 
„Adtam nekik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köz-
tem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr,
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Ahogy a rúdugrónak naponta tanulnia és gyakorolnia kell a
szabályszerû ugrásokat és a rúd használatát, úgy kell nekünk is
naponta magunkra öltenünk a Jézustól nyert fehér ruhát. Így
lehet Jézus érdemei és ajándékai által a szeretet törvényét be-
töltve élni. Nem kell a léc alatt maradni, a rúd föléje tud emel-
ni: „elég neked az én kegyelmem”. Ne a lécet (a jó törvényt)
nézegessük csupán, hanem a rudat, és folyamatosan gyakorol-
juk a használatát. „Mindenre van erõm a Krisztusban, aki en-
gem megerõsít!” (Fil 4,13) 

Jézus élete a folyamatos gyõzelem élete volt. Soha, egy pilla-
natra sem került a léc, a mérce, azaz a törvény alá. Ilyen gyõ-
zelmet ígér mindazoknak, akik teljes hittel fogadják el kegyel-
mét és az általa megígért Szentlelket.

„Isten ma is ugyanazt várja el, amit elvárt az Édenben a
szent pártól: tökéletes engedelmességet. Törvénye minden
idõben ugyanaz maradt. Az Ószövetségben bemutatott
feddhetetlenség mércéje nem lett alább szállítva az Újszö-
vetségben. Nem az az evangélium rendeltetése, hogy ki-
sebbítse Isten szent törvénye elvárásait, hanem segít ben-
nünket, hogy megtarthassuk e rendeléseket. A lélek üdvös-
ségéhez vezetõ, Krisztusba vetett hit nem az, amit sokan
állítanak: »Higgy, higgy! – kiáltják. – Elég csupán hinni
Krisztusban, és üdvözülsz! Csak ennyi a tennivalód.« Igaz,
hogy a valódi hit teljes mértékben bízik a Krisztus általi
üdvösségben, ám ez a hit eredményezi az Isten törvényé-
hez való tökéletes igazodást is. A hit cselekedetekben nyil-
vánul meg. János apostol pedig kijelenti: »Aki ezt mondja:
ismerem õt, és az õ parancsolatait nem tartja meg, hazug
az, és nincs meg abban az igazság.« (1Jn 2,4)” (Ellen G. White,
Review and Herald, 1886. október 5.)

Az e heti adomány az egészségosztályt támogatja. 
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„A szombat Istentõl kapott jel – a Teremtõ és teremt-
ményei közötti kapcsolat jele.” (Szemelvények Ellen G. White
írásaiból, III., 230. o.)

2 Miben nyilvánul meg Isten munkája a bûneset után, mi-
re emlékeztet még a szombat ünnepe?

„Megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén,
és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erõs kézzel és
kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Iste-
ned, hogy a szombat napját megtartsd.” (5Móz 5,15)
„Mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek,
megállnak elõttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti
magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és
szombatról szombatra eljõ minden test engem imádni –
szól az Úr.” (Ésa 66,22–23)

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

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

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

Teremtés, szabadítás, megváltás, megszentelõdés, újjáte-
remtés: a szombat ünnepében összpontosul Isten megmen-
tõ munkája, amelyet értünk végez. Jézus szavai juthatnak
eszünkbe: „Békességet hagyok néktek; az én békességemet
adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja.
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14,27)
Jézus neve is erre emlékeztet: „Nevezd a nevét Jézusnak,
mert õ szabadítja meg népét annak bûneibõl.” (Mt 1,21) Az
Immánuel név jelentése pedig: „Velünk az Isten.” A szom-
batnap kiemelt ígérete egyik énekünk szerint is: „Itt van Is-
ten köztünk, jertek Õt imádni!” 
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az õ megszentelõjük. (…) És az én szombatjaimat meg-
szenteljétek, hogy legyenek jegyül énköztem és tiközte-
tek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istene-
tek.” (Ezék 20,12. 20)

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

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

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

Keressünk még igéket az Ó- és Újszövetségben! Kirõl szól
ez az ünnep?

„Szólt ismét az Úr Mózesnek, mondván: Szólj Izráel fiai-
nak, és mondd meg nékik az Úr ünnepeit, amelyeken
szent gyülekezésekre kell összegyülekeznetek. Ezek az én
ünnepeim: Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik na-
pon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van,
semmi dolgot ne végezzetek, az Úr szombatja legyen az
minden lakhelyeteken.” (3Móz 23,1–3)

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

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

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

„Az Úr ünnepei”, „Ezek az én ünnepeim” – az ünnepekkel
Isten idõt adott számunkra, hogy emlékezzünk Õrá, erede-
tünkre, a teremtés munkájára, és keressük Õt. Az ünnepelt a
mennyei Atya és Jézus Krisztus. Mit vihetünk Istennek? Mit
adhatunk? Idõsödõ szüleim gyakran mondják: „Ne hozz
semmit, csak gyere el egy kicsit, olyan jó találkozni” – még
mindig õk akarnak adni! Istennek is vannak „szombatnapi”
áldásai.
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Jézus különösen erõteljesen hív bennünket önmagához:
„Jöjjetek…!” (Mt 11,28–29) Tegyük le, fejezzük be hétköz-
napi teendõinket. Lehetõleg úgy tervezzük meg a hét napjait,
hogy a péntek délután ne legyen zsúfolt, hogy szombatkez-
désre együtt lehessen a család, és közös áhítattal, imaórával
tudjuk megkezdeni a szombatot. 

Legyen idõnk az elcsendesedésre, önvizsgálatra. Gondol-
juk át az elmúlt hetet! Maradt-e elrendezetlen bûnöm, miért
lehetek hálás Istennek, miben tapasztaltam meg gondviselõ
szeretetét, megmentõ, megõrzõ kegyelmét? Vizsgáljuk meg
az életünket, hogy engedelmeskedtünk-e Istennek, hitben
jártunk-e? Készek voltunk-e megélni a szabadulást a testi-
lelki kísértésekbõl? Tudtunk-e irgalmasak lenni felebarátaink
iránt? A Szentlélek halk, szelíd hangját és vezetését tapasz-
taltuk-e a Biblia olvasásakor? Felismertem Isten rám vonat-
kozó tervét, összhangban voltam vele? 

A szombat a szabadság és a szabadulás különleges napja,
ezért igyekezzünk letenni minden terhet.

„A szombat megszenteléséhez azonban az embernek
magának is szentnek kell lennie, hogy hit által Krisztus
igazságosságának részesévé váljék. Amikor az Úr azt a
parancsot adta Izráelnek: »Megemlékezzél a szombatnap-
ról, hogy megszenteld azt« (2Móz 20,8), ezt is hozzátet-
te: »szent emberek legyetek énelõttem« (2Móz 22,31).
Csakis így különböztethette meg a szombat Izráel fiait
mint Isten imádóit. 

