4. Tanulmány
Az egység titka
Október 20., szombat délután
Megváltónk imádkozik, hogy a tanítványai egyek legyenek, amint Ő és az Atya is egy, és a
hívők egysége a bizonysága: Ő küldött el bennünket, hogy hordjuk kegyelmének
bizonyítékait.
Szent közelségbe kell jutnunk a világ Megváltójával. Legyünk eggyé Krisztussal, amiképpen
Ő is egy az Atyával! Milyen csodálatos változást tapasztal Isten népe, amikor egységbe jut
Isten Fiával! Rendeljük alá ízlésünket, hajlamainkat, becsvágyunkat, szenvedélyeinket Isten
akaratának, és hozzuk összhangba Krisztus lelkületével. Az Úr kész elvégezni ezt a munkát
mindazokért, akik hisznek Őbenne. Életük és magaviseletük gyakoroljon átformáló hatást e
világon. Krisztus lelkülete hassa át a követői életét, hogy úgy szóljanak és cselekedjenek,
mint Jézus. Megváltónk így szól: „Azt a dicsőséget, amelyet Te nékem adtál, én nekik
adtam.” – Az én életem ma, 252. o.
Az ősi Izrael bűne az volt, hogy semmibe vették Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a maguk
útján jártak, amerre meg nem szentelt szívük vezette őket. A lábuk nyomát gyorsan követi
Isten mai népe, pedig ugyanolyan rosszallással tekint rájuk az Úr.
Sohasem nehéz azt tenni, amit szeretünk – de a keresztet akkor vesszük fel, ha a
hajlamainkkal ellentétes irányba haladunk. Krisztus imádkozott, hogy tanítványai egyek
legyenek, ahogyan Ő is egy az Atyával. Ez az egység Jézus megbízólevele a világ felé, hogy
Isten küldte őket. Ha lemondunk nyakasságunkról, akkor egyek leszünk a Megváltóval.
Imádkozzunk és fáradozzunk azért mindnyájan komolyan, hogy amennyire csak lehetséges,
eleget tegyünk a gyülekezet egységéért elmondott krisztusi imának! – Bizonyságtételek, 5.
köt., 93–94. o.
Törekedj jellemed tökéletesítésére, és mindent Isten dicsőségére tegyél – akár látják és
értékelik az emberek, akár nem, mivel te az Úré vagy, aki saját élete árán váltott meg téged.
Légy hűséges a legkisebb és a legnagyobb dolgokban egyaránt! Tanuld meg szólni és
cselekedni az igazságot mindenkor! Rendeld alá és add át szívedet teljesen Istennek! Ha
kegyelme irányít, akkor cselekedni fogod a kedvesség kicsiny tetteit. Végezd el mindazt, amit
elvégezhetsz, a kicsiny kötelességeket sem elhanyagolva, és engedd, hogy napfény ragyogja
be életedet és jellemedet. Hintsd szét a szeretet és áldás ajándékait! Tetteid kihatnak az
örökkévalóságra. Életed munkájának eredményét megláthatod majd a mennyben, az
örökkévaló korszakokon át, mivel kedves Isten előtt. – Az én életem ma, 219. o.
Október 21., vasárnap
Isten minden embert üdvözíteni szeretne, mivel egyetlen Fia által lefizette a megváltás árát.
Akik elvesznek, azért vesznek el, mert nem akarnak Isten fiaivá válni Jézus Krisztus által. Az
embert a büszkesége akadályozza meg attól, hogy elfogadja az üdvössége érdekében tett
lépéseket. Isten előtt az ember nem saját érdemei által nyer elfogadást, hanem kizárólag
Krisztus kegyelme, valamint a belé vetett hit által. A pillanatnyi boldogság érzését vagy tetteit
ne tartsuk az isteni kiválasztás bizonyítékainak, mivel a választottak csak Krisztustól kapják
az elhívást. – Our High Calling, 78. o.
