9. Tanulmány
A legnagyobb bizonyíték
November 24., szombat délután
A megszentelődött szeretet terjed, nem maradhat csupán a házban vagy a gyülekezetben,
hanem a veszendő lelkek megmentésére törekszik. Amikor a szív megtapasztalja az Üdvözítő
szeretetét és a bűnbocsánatot, a többi keresztény szívéhez kezd kötődni. Az igazi hívők
egységet alkotnak, és közösen munkálkodnak a veszendő lelkekért. (…)
Amikor majd a gyülekezetek eleget tesznek küldetésüknek, a Megváltó élő és munkálkodó
eszközeivé válnak. A keresztény szeretet megnyilvánulása mély lelkesedéssel tölti be a lelket,
hogy még buzgóbban dolgozzon azért, aki életét adta az emberiség megmentése érdekében.
Krisztus követői jóságosak és csak jót cselekednek, ezért lelkükből kizárták az önzést.
Számukra semmi sem túl nagy áldozat. Látják a megmunkálásra váró szőlőst, és tudják, hogy
a mennyei kegyelem révén fel kell készülniük a türelmes, kitartó munkára alkalmas és
alkalmatlan időben e határtalan nagy területen. Győzelmet győzelemre aratnak, tapasztalatot
tapasztalat után szereznek, és a legkomolyabb erőfeszítéseket készek megtenni széles e
világon, hogy lelkeket nyerjenek Krisztusnak. Legjobb tudásuk szerint használják fel a
megszerzett tapasztalatot, és tapasztalatuk folyamatosan gyarapodik; szívüket pedig Krisztus
szeretete lágyítja meg. – Egészségügyi missziómunka, 417–418. o.
Magasztos a hitvallásunk. Mint szombattartó adventisták, valljuk, hogy engedelmeskedünk
Isten minden parancsának, hogy várva várjuk Üdvözítőnk eljövetelét. Az Úr a figyelmeztetés
lehető legkomolyabb intelmét bízta maroknyi hűségeseire. Szavainkkal és tetteinkkel kellene
bizonyítanunk, hogy tudomásul vesszük a ránk hárított súlyos felelősséget. Oly tisztán
fényljék világosságunk, hogy az emberek észrevegyék, a mindennapi életünkkel az Atyát
dicsőítjük meg; hogy kapcsolatban állunk a mennyel, és Jézus Krisztus örököstársai vagyunk,
hogy mikor megjelenik hatalommal és nagy dicsőséggel, olyanok leszünk, mint Ő.
Éljünk egyéni felelősségünk tudatában, hiszen a látható gyülekezet tagjai vagyunk, az Úr
szőlőjének pedig munkásai. Ne várjuk, hogy testvéreink segítsenek az úton, mert ők is olyan
esendők, mint mi magunk, hiszen drága Megváltónk meghívott, hogy Őhozzá csatlakozzunk,
egyesítsük
gyöngeségünket
az
Ő
erejével,
tudatlanságunkat
bölcsességével,
érdemtelenségünket érdemeivel. Egyikünk sem foglalhat el semleges álláspontot; vagy
Krisztus mellett esik latba jó hatásunk, vagy pedig ellene. Vagy Krisztus tevékeny eszközei
vagyunk, vagy az ellenségé. Vagy Jézussal gyűjtünk, vagy szétszórunk. A valódi megtérés
gyökeres változást jelent. Gondolkodásunk egész beállítottságát, szívünk hajlamát kell sarkon
fordítanunk, életünknek pedig meg kell újulnia Krisztusban.
Isten népet vezet ki a világból, hogy tökéletes egységben az örök igazság alapzatán álljanak. –
Bizonyságtételek, 4. köt., 16–17. o.
November 25., vasárnap
„Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész
nép el ne vesszen. Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben
főpap vala, jövendőt monda, hogy Jézus meg fog halni a népért; és nemcsak a népért, hanem
azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse.” (Jn 11:50–52)
A fenti kijelentést olyasvalaki mondta, aki nem értette e szavak jelentőségét. Egyszerűen
figyelmen kívül hagyta az áldozatok és adományok szentségének ismeretét. Szavai azonban
többet jelentettek annál, amit megértett ő és a társai. Elítélően szólt arról, aki az áldozatot
jelképezte, és akinek a halála szükségtelenné fogja tenni a jelképeket és árnyakat. Észre sem
vette, hogy ő maga jelentette ki: Krisztus fogja betölteni azt a célt, amely alapján

41

elrendeltetett az áldozatok és adományok rendszere. – The Advent Review and Sabbath
Herald, 1900. június 12.
Nem elégséges hinni valamit Krisztusról; Krisztusban kell hinnünk. Az egyetlen olyan hit,
amelyből hasznunk származhat, személyes Megváltóként fogadni el Őt, és érdemeit a
miénkké tenni. Sokan egyfajta véleménynek tekintik a hitet. A megmentő hit egyezség; akik
elfogadják Krisztust, szövetségi kapcsolatba kerülnek Istennel. Az őszinte hit élet. Az élő hit
az életerő növekedését jelenti, odaadó bizalmat, amely által a lélek győzedelmes hatalommá
válik. – Isten csodálatos kegyelme, 140. o.
