5. tanulmány
Istenért élni
Április 22., szombat délután
„Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért
jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én.”
(1Tim 1:15) Bűneink bocsánata, Istennel való megbékélésünk nem cselekedeteink jutalma, nem azért nyerjük el, mert a bűnös érdemre tesz
szert, hanem ajándék, aminek Krisztus igazságossága az alapja. Ne igyekezzünk a bűn mentegetésével kisebbíteni a vétkeinket, bűnösségünket, hanem fogadjuk el az Úr bűnszemléletét, azt, hogy a bűn súlyosan
megterhel. Egyedül a Golgota fényénél érthetjük meg a bűn borzalmas
súlyát. Ha magunknak kellene hordoznunk bűneinket, megsemmisülnénk a teher alatt. A bűntelen Isten Fia vállalja át mindezt helyettünk
– bár mi érdemlünk büntetést, Ő hordozza vétkeinket. „Ha megvalljuk
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson
minket minden hamisságtól.” (1Jn 1:9) Milyen dicsőséges, csodálatos
igazság! Egyfelől az Atya következetesen megtartja törvényét, másfelől
igaznak tudja nyilvánítani a Jézusban hívő embert. „Kicsoda olyan Isten,
mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét? Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban.” (Mik 7:18) – Gondolatok a Hegyibeszédről, 115–116. old.
Tiszta forrásból sosem fakad szennyes víz, és egyetlen igazi keresztény sem fog visszaélni szavaival, és kerülni fogja a nézeteltérést. Ha
Istenhez ragaszkodik a szívünk, állandó harcot kell vívnunk, mivel minden feddhetetlenség ellenségével állunk szemben, aki majd megpróbál eltántorítani, elcsüggeszteni minden elképzelhetetlen módszerrel.
A világ Krisztus és az Ő műve ellen dolgozik. Ám akik a menny akaratát törekednek cselekedni, azt a vigasztalást kapják, hogy a legmagaszto-
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sabb mennyei hatalom szövetségesei. Az Úr gyermekei, ha Jézusba vetik
bizalmukat, és lépésről lépésre haladnak előre, győzni fognak.
Ha helyet szeretnénk az eljövendő világban, akkor akaratunkat alá
kell vetnünk a Mindenható akaratának. Követnünk kell az utunkra
sugárzó fényt. (…)
Senki se gondolja, hogy majd beléphet a szent kapukon, míg bűnben él. Akik Isten elleni lázadó helyzetben lesznek a Megváltó eljövetelekor, nem léphetnek be a mennyei udvarokba. Egyetlen lázadó sem jut
be a mennybe.
Naponta készüljünk a dicsőség országába! Jellemünk próbája az
isteni mérce. Ha kiálljuk a próbát, helyet kapunk a megváltottak között.
Be kell hoznunk szívünkbe és mindennapi életünkbe a mennyet. Krisztus a mindenható segítség, és akik Őt követik, nem járnak sötétben,
hanem megértik a mennyei dolgokat. Felismerik az igaz Pásztor hangját,
és engedelmesen követik Őt. – Istennel ma, 320. old.

Április 23., vasárnap – Legyetek egyetértők
Péter arra buzdítja a hívőket: „Legyetek mindnyájan egyetértők,
együtt érzők, testvéreiket szeretők, irgalmasak és udvariasak. Rosszért
rosszal, szidalomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok! Hiszen arra vagytok hívatva, hogy áldás legyen az örökrészetek. Hol
van az az ember, aki életéért eped, szép napokat szeretne élni és hosszú
életet? Őrizd meg a gonosztól ajkadat, nyelved ne szóljon hazugságokat!
Fuss a gonosztól és a jót keresd, a békességet kutasd és azt kövesd! Az
Úr szeme az igazakon, és füle könyörgő szavukon. De a gonoszt cselekvőkkel szembefordul.”