Amikor Izráel fiai eltávolodtak Istentõl, ami maga
után vonta Krisztus hit általi igazságának elvesztését,
számukra maga a szombat is elveszítette jelentõségét. Sá-
tán saját magát akarta felmagasztalni, igyekezett elvonni
az embereket Jézustól, a szombatot pedig megrontani,
hiszen ez Krisztus hatalmának a jele.” (Ellen G. White: Jézus
élete, 231. o.)
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További tanulmányozásra: 5Móz 6,20–21. 23; 2Kor 5,17; Lk
23,57; 24,1.

3 Mi a péntek este szerepe a szombat megünneplésében?
Milyen akadályra hívja fel a figyelmünket az Ige?

„Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az õ nyugodal-
mába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatko-
zásban levõnek ne láttassék. Mert nékünk is hirdettetett
az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik
a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik
hallották. (…) Mert aki bement az õ nyugodalmába, az
maga is megnyugodott cselekedeteitõl, amiképpen Isten is
a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugoda-
lomba, hogy valaki a hitetlenség ugyanazon példájába ne
essék. Mert Istennek beszéde élõ és ható, élesebb minden
kétélû fegyvernél, elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek
és a velõknek megoszlásáig, s megítéli a gondolatokat és a
szív indulatait.” (Zsid 4,1–2. 10–12)
„Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hord-
jatok terhet szombatnapon, se Jeruzsálem kapuin be ne vi-
gyetek! Házaitokból se vigyetek ki terhet szombatnapon,
és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg
a szombatnapot, úgy, amint atyáitoknak megparancsol-
tam!” (Jer 17,21–22)
„Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az õ
nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek? Látjuk is,
hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.” (Zsid 3,18–19)

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

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

.....................................................................................................................
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olvastátok, mit mûvelt Dávid, amikor megszûkült és meg-
éhezett a társaival együtt? Mi módon ment be Isten házá-
ba az Abiátár fõpap idejében, és ette meg a szent kenyere-
ket – amelyeket nem szabad megenni, csak a papoknak –,
és adott a társainak is? És mondta nékik: A szombat lett az
emberért, nem az ember a szombatért. Annakokáért az
embernek Fia a szombatnak is ura.” (Mk 2,23–28) 
„Ismét bement a zsinagógába, és volt ott egy megszáradt
kezû ember. És lesték õt, hogy meggyógyítja-e szombatna-
pon, hogy vádolhassák õt. Akkor mondta a megszáradt
kezû embernek: Állj elõ a középre! Azoknak pedig mond-
ta: Szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni? Lelket
menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Õ pedig el-
nézvén õket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt,
mondta az embernek: Nyújtsd ki a kezedet! És kinyújtot-
ta, s meggyógyult a keze, éppé lett, mint a másik. Akkor a
farizeusok kimenvén, a Heródes-pártiakkal mindjárt ta-
nácsot tartottak ellene, hogy elveszítsék õt.” (Mk 3,1–6) 

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

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

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

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

Keressünk még igéket a Bibliában! Mondjuk el személyes ta-
pasztalatunkat a szombatünneplésünk örömeirõl! Gondolkod-
junk, hogyan tehetjük a fiatalok, gyermekek számára örömteli-
vé a szombatot? Péntek este feküdjünk le idõben, hogy szom-
bat reggel korán felkelhessünk. A csendes, nyugodt beszéd és
légkör, a természet szépsége, a közös séta, a közös étkezések,
éneklés, zene, a családlátogatás és beteglátogatás, a bibliai törté-
netek átgondolása mind a szombat örömeihez tartoznak.
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4 Hogyan ünnepelte Jézus a szombatot? Mire fordítsuk a
szombat óráit? Kövessük Jézus példáját! Hogyan fejez-

zük ki Isten iránti hálánkat a gyülekezetben? 

„Bementek Kapernaumba, és mindjárt szombatnapon be-
menvén a zsinagógába, tanított. És elálmélkodtak az õ ta-
nításán, mert úgy tanította õket, mint akinek hatalma
van, és nem úgy, mint az írástudók. Volt pedig azok zsina-
gógájában egy ember, akiben tisztátalan lélek volt, és fel-
kiáltott: Ah! Mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jé-
zus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy
ki vagy te: az Istennek Szentje. És megdorgálta õt Jézus,
mondván: Némulj meg, és menj ki belõle! És a tisztátalan
lélek megszaggatta õt, és fennszóval kiáltva kiment belõ-
le. És mindnyájan elcsodálkoztak, annyira, hogy egymás
között kérdezgették: Mi ez? Micsoda új tudomány ez,
hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és
engedelmeskednek néki? És azonnal elment az õ híre
Galilea egész környékére. És a zsinagógából kimenvén, Si-
mon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal
együtt. A Simon napa pedig hideglelésben feküdt, és szól-
tak néki felõle. És õ odament, fölemelte, megfogva a kezét,
s elhagyta a hideglelés azonnal, és szolgált nékik. Estefelé
pedig, amikor leszállt a nap, mind õ hozzá vitték a betege-
seket és az ördöngösöket, és az egész város odagyûlt az aj-
tó elé. És meggyógyított sokakat, akik különféle betegsé-
gekben sínylõdtek, és sok ördögöt kiûzött, és nem hagyta
szólni az ördögöket, mivelhogy õt ismerték. Kora reggel
pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, elment egy
puszta helyre, és ott imádkozott.” (Mk 1,21–35)
„Szombatnapon a vetések közt ment át, és a tanítványai
mentükben a kalászokat kezdték szaggatni. Ekkor a fari-
zeusok mondták néki: Ímé, miért mûvelik azt szombatna-
pon, amit nem szabad? Õ pedig mondta nékik: Soha sem

122 * JÉZUS TANÍTÁSAI



5 Mi a jelentõsége Isten népe számára Mt 24,20 és Ezék
20,12 versének? Hogyan tudunk megállni a végsõ próbá-

ban, amikor a szombat megtartása ellenszenves lesz az állam
és az egyházak szemében? Miért fontos tehát a valódi, meg-
alkuvás nélküli szombatünneplés? 