A föld alapjainak lefektetése előtt döntés született arról, hogy mindazok Isten gyermekeivé
válhatnak, akik a bővölködő kegyelem megragadása által engedelmesek lesznek, és jellemük
szentté, szeplőtelenné válik Isten előtt. (…)
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Ha teljesen hisszük, hogy örökbefogadás által Istené lettünk, már most a menny előízét
élvezhetjük... Isten közelségében járunk, és édes közösséget ápolunk vele. Közelről
megismerjük együtt érző és gyöngéd lényét, és szívünk összetörik, meglágyul a nekünk adott
szeretet gondolatára. Igazán érezzük a lelkünkben lakozó Krisztust. Mi is Őbenne vagyunk, és
otthon érezzük magunkat mellette... Tapasztalatból ismerjük Isten szeretetét, ezért
megpihenünk benne. Semmilyen szó sem írhatja le ezt a minden ismeretet meghaladó
szeretetet. Egyek vagyunk Krisztussal. Életünk el van rejtve vele Istenben. Bizonyosságunk
van afelől, hogy amikor Ő, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt mi is megjelenünk
dicsőségben. Mivel erős bizodalmunk van benne, atyánknak nevezhetjük Istent. – Isten
csodálatos kegyelme, 54. o.
Isten mindent megtett annak érdekében, hogy Sátán ne keresztezze az ember teremtésével
való célját. Miután Ádám és Éva – engedetlenség által – halált hozott a világba, Krisztus
drága áldozatot hozott az emberekért. Nagyobb értékhez jutottak annál, mint ami eredetileg az
övéké volt. Isten az egész mennyet adta oda Krisztussal, egyszülött Fiával, a világ
Megváltójával.
Krisztus elfogadásával az ember értékessé válik. Áldozata életet és világosságot hoz
mindazoknak, akik személyes Megváltójuknak tekintik Krisztust. Isten szeretete Jézus
Krisztuson keresztül az Ő teste minden tagjának szívében szétárad, és magával viszi az Atya
törvényének életerejét. Ekképpen Isten az emberrel, az ember pedig Istennel lakozhat. –
Szemelvények, 1. köt., 299. o.
Október 22., hétfő
Akik hisznek, azoknak Krisztus a biztos alap. Erre az élő kőre egyaránt építhetnek zsidók és
pogányok. Elég nagy mindenki számára és elég erős, hogy az egész világ súlyát és terhét
viselje. Ezt a tényt Pál maga is világosan felismerte. Mielőtt tanítói működését befejezte, a
pogányok közül megtért hívők egyik csoportjához fordult, akik szilárdan kitartottak az
evangéliumi igazság iránti szeretetükben. Így írt nekik: „Ti, kik felépíttettetek az
apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.” (Eféz 2:19–
20). – Az apostolok története, 175. o.
[Péter] elsorolta a pogányokkal való találkozásuk eseményeit e szavakkal: „Mikor pedig én
elkezdtem szólni, leszállt a Szentlélek őreájuk, miképpen miránk is kezdetben.
Megemlékeztem pedig az Úrnak ama mondásáról, amint mondta: János ugyan vízzel
keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló
ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én,
hogy az Istent eltilthattam volna?”
Amikor a tanítványok hallották a beszámolót, megnyugodtak és meggyőződtek róla, hogy
Péter eljárása Isten tervének közvetlen beteljesedése volt, és hogy régi előítéletüknek és
elzárkózottságuknak végleg el kell tűnnie Krisztus evangéliuma által. „Ezeknek hallatára
aztán megnyugodtak, és dicsőítették az Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott
az Isten megtérést az életre!” – A megváltás története, 290–291. o.
Miként Krisztus kiküldte tanítványait, úgy küldi ki ma gyülekezetének tagjait. Ugyanaz a
hatalom, amellyel az apostolok rendelkeztek, számukra is létezik. Ha Isten az erősségük,
akkor együttműködik velük, és munkájukban nem lesz hiábavaló. Ismerjék fel, hogy arra a
műre, amelyben munkálkodnak, Isten nyomta rá pecsétjét. (…) Nekünk is parancsolja az Úr,
hogy menjünk ki, és hirdessük azokat az igéket, amelyeket szánkba ad; ajkunkon érezzük
szent kezének érintését.