Isten félreérthetetlenül kijelölte a helyes utat. Hitvalló népe miért
nem jár mégis azon? Miért nem kutatnak, imádkoznak és fáradnak lelkiismeretesen, hogy egyetértők legyenek? Miért nem törekednek részvétet, testvéri szeretetet ápolni magukban ahelyett, hogy rosszért ros�szal, szidalomért szidalommal fizetnének? Ki nem vágyakozik élet és
szép napok után? Mégis milyen kevesen tartják magukat a feltételekhez: „Őrizd meg a gonosztól ajkadat, nyelved ne szóljon hazugságokat!”
(Zsolt 34:14) Kevesen hajlandók követni az Üdvözítő példáját, szelídsé-
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gét és alázatát. Sokan kérik az Urat, hogy alázza meg őket, de már húzódoznak a szükséges fenyítéstől. Amikor elérkezik a vizsga, amikor próbák vagy akár jelentéktelen kellemetlenségek érik őket, szívük fellázad,
és a nyelvük olyan szavakat ejt, mint a mérgezett nyíl vagy a pusztító
jégeső.
A gonosz beszéd kettős átok. Jobban sújtja a szólót, mint a hallgatóját. Aki a széthúzás és a viszály magját veti, gyilkos gyümölcsöt arat
majd lelkében. Milyen nyomorult is a pletyka terjesztője, a rosszhiszemű gyanúsító! Hírből sem ismeri az igazi boldogságot. – Bizonyságtételek, 5. kötet, 175–176. old.
Mekkora szükség van a jóság és szelídség ápolására! Senkinek sem
kell szégyenkeznie szelídlelkűsége miatt, ha együtt érez a vétkezőkkel;
mert aki azt hiszi, hogy nincs hibája, azt Isten távolról sem tekinti hibátlannak. Senkinek sincs oka azt hinni, hogy az együttérzés szégyenletes
dolog. – Istennel ma, 21. old.
Hit által igazulunk meg. Aki megérti e szavak jelentőségét, sosem
lesz önelégült. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy valakinek is érezzük
magunkat. A Szentlélek adja azonban azt a hatékonyságot, ami a men�nyei jellem kialakításához szükséges. Amikor úgy érezzük, hogy képesek vagyunk saját életünket alakítani, súlyos tévedést követünk el. Nem
győzhetünk saját erőnkből a kísértés fölött. Azonban a Szentlélek fog
dolgozni mindazoknak a szívében, akik igazán hisznek Krisztusban.
Akinek hit lakik a szívében, az Úr szép templomává válik. Őt Jézus
kegyelme vezérli. És pontosan olyan mértékben fejlődik, amilyen mértékben függ a Szentlélek tanításától. – 8. kézirat, 1900. január 25.

Április 24., hétfő – Testi szenvedés
Ó, vajon hol tartana ma az emberiség megváltása, ha Krisztus olyan
gyenge lett volna erkölcsi szempontból, mint az ember? Nem csoda,
hogy örült a menny, amikor a bukott fejedelem legyőzött ellenségként
hagyta el a kísértés pusztáját. Jézus az Atyától kapott tekintélye révén
ad az embernek kegyelmet és mennyei erőt – ezáltal teszi lehetővé az
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Ő nevében a győzelmünket. Túl kevés, magát Krisztus követőjének nevező személy van, aki úgy dönt, hogy olyan módon csatlakozik a Sátán
kísértései elleni küzdelemhez, ahogyan Ő szállt szembe a kísértővel és
győzött. (…)
Sok, magát kereszténynek valló ember tekint úgy a Megváltó életének erre a töredékére, mint két uralkodó közötti konfliktusra, mintha
egyáltalán nem is lenne hatása az esetnek életükre és jellemükre. Ilyen
körülmények között kevésbé érdekli őket a küzdelem módja és a csodálatos győzelem. Felfogásukat elhomályosítják Sátán ámításai, és nem
veszik észre, hogy, aki Krisztusra támadt a pusztában, hogy megfos�sza méltóságától a végtelen Isten Fiát, az idők végéig az ember ellensége
lesz. S bár nem sikerült legyőznie Jézust, nem kevesebb erővel tud hatni
az emberre is. Mindenki egyénileg ki van téve azoknak a kísértéseknek,
amelyeket Krisztus legyőzött, ám a győzelmes Fejedelem nevében fel
van kínálva a kellő erő is. És mindenkinek egyénileg kell győznie. Sokan
épp azoknak a kísértéseknek engednek, amelyekkel Sátán az Üdvözítőt
is megpróbálta. – Confrontation, 63–64. old.