„Imádkozzatok pedig, hogy futásotok ne télen legyen, se
szombatnapon.” (Mt 24,20)
„Adtam nékik szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül
köztem és õközöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az
Úr, az õ megszentelõjük.” (Ezék 20,12)
„Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem: Ezek,
akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
És mondtam néki: Uram, te tudod. És mondta nékem:
Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, s megmos-
ták ruháikat és megfehérítették ruháikat a Bárány véré-
ben. Ezért vannak Isten királyiszéke elõtt, s szolgálnak ne-
ki éjjel és nappal az õ templomában, és aki a királyiszék-
ben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé,
sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tûz rájuk,
sem semmi hõség. Mert a Bárány, aki a királyiszék köze-
pette van, legelteti õket, és a vizek élõ forrásaira viszi õket,
és eltöröl Isten a szemeikrõl minden könnyet. (…) Itt van
a szentek békességes tûrése, itt, akik megtartják Isten pa-
rancsolatait és Jézus hitét!” (Jel 7,13–17; 14,12)
„Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.” (Mt 24,13)

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

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

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

Az ellenség mindent megtesz, hogy ne éljünk Isten áldásai-
val. Kipróbált, erõs hitre és Isten iránti mély elkötelezettségre
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Vigyázzunk, ne legyünk szigorúan törvényeskedõk, mint a
farizeusok, de könnyelmûen se viszonyuljunk az Isten számá-
ra elkülönített szent naphoz. Szívünket töltse be hála, dicsõít-
sük Istenünket, tanuljunk tõle alázatos szívvel. Keressük, kér-
dezzük Istent: mit üzen ma nekem? 

„Amikor Jézus azzal a kérdéssel fordult a farizeusok-
hoz, hogy szabad-e szombatnapon jót vagy gonoszt csele-
kedni, életet menteni vagy kioltani, saját gonosz szándé-
kaikkal szembesítette õket. Keserû gyûlölettel az életére
törtek, míg Jézus életet mentett, örömet szerzett sokak-
nak. Jobb-e tehát szombaton ölni – amint titokban tervez-
ték –, mint a beteget meggyógyítani, ahogyan Õ tette?
Tisztességesebb dolog a szívben gyilkolni Isten szent nap-
ján, mint minden embert úgy szeretni, hogy ez az irgal-
masság cselekedeteiben jusson kifejezésre? 

A bénult kéz meggyógyításával Jézus elítélte a vallási
vezetõk szokásait, és úgy állította az emberek elé a negye-
dik parancsolatot, ahogyan Isten annak idején adta.
»Szabad szombatnapon jót cselekedni« – jelentette ki (Mt
12,12). (…) Így szól az Úr: »Ha megtartóztatod szomba-
ton lábadat, és nem ûzöd kedvtelésedet szent napomon, és
a szombatot gyönyörûségnek hívod, az Úr szent és dicsõ-
séges napjának, (…) akkor gyönyörûséged lesz az Úr-
ban.« (Ésa 58,14–15) 

Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtõ és
megváltó hatalmának jeleként fogadják el, örömük lesz
benne. Krisztust látják általa, Õbenne gyönyörködnek. 
A szombat rávilágít a teremtés mûvére mint Isten hatal-
mas, megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni
békére emlékeztet, és az Üdvözítõ által helyreállított bé-
kérõl beszél. S a természetben minden Megváltónk hívását
ismétli: »Jöjjetek énhozzám!«” (Ellen G. White: Jézus élete, 234.,
236. o.)
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Urunk bizonyságtételét, se engem, az õ foglyát, hanem
együtt szenvedj az evangéliumért Isten hatalma szerint.”
(2Tim 1,7–8)
„Így szól az Úr: Õrizzétek meg a jogosságot, és cselekedje-
tek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön,
és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember, aki ezt
cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! Aki meg-
õrzi a szombatot, hogy meg ne fertõztesse azt, és megõrzi
kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. (…) Mert így szól
az Úr a herélteknek: Akik megõrzik szombatjaimat és sze-
retik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én
szövetségemhez: adok nékik házamban és falaimon belül
helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányok-
ban élõ név, örök nevet adok nékik, amely soha el nem
vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adák magukat, hogy
néki szolgáljanak és szeressék az Úr nevét, hogy õnéki
szolgái legyenek, mindenkit, aki megõrzi a szombatot,
hogy meg ne fertõztesse azt, és a szövetségemhez ragasz-
kodókat: szent hegyemre viszem föl õket, és megvidámí-
tom õket imádságom házában, egészen égõ és véres áldo-
zataik kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság
házának hívatik minden nép számára! Így szól az Úr Is-
ten, aki összegyûjti Izráel elszéledt fiait: Még gyûjtök
õhozzá, az õ egybegyûjtötteihez!” (Ésa 56,1–2. 4–8) 
„Mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek,
megállnak elõttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti
magvatok és nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra és
szombatról szombatra eljõ minden test engem imádni –
szól az Úr.” (Ésa 66,22–23)

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

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

Keressünk még igéket!
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és szeretetre van szükségünk, hogy mindvégig éberek, vigyá-
zók tudjunk lenni. Irányítónk és vezetõnk Isten prófétai be-
széde és a Szentlélek kell hogy legyen. Ha ma hûségre törek-
szünk, akkor Isten „a Jordán hullámai” között is meg fog õriz-
ni bennünket (Jer 12,5).

„Amikor a szombat reformja nagyobb méreteket ölt,
csaknem az egész világ meg fogja tagadni Isten törvényét,
hogy elhárítsa a negyedik parancsolat követelményeit. 
A vallási vezetõk tanításai hitetlenséghez, spiritizmushoz
és Isten szent törvényének semmibevételéhez vezetnek.
(…) Azt állítják, hogy a rohamosan terjedõ romlottság jó-
részt az úgynevezett keresztény szombat megszentségtele-
nítésének tulajdonítható, és hogy a vasárnap megtartásának
kikényszerítésével nagymértékben javulna a társadalom er-
kölcsi állapota.” (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 522. o.)

„A szombat lesz a nagy próbakõ. A szombat jelzi a hû-
ségesek és igazak, illetve a hûtlenek és a törvényszegõk
közötti határvonalat. (…) A szombat az élõ Isten pecsét-
je. (…) A világ szövetségben áll a hitvalló keresztény egy-
házakkal Isten törvényének érvénytelenítésében. Miköz-
ben félredobják és lábbal tapossák Isten törvényét, Isten
minden hûséges gyermeke imát küld fel a mennybe: »Ide-
je, hogy az Úr cselekedjék, megrontották a te törvénye-
det.« (Zsolt 119,126)” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, III.,
387–388. o.)