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Krisztus szent kötelességet bízott egyházára. Valamennyi tagja legyen Isten élő csatornája,
amelyen keresztül eljuttatja a világnak kegyelme kincseit, Krisztus kimeríthetetlen
gazdagságát. A Megváltó legfőbb kívánsága, hogy képviselői legyünk, akik a világgal
megismertetik lelkületét és jellemét. A világnak pedig legnagyobb szükséglete, hogy az
Üdvözítő szeretete emberek által megnyilvánuljon. Az egész menny férfiakra és nőkre vár,
akik által Isten kinyilatkoztatja a kereszténység erejét.
A gyülekezet az Úr eszköze az igazság hirdetésére. Isten bízta meg, hogy különleges munkát
végezzen. Ha minden parancsolatát teljesíti, és hű marad hozzá, akkor az isteni kegyelem
bősége árad reá. Ha engedelmesen kitart Ura mellett, ha tiszteli Izrael Istenét, a poklok kapui
sem vehetnek rajta diadalmat. – Az apostolok története, 599–600. o.
Október 23., kedd
Krisztus népet vezérel, és hoz a hit egységére, hogy egyek legyenek, amint Ő is egy az
Atyával. Fel kell adniuk véleménykülönbségeiket, hogy mind egyek legyenek a testülettel,
egységesen gondolkodjanak, és egyformán ítéljenek. „Kérlek titeket, atyámfiai, Urunk Jézus
Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások,
de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményen.” (1Kor 1:10) „A
békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen
bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint: Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az
Istent, s a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.” (Róma 15:5–6) „Teljesítsétek be az én
örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben,
egyugyanazon indulattal lévén.” (Fil 2:2) – Bizonyságtételek, 1. köt., 324. o.
Noha Isten mindenkinek személyesen kiszabta munkáját és egyénileg felelős Istennek, ám
nem követhetjük saját független ítélkezésünket tekintet nélkül hittestvéreink nézeteire és
érzelmeire. Ilyen eljárás csak zűrzavart okozna a gyülekezetben. Igaz, hogy a lelkészeknek
kötelességük hittestvéreik véleményét tiszteletben tartani, ám egymáshoz való viszonyukat, az
általuk tanított hittételeket mérjék a törvény és a bizonyságtétel próbakövéhez. Így ha
mindannyian elfogadják a tanítást, akkor nem lehetnek eltérések közöttük. Néhányan
hajlamosak a rendetlenségre és elsodródnak a hit nagy mérföldköveitől, ámde Isten
befolyásolja igehirdetőit, hogy lélekben és tantételekben egyek legyenek. – Bizonyságtételek a
prédikátoroknak, 30. o.
Krisztus elhívott, hogy legyetek az Ő követői, hogy kövessétek önfeláldozó, lemondó életét;
hogy viseljétek szíveteken a bukott emberiség megváltásának nagyszerű művét. Nincs kellő
fogalmatok róla, hogy Isten milyen munka végzését várja el tőletek. Krisztus a példaképünk.
Az a fogyatkozásotok, hogy nem él szívetekben a szeretet. Ez a kristálytiszta és szent elv
különbözteti meg a keresztény jellemét és viselkedését a világiak jellemétől és viselkedésétől.
Az isteni szeretetnek hatalmas, tisztító hatása van. Ez csakis a megújult szívekben található,
és onnan magától értetődőn áramlik ki embertársaikra.
„Szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet
annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.” Krisztus példát mutatott nekünk a tiszta,
önzetlen szeretetre. Eddig még nem ismertétek fel a mennyei kiválóságban lévő
hiányosságotokat, noha e nélkül minden jó szándékotok, buzgalmatok – még ha annyira
lángoló lenne is, hogy vagyonotokat a szegények táplálására, testeteket pedig a tűzre adnátok
– mit sem jelent. Olyan szeretetre van szükségetek, mely türelmes, nem gerjed haragra,
mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet lelkülete nélkül senki
sem lehet Krisztushoz hasonló. Ha ez az életerős elv él a lelkünkben, sosem lehetünk olyanok,
mint a világ. – Bizonyságtételek, 2. köt., 169. o.
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Október 24., szerda
Isten azt akarja, hogy népe egységes legyen a keresztény testvériség legszorosabb
kötelékében. A gyülekezet jólétéhez elengedhetetlen megbíznunk testvéreinkben. A hitünket
érintő válság idején egyesült erővel kell cselekednünk. Egyetlen meggondolatlan lépés,
egyetlen esztelen tett olyan nehézségekbe és próbákba taszíthatja a gyülekezetet, amelyből
évek alatt sem lábal ki. A gyülekezetnek egyetlen hitetlen tagja olyan előnyhöz juttathatja
hatalmas ellenfelünket, mely az egész gyülekezet növekedésére kihathat, aminek
következtében sok ember elveszhet. Jézus azt akarja, hogy követői hallgassanak egymásra.
Akkor Isten fel tudja használni őket, hogy megmentsék egymást, mert az egyik talán nem
ismeri fel a veszélyt, melyet a másik szeme gyorsan felmér. De aki nem ismerte fel, ám
bizalommal engedelmeskedik a figyelmeztetésnek, súlyos bajokból és próbákból menekülhet
meg. – Bizonyságtételek, 3. köt., 446. o.
Járj alázatosan Isten előtt, ismerd el Mesterednek! Nagy nyomorúságot vonsz magadra, ha
nem vagy képes meglátni másokban a tiednél magasabb rendű és hasznosabb képességeket.
(…)
Ha irgalmas Istenünk ajándékai és áldásai nem léteznének, örökre elvesztünk volna. Ezért
tehát senki se hangoztassa saját dicséretét, feltételezett bölcsességét. Akkor lenne valamelyest
jogos az öndicséret, ha valaki képes lenne önmaga előállítani a talentumait. Az ember
azonban semmivel sem rendelkezik, ami önmagától származik. Ne tanúsítsuk a bölcsesség
hiányát az énünk felmagasztalásával. Mélyen és alázattal hajoljunk annak lábai elé, aki
talentumokat bízott ránk. Használjuk és gyarapítsuk ezeket az ajándékokat visszaadva az
Adományozónak kamatostól. (…)
Szent kötelességünk minden talentumot helyesen felhasználni. Akiket Isten sáfárokká hívott
el, tanulmányozzák komolyan a Szentírást, hogy az igazságokat bemutathassák másoknak is,
és az Úr megváltottait a helyes útra vezethessék. Tanításunk és példánk által kell másokat is
kiképeznünk Krisztus kegyelme által, hogy minden tekintetben engedelmesek legyenek Isten
törvénye iránt, és felöltözzék Krisztus igazságát… „Boldogok, akik megtartják az ő
parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.”
(Jel 22:14) – Istennel ma, 195. o.
Isten az örök igazság magasztos alapzatán vezeti ki népét a világból: Isten parancsain és Jézus
hitén. Az Úr megfegyelmezi, felkészíti népét. Nem fognak csoportokra szakadozni, hogy az
egyik ebben higgyen, a másik egészen másban, teljesen szembenálló nézetekkel, hogy mind
függetlenítse magát a testülettől. Az ajándékok és vezető készségek segítségével, melyeket a
gyülekezetbe helyezett, mindnyájan eljutnak a hit egységére. – Bizonyságtételek, 3. köt., 446.
o.
Október 25., csütörtök
A szeretettel és iránta odaadással teli szívből fakadó dicsérő énekek megdicsőítik Istent.