Jézus a mi üdvösségünk szerzője, hitünk bevégzője. Drága kegyelme
által megerősíti erkölcsi erőnket, és a bűnösök úgy tekinthetnek magukra,
mint akik meghaltak a bűnnek, de Istennek élnek Jézus Krisztus által. Az
egyszerű hit Krisztus szeretetével egyesülve összekapcsolja a hívőt Istennel. Mialatt Krisztus jó vitézként harcol, az egész hűséges világegyetem
rokonszenvét élvezi. A szolgáló angyalok körülveszik, hogy küzdelmeiben segítsék, tehát bátran állíthatja: „Az Úr az én segítségem.” „Az Úr az
én erősségem és pajzsom”, senki le nem győzhet. „Kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez.”
Az Úr végtelen bölcsessége és hatalma tevékenykedik értünk. A men�nyei sereg valóban megharcolja harcainkat értünk. Mindenkor feszült
figyelemmel kísérik a lelkeket, az Üdvözítő vérén vásárolt tulajdonait.
Krisztus áldozata által felismerik az emberi lélek értékét. Az Úr oldalán
állni mindig biztonságos, de nem fél szívvel, hanem teljesen. Éppen az
ilyen félszívű, közömbös, gondatlan munka választ el Jézustól, erőtök
forrásától. Ezért így imádkozzatok: „Végy el mindent tőlem, elveszthetek vagyont, világi dicsőséget, mindent, csak a te színed legyen velem!”
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Teljes biztonságot ad, ha lelkünket Istenre bízzuk, aki az egész mennyen
és földön uralkodik. – Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 147. old.

Április 25., kedd – Újjászületve
A bűn elsötétíti értelmünket és elhomályosítja felfogóképességünket. Ha megtisztítjuk szívünket a bűntől, a Jézus Krisztus arcán ragyogó
Isten dicsősége ismeretének fénye, mely megvilágítja Igéjét, és a természetről is visszatükröződik, teljesebben, egyre teljesebben jelenti ki:
„Irgalmas és kegyelmes Isten az Úr, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú.” (2Móz 34:6)
Az Úr világosságában látni fogjuk a világosságot, míg gondolkodásunk, szívünk és lelkünk át nem alakul szentségének képmására. (…)
Ha Isten jóságán, könyörületén és szeretetén időzünk, egyre tisztábban fogjuk fel az igazságot, szívünk tisztaság utáni vágya forróbb és szentebb lesz. Vele érintkezve a szent gondolatok tiszta légkörében időző lélek
átalakul. Az igazság olyan csodálatos, olyan messze ható, olyan mély és
széles, hogy szem elől veszítjük magunkat. Szívünk meglágyul, alázatossá,
szeretetteljessé csillapodik. – Bizonyságtételek, 8. kötet, 321–322. old.
Az Isten Igéjében levő igazságok a Magasságos szavai. Aki beépíti
életébe az igazságot, minden szempontból új teremtés lesz. Új értelmi
képességeket kap, s a tudatlanság és bűn okozta sötétség eltávozik tőle.
Az „új szívet adok belétek” szavak jelentése a következő: „új gondolatot
adok belétek”. A szív megváltozását minden esetben szilárd meggyőződés követi a keresztény kötelességgel és az igazság megértésével kapcsolatban. Aki teljes figyelemmel és imádságos lelkülettel fordul a Szentírás
felé, tiszta ismeretet és egészséges ítélőképességet nyer, mintha az Istenhez térés révén magasabb értelmi szintre lépett volna. (…)
A Szentírás olvasása nyomán fény gyúl a sötétben. Amint az Úr Igéjét tanulmányozzák, felszínre kerül az életadó igazság. Akik figyelnek
tanításaira, azoknak alapvető hatással lesz az életükre, és áldást jelentenek mindazok számára is, akikkel kapcsolatba kerülnek. (…)
Emberek ezrei helyezték az Urat a látókörükbe, és rátekintve elváltoztak az Ő képmására. Repes a szívük, amikor az Ő jelleméről beszél-
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nek, és elmondhatják, mit jelent számukra Krisztus, és mit jelentenek ők
Krisztus számára. – My Life Today, 24. old.