6 Hogyan tekintsünk erre az idõre? Mit ígér Isten a hûsé-
geseknek? 

„Nem félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem erõnek,
szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyelld hát a mi
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Halál,  
feltámadás

1 Hogyan viszonyult Jézus a halálhoz és az elhunytak hoz-
zátartozóihoz? 

„Mondta néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25) 
„És látván õt az Úr, megkönyörült rajta, és mondta néki:
Ne sírj.” (Lk 7,13) 
„Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondtak,
azonnal mondta a zsinagóga fejének: Ne félj, csak higgy.”
(Mk 5,36)

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

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

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

Jézus mély együttérzést tanúsított a gyászoló családtagok
iránt. „Ment a Nain nevû városba, és sok tanítványa ment ve-
le, és nagy sokaság. Amikor pedig a város kapujához közelí-
tett, ímé egy halottat hoztak ki, egyetlenegy fiát az anyjának,
és az özvegy asszony volt, és a városból nagy sokaság volt õve-
le. És látván õt az Úr, megkönyörült rajta, és mondta néki: Ne
sírj.” (Lk 7,11–13) A zsinagóga vezetõjének – amikor közöl-
ték vele leánya halálhírét – bátorító szavakat mondott: „Ne
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„Vajon az Úr elfelejti-e népét e nehéz órában? Elfelej-
tette-e Isten a hûséges Noét, amikor ítéletével sújtotta az
özönvíz elõtti világot? Elfelejtette-e Lótot, amikor tûz
szállt alá az égbõl, hogy megeméssze a síkság városait? El-
felejtette-e Józsefet, akit Egyiptom bálványimádó népe vett
körül? Elfelejtette-e Illést, amikor Jézabel megesküdött,
hogy a Baál-próféták sorsára juttatja? Elfeledkezett-e a
tömlöcbe zárt Jeremiásról?  Elfeledkezett-e a három héber
ifjúról a tüzes kemencében, vagy az oroszlánok vermébe
vetett Dánielrõl? »Szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és ró-
lam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhet-é az anya gyer-
mekérõl, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeled-
keznének is ezek: én terólad el nem feledkezem. Ímé, az én
markaimba metszettelek fel téged.« (Ésa 49,14–16) Ezt
mondja a Seregek Ura: »Aki titeket bánt, az Õ szemefényét
bántja.« (Zak 2,8)” (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 557. o.)

Ha megvalósulhat életünkben Isten terve a szombatünnep-
léssel, akkor hitünk folyamatosan növekszik és megerõsödik.
Ha a kis próbában megállunk és kitartunk, ha Isten megszen-
telõ munkájával összhangban leszünk, és Jézus igazaknak
nyilváníthat minket fõpapi szolgálatában, akkor elnyerhetjük
Isten oltalmát. Részesei leszünk az elpecsételésnek és a Szent-
lélek kiárasztásának. 

ELOLVASÁSRA AJÁNLOTT: 
5Móz 5., 6., 8. fejezet; Ésa 58. fejezet; Szemelvények Ellen G. White írá-

saiból, III. kötet, 230–238., 350–367. o.

E heti adományunk a központi alapot támogatja. 
– A közösség mûködtetésére szánt adományok.
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„Különös bátorságra van szükség ahhoz, hogy a léleknek
halhatatlanságot tulajdonítsunk, amikor Isten szava kifejezet-
ten és minden kivétel nélkül azt hangsúlyozza, hogy egyedül
az Úr rendelkezik azzal. Valahányszor, ahol a Biblia a lélek
vagy elme-szellem szavakat használja, sohasem áll mellette va-
lami, ami halhatatlanságra vagy egy testtõl független dolog lé-
tezésére engedne következtetni. Ehhez még egy felettébb
meglepõ tény is csatlakozik: a héber és a görög szavak, ame-
lyeket lélek vagy elme-szellem-értelem szóval fordítanak, 1700-
szor fordulnak elõ a Bibliában, de egyetlenegyszer sincs mel-
lettük a halhatatlan vagy megsemmisíthetetlen szó. A következ-
tetés egyértelmû: sem a léleknek, sem az emberi értelemnek
(szellemnek) nincs halhatatlansága.” (Tobler Gusztáv: Nincs
többé halál!, 81–82. o.)

A Biblia szerint az emberi élet a halállal az öntudatlan léte-
zés, az „alvás” állapotába kerül. Nem kell félnünk tehát el-
hunyt szeretteink, hozzátartozóink sorsától! Mindenki „al-
szik” halála után. Ahogy megszûnt a szívmûködés, a lelki te-
vékenységek is leállnak: „Mert az élõk tudják, hogy meghal-
nak, de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi ju-
talmuk nincs többé, mivelhogy emlékezetük elfelejtetett.
Mind szeretetük, mind gyûlöletük, mind gerjedezésük immár
elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban,
amely a nap alatt történik.” (Préd 9,2–8) Elhunyt szerettein-
ket a legjobb kezekben tudhatjuk, hiszen Jézus Krisztus min-
denkiért feláldozta életét. Az õ ítélete mindenki számára mél-
tányos lesz. Ha úgy érezzük, mi szerettük legjobban meghalt
szüleinket, testvéreinket, barátunkat, jusson eszünkbe: Jézus
az isteni életét adta értük, jobban szerette õket, mint mi, em-
berek együttesen. Aki életét adta értük, mindenki másnál job-
ban akarja, hogy élhessenek!

OLVASÁSRA AJÁNLOTT: Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye. Bibliai eti-
ka és antropológia, 93., 77–78. o.
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félj, csak higgy!” (Mk 5,36) Sírt Lázár sírjánál, és így szólt
Mártához: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énben-
nem, ha meghal is, élni fog. És aki csak él és hisz énbennem,
soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?” (Jn 11,35. 25–26 ) Jézus a
halál ura volt, és ma is az, mert gyõzött felette. Feltámadásá-
val azt hirdette a világnak, hogy nála vannak a sírnak és a ha-
lálnak a kulcsai. 

2 Mi történik a halálban az emberrel? Halhatatlan-e az em-
beri lélek?

„Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állat végé-
hez, és egyenlõ végük van azoknak, amint meghal egyik,
úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van minde-
nikben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az okta-
lan állatoknál, mert minden hiábavalóság. (…) Mert az
élõk tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem
tudnak, és azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel-
hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind
gyûlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé
semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt
történik.” (Préd 3,19; 9,7–8) 
„Ezeket mondta, és ezután mondta nékik: Lázár, a mi ba-
rátunk elaludt, de elmegyek, hogy felköltsem õt.” (Jn
11,11) 
„Sírtak pedig mindnyájan, és gyászolták azt, õ pedig
mondta: Ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik.” (Lk
8,52)

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

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

.....................................................................................................................
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A Biblia szerint az emberi személy – jelenlegi bukott állapo-
tában – teljességgel a halál hatalmába kerül.” (Nyíri Tamás: Az
ember a világban, 82., 87. o., Remény vagy halál c. fej.)