Mikor a megszentelt életű hívők összegyűlnek, beszélgetésük nem mások gyarlóságairól
folyik, és nem panaszról, zúgolódásról szól. Jóindulat, szeretet, a tökéletesség köteléke öleli
körül őket. Isten és embertársaik szeretete természetes módon árad belőlük a testvéri
együttérzés, szeretet és megbecsülés szavaiban. Isten békéje uralkodik szívükben. Szavaik
nem hiábavalók, üresek és semmitmondók, hanem nyugalmat árasztanak és építik egymást. –
Bizonyságtételek, 1. köt., 509. o.
Az Úr Jézus képviselője, a Szentlélek által munkálkodik. Krisztus a Lélek által önt lelki életet
az ember lelkébe, felébreszti életenergiáit a jóra, megtisztítja az erkölcsi szennytől és
felkészíti országára. Jézus nagy áldásokat és gazdag ajándékokat készít gyermekeinek. Ő
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csodálatos, végtelen bölcsességű és hatalmas tanácsos, ha elismerjük a Lélek erejét, és
engedjük magunkat vezérelni, amíg eljutunk a tökéletességre. Micsoda gondolat! Krisztusban
„lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve” (Kol
2:9–10).
Az emberi szív nem ismerheti meg a boldogságot, ha nem engedi magát vezettetni Isten
Lelkétől. A megújult szívet a Szentlélek hasonlóvá teszi Jézus Krisztushoz, példaképéhez. E
befolyása révén az Istennel szembeni ellenségeskedés hitté és szeretetté, a büszkeség pedig
alázattá változik. A lélek felfogja az igazság szépségét, és Krisztus megdicsőül a jellem
tökéletesbítése révén. Amikor ezek a változások bekövetkeznek, az angyalok csodálatos
éneke felcsendül, Isten és Krisztus pedig örül a mennyei képmásra elváltozott lelkeknek. –
Our High Calling, 152. o.
Minden családot szent kör övez, amelyet töretlenül meg kell őrizni. Ebbe a szent körbe senki
másnak nincs joga belépni. Se a férj, se a feleség ne részesítsen senki mást abban a
bizalomban, amellyel csakis egymásnak tartoznak!
Inkább ti nyújtsatok szeretetet, mintsem követeljetek! Ápoljátok azt magatokban, ami a
legnemesebb, és gyorsan lássátok meg egymás jó tulajdonságait! Az a tudat, hogy értékelnek,
csodálatos ösztönzést és örömet ad. Megértés és megbecsülés a tökéletesség elérésére bátorít;
és maga a szeretet is fokozódik, miközben nemesebb célokra sarkall.
Se a férj, se a feleség ne olvassza be egyéniségét a másikéba! Mindenki személy szerint
viszonyul Istenhez. Mindenki tőle kérdezze meg: „Mi a helyes?” „Mi a helytelen?” „Hogyan
tölthetem be legjobban az életem célját?” Szereteted bőséggel áradjon felé, aki életét adta
érted! Legyen Krisztus mindenben az első, az utolsó és a legfontosabb! Ahogy szívetekben
mélyül és erősödik a Krisztus iránti szeretet, egymást is tisztultabban és jobban fogjátok
szeretni. – A nagy Orvos lábnyomán, 361. o.
Aki sohasem tapasztalta személyesen Krisztus gyöngéd, megnyerő szeretetét, az nem vezethet
másokat az élet forrásához. Ez a szeretet kényszerítő hatalom, amely arra indítja az embert,
hogy társalgásában és másokért való tevékenykedésében egyaránt a Megváltót nyilvánítsa ki.
Jézus munkatársainak fáradozásait csak úgy koronázhatja siker, ha ismerik az Üdvözítőt.
Ehhez azonban mindenekelőtt szeretetét kell ismerniük. A menny aszerint ítéli meg
használhatóságukat, tudnak-e úgy szeretni, ahogyan Jézus szeretett, és munkálkodnak-e úgy,
ahogyan Ő munkálkodott. – Az apostolok története, 550. o.
Október 26., péntek
További tanulmányozásra
Bizonyságtételek 9. kötet: „Az egység lelkülete” című fejezet.
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