Az a szeretet, amellyel Jézus árasztja el az ember egész lényét, éltető
erő. Gyógyításával minden létfontosságú szervet megérint – az agyat,
a szívet, az idegeket. Ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit ösztönzi tevékenységre. Száműzi a lélekből a bűnt és a bánatot, az aggódást
és a gondot, amelyek felőrlik az életerőt. Ez a szeretet derűt és nyugalmat
hoz; olyan örömöt ültet a lélekbe, amit semmiféle földi dolog nem tud
elrontani: a Szentlélek örömét – gyógyító, éltető örömöt.
Megváltónk szavai – „Jöjjetek énhozzám… és én megnyugosztlak
titeket” (Mt 11:28) – megadják a receptet a fizikai, szellemi és a lelki
betegségek gyógyítására. Krisztus sajnál minket, bár szenvedéseinket
saját magunk okozzuk bűneinkkel. Benne segítséget találhatunk. Ő csodálatos dolgokat tesz azokért, akik bíznak benne. – A nagy Orvos lábnyomán, 115. old.

Április 26., szerda – A test bűnei
A Biblia a Krisztus és egyháza közötti szent és állandó viszony jellegét a házasság kötelékéhez hasonlítja. Az Úr ünnepélyes szövetséggel
kötötte magához népét. Azt ígérte, hogy Istenük lesz, ők pedig megfogadták, hogy Istenéi lesznek, és csakis az övéi. Az Úr kijelenti: „Eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el.” (Hós 2:18) Ezt is mondja: „Férjetekké
lettem.” (Jer 3:14) Pál ugyanezt a képet alkalmazza az Újtestamentumban: „Eljegyezlek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak Krisztus elé.” (2Kor 11:2) – A nagy küzdelem, 381. old.
Akik új teremtmények Krisztus Jézusban, a Lélek gyümölcseit termik: a szeretetet, az örömöt, a békességet, a türelmet, a barátságot,
a jóságot, a hitet, a nyájasságot és a mértékletességet. Nem találnak
többé örömöt a régi élvezetekben, hanem az Isten Fiában való hit által
a nyomában járnak, jellemét tükrözik vissza, és „megtisztítják magukat,
amint hogy Ő is tiszta”. Amit régen gyűlöltek, azt most szeretik; s amit
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régebben szerettek, azt most gyűlölik. Akik azelőtt büszkék és akaratosak voltak, most nyájasak és alázatosak; akik azelőtt a hiúság és az önérzet rabjai voltak, most szerények és komolyak lesznek. Az iszákos mértékletes és józan, a szemérmetlen pedig erényes lesz. Elhagyják a világ
hiú szokásait. Az igazi keresztény nem a „külső díszt” keresi, hanem
a „szívnek elrejtett emberét” „a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával” (1Pt 3:3–4). – Jézushoz vezető út, 58. old.
A Megváltó ezt mondta: „Miért nézed pedig a szálkát, amely a te
atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van,
nem veszed észre?” Szavai olyan embert írnak le, aki gyorsan észreveszi
másokban a hibát. Amikor úgy véli, hogy valakinek a jellemében vagy
életmódjában valami kivetnivalót fedezett fel, nagy lendülettel igyekszik arra rámutatni. Jézus azonban kijelenti, hogy az ilyen keresztényietlen foglalatossággal kifejlesztett jellemvonás a megbírált ember hibáihoz
képest olyan, mint a szálka a gerendához mérten. A türelem és a szeretet hiánya viszi arra az embert, hogy heggyé fújja fel a porszemet. Akik
sohasem tapasztalták meg a Krisztusnak való teljes átadás alázatos szívűségét, nem is gyakorolják az életükben a Megváltó szeretetének lágyító hatását. Rosszul képviselik az evangélium örömüzenetének gyengéd, előzékeny szellemét, így drága lelkeket sebeznek meg, akikért pedig
Isten Fia az életét adta. Üdvözítőnk hasonlata szerint aki odáig süllyed,
hogy a bírálat szellemét képviseli, súlyosabb bűnt követ el, mint akit
megvádol, mert bűnét önhittséggel tetőzi be.