4 Hogyan támadt fel Krisztus? Milyen örömhírt jelent ez
számunkra?

„A szombat végén pedig, a hét elsõ napjára virradólag, ki-
ment Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék
a sírt. És íme, nagy földindulás lett, mert az Úr angyala
leszállva a mennybõl és odamenve elhengerítette a követ
a sír szájáról, és ráült. A tekintete pedig olyan volt, mint
a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó. Az õrizõk pedig
tõle való féltükben megrettentek, és olyanokká lettek,
mint a holtak. Az angyal pedig megszólalván, mondta az
asszonyoknak: Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfe-
szített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott,
amint megmondotta. Gyertek, lássátok a helyet, ahol fe-
küdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg a ta-
nítványainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé elõtte-
tek megy Galileába, ott meglátjátok õt, ímé megmondot-
tam néktek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és
nagy örömmel futottak, hogy megmondják a tanítványai-
nak. Amikor pedig mentek, hogy megmondják a tanítvá-
nyainak, ímé szembejött velük Jézus, mondván: Legyetek
üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák a lá-
bait, és leborultak elõtte. Akkor mondta nékik Jézus: Ne
féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak,
hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.” (Mt
28,1–10)

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

.....................................................................................................................
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3 Milyen veszélyt rejt magában a lélek halhatatlanságának a
tanítása, amely a Biblia szemléletmódjával ellentétes? Kit

hajlamos az ember tisztelni és imádni Krisztus helyett?

„Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott
emberek között az ég alatt más név, mely által kellene né-
künk megtartatnunk.” (Ap csel 4,12) 
„Egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között,
az ember Krisztus Jézus.” (1Tim 2,5)
„Amikor pedig ezeket hallották és haraggal megteltek, így
kiáltottak: Nagy az efézusi Diána!” (Ap csel 19,28)

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

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

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

Egyedül Istennek, így Krisztusnak van önmagában halha-
tatlan élete (Jn 5,26), egyetlen más teremtmény sem halhatat-
lan a teremtésétõl fogva. Csak a Teremtõ ereje ad növénynek,
állatnak, embernek életet. Mindegyik porból való (Préd 3,29),
és porrá lesz ismét. A bûneset után így szólt Isten Ádámhoz:
„Visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, s
ismét porrá leszel.” (1Móz 3,19) „Te” – vagyis az egész lényed,
egész valód, mindened.

„Az európai hagyománytörténetben kiváltképpen két gon-
dolatkör hatására alakult ki a halál utáni élet eszméje. Az
egyik a lélek halhatatlanságának görög fogalma, a másik a hol-
tak feltámadásának bibliai hite. (…) Az a felfogás, hogy az
ember egy része változatlanul vészeli át a halál pusztító ere-
jét, nehezen fogadható el, mivel nem csupán a test hal meg, a
halál az egész embert érinti. Aki azt vallja, hogy az elmúlás
után a puszta lélek tovább él Istennél, nem veszi elég komo-
lyan sem a halált, sem a halálon aratott isteni gyõzelmet. (…)
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„Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felser-
kennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra
és örökkévaló utálatosságra. (…) Te pedig menj el a vég fe-
lé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napok vé-
gén.” (Dn 12,2. 13)

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

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

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

A halál megsemmisítõ tényén túlmutat a Biblia. „Ha csak
ebben az életben reménykedünk a Krisztusban – írja Pál apos-
tol –, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde
Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak,
akik elaludtak.” (1Kor 15,19–20) A Biblia egyik leghatalma-
sabb üzenete, hogy Jézus Krisztus maradéktalanul kiegyen-
lítette a bûn „árát”, teremtményeiért elszenvedte a kárhozat
halálát, és megváltotta az embert. A mennyei Atya hatalma,
igazsága és szeretete nyilvánult meg egyszülött Fia feltámasz-
tásában. Igazsága – mert Jézus egyetlen személyes bûnt sem
követett el, tehát jogos volt a halottak közül feltámasztania.
Hatalma – mert csak Õ tud életet adni, aki maga az Élet. És
szeretete – mert Krisztusnak az emberiség iránti önfeláldozó
szeretetére – amely a leghatalmasabb az egész világmindenség-
ben (Fil 2,8–11) – szeretetével válaszolt! Annak, aki õszintén
vágyakozik vétkeitõl szabadulni, és igényli ezt a megváltást –
Krisztus megnyerte számára az örök életet! Õ „a mi bûnein-
kért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásun-
kért” (Rm 4,25).

Jézus feltámadása egyrészt a teljes bûnbocsánat meghirde-
tése az embereknek, és felmentõ ítélet a „bûn zsoldja a halál”
törvénye alól, másrészt elõképe a megigazultak feltámadásá-
nak (Eféz 2,5–7; 1Thess 4,14. 16–17).

HALÁL, FELTÁMADÁS * 135

„József feltört sírboltja felett Krisztus gyõzedelmesen
jelentette ki: »Én vagyok a feltámadás és az élet.« (Jn
11,25) Ezeket a szavakat csak egy Istenség mondhatta el.
Minden teremtett lény Isten akaratából és hatalmából él.
Mindnyájan függõ viszonyban levõ elfogadói az Istentõl
való életnek. A legmagasabb rangú szeráftól a legalázato-
sabb lelkes lényig mindenki az életnek ebbõl a forrásából
töltõdik meg élettel. Csak aki Istennel egy, az mondhatja
el: van hatalmam, hogy letegyem az életemet, és van ha-
talmam, hogy ismét felvegyem azt. Istenségében Krisz-
tusnak megvolt a hatalma arra, hogy széttörje a halál bi-
lincseit. (…)

A hívõ emberek számára Krisztus a feltámadás és az
élet. Üdvözítõnknél Isten helyreállította azt az életet,
amely a bûn által elveszett. Mivel az életet önmagában
hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar.
Isten felruházta õt a halhatatlanság adásának a jogával. Azt
az életet, amelyet letett ember voltában, ismét felveszi és
az emberiségnek adja. »Én azért jöttem – mondta –, hogy
életük legyen és bõvelkedjenek.« (Jn 10,10) »Valaki pedig
abból a vízbõl iszik, amelyet én adok néki, soha örökké
meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok
néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz õbenne.« (Jn
4,14) »Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök
élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.«
(Jn 6,54).” (Ellen G. White: Jézus élete, „Feltámadott az Úr” c. fej.)

5 Mit hirdet a világnak Krisztus feltámadása?

„Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom
felett megáll. És miután ezt a bõrömet megrágják, nem e
testben látom meg Istent.” (Jób 19,25–26) 
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ír a Biblia (lásd Jel 20. fejezetét!). Jézus ezt mondta: „Ne cso-
dálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik
a koporsóban vannak, meghallják az õ szavát, és kijönnek,
akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a go-
noszt mûvelték, a kárhozat feltámadására.” (Jn 5,28–29)

„Mi nehezebb: megszületni vagy feltámadni; az, hogy ami
sohasem volt, legyen, vagy hogy továbbra is legyen, aki egy-
szer már volt? Nehezebb-e vajon életre születni, mint az élet-
be visszatérni? A megszokás miatt az egyiket könnyûnek, a
megszokás hiánya miatt a másikat lehetetlennek tartjuk.”
(Blaise Pascal: Gondolatok, 222. töredék) 

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

gyermekfoglalkoztatására szánt adomány. 
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Az Istenben bízó emberek régi és mély meggyõzõdése a fel-
támadás reménye. Jób idõszámításunk elõtt két évezreddel
már tudott a Megváltóról, a feltámadásról, sõt az elváltozásról
is. Ezt írja: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utol-
jára az én porom felett megáll. És miután ezt a bõrömet
megrágják, nem e testben látom meg Istent.” (Jób 19,25–26)
Dániel prófétához pedig így szólt az Úr élete végén: „Te pedig
menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a
napok végén. (…) És sokan azok közül, akik alusznak a föld
porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig
gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” (Dn 12,13. 2)

6 Hogyan lehetséges a feltámadás? Elgondolható-e kézzel-
fogható tapasztalatok híján az újjáteremtés csodája?

„Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül
feltámadott, mi módon mondják némelyek köztetek, hogy
nincsen halottak feltámadása?” (1Kor 15,12–58)

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

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

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

A természet segít a válaszadásban. Pál apostol a mag példá-
jával szemlélteti a feltámadás titkát. Tapasztalatunk szerint
egy kis magban ott rejtõzik a jövõ nagy fája. Ha az alig látha-
tó parány megõrzi az egész fa összes sajátosságát, és tévedhe-
tetlen pontossággal az lesz, ami volt „neme szerint”, akkor Is-
ten, aki mindenható és mindentudó, miért ne tudná magasabb
szinten az emberrel ugyanezt megtenni? (1Kor 15,39–43)

Amint kétféle az ítélet, úgy kétféle lesz a feltámadás is. Az
üdvözülõk és elkárhozók más-más idõben való feltámadásáról
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adat vár: el kell vinniük az evangéliumot emberek millióihoz,
akik mit sem tudnak a Megváltóról, s nem lehettek szemtanúi az
Õ elsõ adventjének. Arról is beszélt, milyen komolyan kell még
munkálkodnia az emberért a mennyben, közbenjáróként és bí-
róként. Ez az örökkévaló evangélium egyik központi üzenete.

„Jézus Krisztus eljövetelének hirdetése jó hír kellene
hogy legyen, éppen úgy, mint amikor a betlehemi pászto-
roknak jó hírt mondtak az angyalok. Akik szeretik az
Üdvözítõt, örömmel fogadják az Isten Igéjén alapuló ki-
jelentést: akiben van az örök élet reménysége, újra eljön,
ám nem megvetett, meggyalázott és elutasított személy-
ként, mint elsõ eljövetelekor, hanem hatalommal és di-
csõséggel, hogy üdvösséget hozzon népének. 

Az evangéliumnak gyõzelemrõl gyõzelemre kell elõre-
haladnia, terjednie. A magasztos ország a magasságos Is-
ten szentjeinek adatik, és õk uralkodnak ott, örökké.” (El-
len G. White: Sons and Daughters of God, 366. o.)

„Az egyik legünnepélyesebb bibliai kijelentés Jézus
Krisztus második eljövetelérõl szól, és a megváltás mun-
kájának befejezéseként fog bekövetkezni. Isten vándor
népe, amely olyan hosszú ideje zarándokol »a halál árnyé-
kának völgyében«, értékes és örömteli ígéretet kapott a
visszajövetelrõl, amikor majd eljön az, aki a »feltámadás
és az élet«, hogy magához vegye számûzött gyermekeit.
Jézus második eljövetele a Szentírás központi gondolata.”
(Ellen G. White: Maranatha, 13. o.)

2 Milyen események fogják jelezni Jézus közvetlen vissza-
jövetelét?

Mt 24. fejezete
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Jézus második
eljövetele  

1 Mi az alapja annak a keresztény meggyõzõdésnek, hogy
Jézus másodszor is eljön a Földre?

„Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és
higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely
van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. El-
megyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elme-
gyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magam-
hoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legye-
tek.” (Jn 14,1–3) 
„És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor
sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek
Fiát eljönni az ég felhõiben nagy hatalommal és dicsõség-
gel.” (Mt 24,30, vö. Jel 1,7; Júd 1,14; Jel 22,12)

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

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

Földi szolgálata során Jézus maga beszélt második eljövetelé-
rõl. Az ismert próféciákra irányította az emberek figyelmét, és
új, részletesebb kijelentéseket tett a visszajövetelérõl. Az Újszö-
vetségben több száz kijelentést találunk errõl. Tudta, hogy mi-
után földi küldetését elvégzi, maroknyi követõire még nagy fel-



pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévõ dol-
gok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak,
milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyes-
ségben.” (2Pt 3,9–11)

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

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

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

Jézus egy lelki ország létrejöttérõl beszélt – „Isten országa
tibennetek van” –, ezért a küzdelem az ember lelkében és az
ember lelkéért folyik. A szívbeli változásokat nem lehet idõ-
meghatározásokkal szabályozni. Ezért Jézus az Õ visszajöve-
telét nem egy idõponthoz, hanem a szívekben végbement mi-
nõségi változáshoz köti. Egyedül Õ tudja, hol van az a pont,
amikor már nincs értelme tovább várakozni (lásd Szodoma és
Gomora esetét).

„Krisztus eljövetelének pontos ideje nem lett kinyilat-
koztatva. Az Üdvözítõ azt mondta tanítványainak, hogy
nem mondhatja el eljövetelének óráját. Ellenben megem-
lített néhány eseményt, amelybõl arra következtethe-
tünk, hogy eljövetele közel van. (…) 

A jelek a Napban, Holdban és csillagokban már telje-
sedtek. Azóta megsokasodtak a földrengések, orkánok,
szökõárak, betegségek és éhségek. Egymást követik a leg-
szörnyûbb tûz és víz általi pusztítások. A hetente bekö-
vetkezõ katasztrófák figyelmeztetnek, hogy közel a vég,
és hogy valami nagy esemény van készülõben.

A próbaidõ nem lesz meghosszabbítva. Most Isten
visszavonja karját a Földrõl, mellyel még féken tartotta az
elemeket. Hosszú idõn keresztül beszélt az emberekhez
Szentlelke által, ám nem hallgattak hívására. Most pedig
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.....................................................................................................................

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

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

Gyûjtsük össze vázlatosan, pontokba szedve az ismeretein-
ket!

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

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

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

Sátán jól tudja, hogy a jó és a rossz közötti küzdelem a vé-
géhez közeledik, ezért a hazugság minden fegyverét felsora-
koztatja, hogy „ha lehet, elhitesse még a választottakat is”: ha-
mis próféták, hamis krisztusok, hamis ébredések. Az emberi
önzés hihetetlen méreteket ölt, és a nyomorúság elviselhetet-
lenné válik. Ilyen körülmények között hangzik fel utoljára az
örökkévaló evangélium, „és akkor jön el a vég”.