Krisztus a jellem egyedül igaz mértéke. Aki tehát önmagát teszi meg
mérvadónak, saját magát emeli Jézus helyébe. – Gondolatok a Hegyibeszédről, 125. old.

Április 27., csütörtök – A szeretet mindent elfedez
„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretni fogjátok.” (Jn 13:35) Jellemünk minél inkább hasonlít az Üdvözítő jellemére, annál mélyebben szeretjük majd azokat, akikért Ő meghalt. Azok a keresztények, akik önzetlen szeretettel viseltetnek egymás iránt, olyan bizonyságot tesznek Krisztus mellett, amit
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a hitetlenek képtelenek cáfolni, s amelynek nem lehet ellenállni. Lehetetlen felbecsülnünk az ilyen példamutatás hatalmát. Semmi nem győzi
le olyan hathatósan Sátán és küldöttei fondorlatait, sem nem építi úgy
a Megváltó országát, mint Jézusnak a gyülekezet tagjaiban megnyilvánuló szeretete. Csak akkor örvendhetünk békességnek és jólétnek, ha
a szelídséget és a szeretetet gyakoroljuk. – Bizonyságtételek, 5. kötet,
167. old.
Az Úr akarata, hogy fiai és lányai jól végezzék a feladatukat, és békében éljenek egymással Krisztus, a béke adományozója által. Ha Jézus
lakik a szívben, az ember lényének minden része egységben és összhangban dolgozik. Az egyén értelme és érzelmei, mivel tudják, hogyan
végezzék el a feladatukat, egységben működnek együtt. Az értelem, mint
egy trónon ülő király irányítja az egész tevékeny mechanizmust. – Istennel ma, 23. old.
A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert Istentől ered. Ha megtanulnánk a szelíd feleletet, amely „elfordítja a harag felgerjedését” (Péld
15:1), a szeretetet, ami „hosszútűrő, kegyes” (1Kor 13:4), „sok vétket
elfedez” (1Pt 4:8), milyen gyógyító erővel bírna az életünk! Mennyire
átalakulna a jellemünk! Földünk a mennyhez válna hasonlóvá, és annak
előíze lehetne. Ezeket az értékes leckéket olyan egyszerűen taníthatjuk,
hogy a kisgyermekek is megértik. A gyerekek szíve érzékeny és fogékony. Ha idős korunkban is olyanok lennénk, mint a gyerekek (Mt 18:3),
ha megtanulnánk Megváltónk egyszerűségét, szelídségét és gyengéd
szeretetét, már nem lenne nehéz számunkra, hogy megértsük a kicsik
szívét, és megtanítsuk őket a szeretet gyógyító szolgálatára.
Isten legkisebb és legnagyobb művében is egyaránt tökéletesség
uralkodik. A kéz, ami felfüggesztette a világokat az űrben, ugyanaz
a kéz, amely megformázza a mezők virágait! Vizsgáld meg mikroszkóp
pal a legkisebb és legközönségesebb útszéli virágot, és figyeld meg legapróbb részleteinek választékos finomságát és tökéletességét! Ekként
a legegyszerűbb sorsban is igazi szépséget találhatunk. Az Úr szemében
a legközönségesebb munka is szép, ha szerető hűséggel végzik. A kis
dolgok iránti lelkiismeretes figyelmesség is a menny munkatársaivá
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tehet bennünket, és elnyerheti az Ő elismerését, aki lát és tud mindent.
– Előtted az élet, 114. old.

Április 28., péntek – További tanulmányozásra
Bizonyságtételek, 4. kötet, 18–21. old.
Jézushoz vezető út: 8. fejezet.