3 Mitõl függ ezeknek az eseményeknek a beteljesedése?
Miért nem lehet mindezt „órához vagy naphoz” kötni?

„Mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokak-
ban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül.” (Mt 24,12–13)
„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késede-
lemnek tartják, hanem hosszan tûr értünk, nem akarván,
hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki meg-
térésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éj-
jeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek
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más törvényekhez szabja az életét. Mindezeknek pedig na-
gyon örül. Meglátszik-e az emberen, ha ez a szándéka nem ko-
moly? A cselekedetei elárulják.

„Isten nem akarja, hogy népe elvesszen – ez az oka a
hosszú várakozásnak. Mégis, a hûségeseknek a reggel ér-
kezése, a hûtleneknek pedig az éjjel beköszönte már köz-
vetlenül elõttük áll. Isten népe az éber várakozással és vir-
rasztással bizonyíthatja rendkívüli jellemét és elszaka-
dását a világtól. Türelmes várakozásunkkal bizonyítjuk,
hogy valóban idegenek és vándorok vagyunk a Földön. 
A világ szerelmesei és a Krisztust szeretõ emberek között
oly szembeszökõ a különbség, hogy lehetetlen nem ész-
revenni. Egyrészt a világiak halálosan komolyan veszik
a világi kincsek megszerzését, Isten népe viszont nem
szabja magát a világhoz, hanem éber virrasztással bizo-
nyítja, hogy megváltozott. Nem ez a Föld a végsõ ottho-
nunk, hanem jobb, mennyei hazát várunk.” (Ellen G. White:
Bizonyságtételek, II., 193–196. o.)

5 Milyen nehézségekkel, küzdelmekkel számoljanak azok,
akik „szentül és igazán szeretnének élni ezen a világon”? 

„Örüljetek, egek, és akik lakoztok azokban! Jaj a föld és a
tenger lakosainak, mert leszállt az ördög hozzátok, nagy
haraggal teljes, mint aki tudja, hogy kevés ideje van.” (Jel
12,12) 
„De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jé-
zusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és
az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és
eltévelyedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál
és amik reád bízattak, tudván, kitõl tanultad.” (2Tim
3,12–14)
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népéhez és a világhoz szól ítélete által. Az ítélet ideje ke-
gyelmi idõ azok számára, akiknek még nem volt alkalmuk
megismerni az igazságot. Az Úr szelídséggel tekint rájuk.
Szívét megindítja az irgalom – keze még felkínálja az üd-
vösséget. Nagyszámú embercsoport nyer még befogadást
a menedéket nyújtó akolba. Õk azok, akik a vég idején
hallják meg elõször az igazságot.” (Ellen G. White, Review and
Herald, 1906. november 22.)

4 Milyen minõségi változásra vár Isten?

„Nem e világból valók, amint én sem e világból vagyok.”
(Jn 17,16) 
„Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el Is-
ten országa, felelt nékik és mondta: Isten országa nem
szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják: Íme itt,
vagy: Íme amott van – mert íme, Isten országa tibennetek
van.” (Lk 17,20–21)

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

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

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

Érdemes mélyebben átgondolni Jézus hasonlatait. Hogyan
válhat valaki idegenné abban az országban, ahol megszületett?
Például egyszer csak tudomására jut, hogy van egy testvére
egy távoli országban, és az õ rokonsága alapján más néphez
tartozik valójában. Utánajár és költözni készül. Meglátszik-e
rajta, hogy ezt komolyan gondolja és sürgõs neki? Elárulja ezt
a beszéde, elkezd új nyelvet tanulni, csomagolni, eladni a fö-
lösleges dolgait. Akár állampolgárságot is vált, és ettõl kezdve
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országod. Legyen meg a te akaratod, miképpen a menny-
ben, azonképpen e földön is. (…) Ha azért ti gonosz léte-
tekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel
inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak,
akik tõle kérik.” (Lk 11,2. 13) 
„Itt van a szentek békességes tûrése, itt, akik megtartják
Isten parancsolatait és Jézus hitét!” (Jel 14,12)

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

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

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

Jézus felszólít minket, hogy bátran és hittel kérjünk. Kér-
jünk Szentlelket, aki által megszentelhetjük az Õ nevét, és
készséggel építhetjük Isten országát. „Legyetek készen, vi-
gyázzatok és imádkozzatok! Menjetek el széles e világra! Le-
gyetek az én tanúim!”

„Minden kereszténynek meg kell küzdenie azért, hogy
az igazság elveinek elfogadásán túl gyakorolni is tudja
azokat. (…) Akiket az igazság ellenségei tüzes támadá-
sokkal vesznek körül, és akik mégis úgy viselik magukat,
mint ahogy Jézus tette a megpróbáltatás óráiban, azok bi-
zonyságtétele megvidámítja a hallgatók szívét. Õk Krisz-
tus igazi bizonyságai.

Nem mindig vagyunk tudatában a jó példa erejének.
Életünk során sok emberrel kerülünk kapcsolatba. Té-
velygõkkel és sok tekintetben rossz úton járókkal talál-
kozunk, akik hirtelenek, haragosak, indulatosak és paran-
csolgatók lehetnek. Legyünk türelmesek, elõzékenyek,
kedvesek. (…) Mindannyiunknak próbákkal és nehézsé-
gekkel kell szembenéznünk, hiszen súlyos gondokkal ter-
helt, aggodalmakkal és csalódásokkal teli világban élünk.
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„A válság fokozatosan bontakozik ki. A Nap ragyog, és
az egek még mindig Isten dicsõségét hirdetik. Az embe-
rek esznek és isznak, plántálnak és építenek, házasodnak,
a kereskedõk még mindig vesznek és eladnak. Sokan küz-
denek a magasabb pozíciókért. Az élvezeteket kedvelõk
özönlenek a színházakba, lóversenyekre, szerencsejáté-
kokat ûznek. A szórakozás uralkodik minden fölött, ám
a nyomorúság ideje gyorsan közeleg, és közel van az idõ,
amikor mindenki sorsa örökre eldõl. Sátán látja, hogy
nem sok ideje maradt. Minden ügynökét elküldi, hogy
becsapják az embereket, lefoglalják és lenyûgözzék õket,
míg lejár a próbaidõ, és az irgalom ajtaja örökre bezárul.”
(Ellen G. White, The Southern Watchman, 1905. október 3.)

„A keresztény embernek nem kell megküzdenie a joga-
iért. Isten tartja számon azokat, akik semmibe veszik eze-
ket a jogokat. »Enyém a bosszúállás, én megfizetek.«
(Rm 12,19) A nehézségek mind fel vannak jegyezve, s az
Úr mindenkinek azt mondja: Õ szolgáltat igazságot, Õ
ítél meg minden egyes cselekedetet.” (Szemelvények Ellen G.
White írásaiból, III., 300. o.)

6 Mit tehetek azért, hogy Jézus mielõbb visszatérhessen?

„Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy
a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te
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(…) Mindezt Krisztus lelkületével kell kezelnünk. Ke-
gyelem által felülkerekedhetünk a körülményeinken, s a
mindennapi élet veszélyei és aggodalmai közepette meg-
õrizhetjük lelki nyugalmunkat és békességünket. Így mu-
tathatjuk be Krisztust a világnak.” (Ellen G. White: Our High
Calling, 68. o.)

„Krisztus nagy dicsõséggel érkezik a felhõkön. Fényes
angyalsereg kíséri. Jön, hogy feltámassza a halottakat, s
az élõ szenteket elváltoztassa. Jön, hogy magához vegye
azokat, akik szerették Õt és megtartották parancsolatait.
Nem feledkezett meg ígéretérõl, és híveit sem felejtette
el. Újra egyesülnek a családok. Amikor elhunyt szeret-
teinkre emlékezünk, gondoljunk arra a reggelre, amikor
Isten trombitája felharsan, s amikor »a halottak feltá-
madnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk« (1Kor
15,52). Még egy kevés idõ, és meglátjuk a Királyt teljes
szépségében, aki bennünket »az õ dicsõsége elé állíthat
feddhetetlenségben, nagy örömmel« (Júd 24). Ezért
mondta Jézus, amikor bemutatta eljövetelének jeleit:
»Amikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és
emeljétek föl a fejeteket, mert elközelget a ti váltságo-
tok.« (Lk 21,28)” (Ellen G. White, The Southern Watchman, 1905.
október 3.)

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

szánt adomány. 

146 * JÉZUS TANÍTÁSAI

IGÉK MINDEN NAPRA

Július

1. kedd 2Kor 4,17–18
2. szerda 2Móz 14,13–15
3. csütörtök Hab 2,4
4. péntek Józs 1,9 Napnyugta: 20.44
5. szombat Zsolt 81,9. 12–14

6. vasárnap 4Móz 23,19–21
7. hétfõ Zsolt 18,22–24
8. kedd Fil 4,8
9. szerda 5Móz 11,18–19

10. csütörtök 1Pt 3,8–8
11. péntek Józs 23,15–16 Napnyugta: 20.40
12. szombat Jn 17,16

13. vasárnap 1Jn 4,21
14. hétfõ Jn 17,21
15. kedd Eféz 2,21–22
16. szerda Jn 17,4. 11
17. csütörtök 2Kor 2,14–15
18. péntek 1Jn 3,18 Napnyugta: 20.35
19. szombat 1Kor 13,5. 8

20. vasárnap Mt 7,12
21. hétfõ Zsolt 124,2–3. 6–7
22. kedd Péld 8,22
23. szerda Jer 3,22
24. csütörtök Kol 2,3
25. péntek 1Móz 49,22–24 Napnyugta: 20.28
26. szombat Mt 5,16

27. vasárnap Ap csel 20,27. 33–34
28. hétfõ Lk 1,78–79
29. kedd Zsid 4,15
30. szerda 2Kor 2,7–8
31. csütörtök Jób 37,13. 15

Az igék a „Felettébb 
tiszta a Te beszéded”
címû könyvbõl valók.  



IGÉK MINDEN NAPRA * 149148 * JÉZUS TANÍTÁSAI

IGÉK MINDEN NAPRA

Szeptember

1. hétfõ Jel 2,19
2. kedd Ésa 38,2–5
3. szerda Ésa 60,1–2
4. csütörtök Péld 2,3–5
5. péntek Zsolt 119,162. 167 Napnyugta: 19.19
6. szombat Zsolt 139,14

7. vasárnap Péld 3,5. 8.
8. hétfõ 1Kor 9,25
9. kedd Préd 3,1

10. szerda Rm 12,2
11. csütörtök 1Thess 4,11
12. péntek Ésa 28,24–26 Napnyugta: 19.05
13. szombat Ésa 33,6

14. vasárnap Mt 5,37
15. hétfõ Ap csel 5,31
16. kedd Zsolt 105,4
17. szerda Lk 3,22
18. csütörtök Mt 5,14–15
19. péntek Jn 4,48–50 Napnyugta: 18.50
20. szombat Mk 1,23–26

21. vasárnap Ésa 42,1–3
22. hétfõ Lk 5,12–13
23. kedd Ésa 58,13–14
24. szerda Mk 4,37–40
25. csütörtök Mt 10,32–33
26. péntek Mt 16,1 Napnyugta: 18.36
27. szombat Mt 16,15–16

28. vasárnap Eféz 2,20
29. hétfõ Mk 9,23–24
30. kedd Mt 17,20

IGÉK MINDEN NAPRA

Augusztus

1. péntek Péld 5,9. 11–14 Napnyugta: 20.19
2. szombat Zsolt 119,138. 140

3. vasárnap Péld 21,5
4. hétfõ 1Sám 16,7
5. kedd Zsolt 23,4
6. szerda Zsolt 141,5
7. csütörtök Ésa 45,11
8. péntek Zsolt 131,1–2 Napnyugta: 20.09
9. szombat Zsolt 44,7–9

10. vasárnap Gal 6,7–8
11. hétfõ 2Sám 12,13
12. kedd Péld 30,8–9
13. szerda Péld 30,5
14. csütörtök Mk 8,36–37
15. péntek Józs 1,7–8 Napnyugta: 19.58
16. szombat Zsid 2,10

17. vasárnap 1Pt 4,13. 15–16
18. hétfõ 1Jn 2,17
19. kedd Mt 18,11–12
20. szerda Ezék 34,2. 4. 6
21. csütörtök 1Jn 5,1
22. péntek Lk 13,6–9 Napnyugta: 19.45
23. szombat Lk 14,16. 18. 24

24. vasárnap Hós 11,4
25. hétfõ Lk 17,3–4
26. kedd Lk 12,15
27. szerda Lk 6,46
28. csütörtök Zsolt 107,8
29. péntek 1Jn 2,3 Napnyugta: 19.32
30. szombat Mt 22,11–12

31. vasárnap Jak 1,27



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e000dfeff0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e90074007200650020006b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007400e900730072006500200073007a00e1006e00740020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e00200045007a0065006b00680065007a0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b0068006f007a00200062006500740171007400ed007000750073002d0062006500e1006700790061007a00e1007300200073007a00fc006b007300e9006700650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [540.000 666.000]
>> setpagedevice