Azzal, hogy alávetette magát a keresztségi rendeletnek, Krisztus a bűnös igazi megtérésének
egyik legfontosabb lépésére mutatott rá. Neki nem voltak bűnei, de mivel úgy döntött, hogy
az ember helyébe lép, a bűnös ember vétkei Őrá lettek áthelyezve…
(…) Minden élő ember bűnös… Az igazi megtérés a bűnből, a Jézus Krisztus érdemeibe
vetett hit és a keresztség az Ő halálában, melynek során a bűnös egy új életre jön fel a vízből
– ezek képezik az első lépéseket az újjászületésben, amiről Krisztus azt mondta
Nikodémusnak, hogy ha üdvözülni akar, meg kell ismernie ezt a folyamatot. Jézus szavai nem
csak Nikodémushoz, hanem minden férfihoz, nőhöz és gyermekhez szóltak, akik majd élni
fognak ezen a világon… Csak akkor vagyunk biztonságban, ha Krisztus példáját követjük. –
The Youth’s Instructor, 1874. február 1.
Isten kegyelme az élő hit csatornáján át áradhat lelkünkbe, és nekünk módunkban áll ezt a
hitet gyakorolni.
Az igaz hit igényli, majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok
megvalósulnának vagy érezhetők volnának. Küldjük imáinkat hittel a mennyei szentek
szentjébe; ragadjuk meg hittel a megígért áldásokat, és tartsuk magunkénak. Higgyük, hogy el
is nyerjük az áldásokat, mert hittel már megragadtuk azokat, és azok már tulajdonunkat
képezik e szöveg értelmében: „Mindaz, amit imáitokban kértek, ha hiszitek, hogy elnyeritek
azokat, megadatik néktek.” Itt hitre, egyszerű hitre van szükség, mellyel elhisszük, hogy az
áldásokat elnyerjük, még mielőtt láthatnánk azokat. – Tapasztalatok és látomások, 72. o.
November 26., hétfő
Mennyei világosságra van szükségünk. Minden egyén a befolyás középpontjába törekszik
helyezni magát, és amíg Isten nem tesz valamit népéért, azok nem fogják meglátni, hogy a
lélek egyedüli biztonsága az Istennek való alávetettség. Akkor Isten átalakító kegyelme az
emberi szíven eddig nem ismert egységhez fog vezetni, mert akik hasonlóvá váltak
Krisztushoz, összhangban lesznek egymással. A Szentlélek egységet teremt. (…)
„Mert Ő a mi békességünk, ki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett
választófalat, ... hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén”
(Eféz 2:14–16).
Krisztus az az összekötő láncszem és aranykapocs, aki összeköti a hívőket Istenben. Nem
szabad, hogy ebben a hatalmas próbaidőben elkülönülés legyen! Isten népéről így szól a
Szentírás: „Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a
szenteknek és cselédei az Istennek, kik felépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak
alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép renddel
rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban.” (Eféz 2:19–21) Isten gyermekei egységes
egészet képeznek Krisztusban, aki a figyelem középpontjába helyezi keresztjét. Mindazok,
akik hisznek, egyek Őbenne. – Szemelvények, 3. köt., 20–21. o.
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Bátorítom egyházunk tagjait, hogy vessenek véget a kritizálásnak és a rosszindulatú
beszédeknek; komoly imádságban járuljanak Isten elé, és könyörögjenek erőért, hogy
segítséget nyújthassanak a tévelygőknek. Fogják meg egymás kezét és Krisztus kezét.
Tanulmányozzák János evangéliuma 17. fejezetét, amely megtanít arra, hogyan imádkozzunk,
és hogyan éljünk imaéletet Krisztusban. Ő a Vigasztaló, aki a szívükben marad, hogy örömük
teljes legyen. A szavai az élet kenyerét fogják jelenteni számukra, és az így nyert erő révén
segítséget kapnak egy olyan jellem kialakítására, amely dicsőséget szerez Istennek. És így
tökéletes keresztény közösségben fognak élni. Életük pedig megtermi a gyümölcsöt, amely
sosem marad el, ha az igazságot követik. (…)
Legyen kevesebb jelentéktelen dolgokért folyó vita, és több komoly tanulmányozás arra
vonatkozóan, amit jelent Krisztus imádsága mindazokért, akik hisznek az Ő nevében.
Imádkoznunk kell az egységért, és úgy kell élnünk, hogy Isten válaszolhasson imáinkra. (…)
A tökéletes egység Krisztussal és egymással elengedhetetlen a szentek tökéletessége
szempontjából. Jézus hit általi jelenléte a hívők szívében lényegében erejüket és életüket
jelenti, ami meghozza az egységet Istennel. „Te énbennem.” A Krisztus általi egység Istennel
tökéletessé teszi az egyházat. – Krisztushoz hasonlóan, 190. o.
November 27., kedd
Szeretni a lelkeket, akikért Krisztus meghalt – ez az ÉN keresztre feszítését jelenti. Aki Isten
gyermeke, az ettől kezdve egy szemnek tekinti magát a világ megmentésére lebocsátott
láncban. Egy Krisztussal az Ő kegyelmi tervében, s vele jár, hogy megkeresse és megmentse,
aki elveszett. A keresztény embernek mindig észben kell tartania, hogy Istennek szentelte
magát, és jellemével Krisztust kell bemutatnia a világnak. Az önfeláldozásnak, szeretetnek és
együttérzésnek – melyek Krisztus életében megnyilvánultak – újra meg kell jelenniük Isten
munkásának életében. – Jézus élete, 417. o.
Azoknak, akik az Istentől származó bölcsességet akarják elnyerni, balgákká kell válniuk e
világ bűnös ismeretében, hogy bölcsekké legyenek. Be kell csukniuk a szemüket, hogy ne
lássanak, és ne tanuljanak gonoszt. Be kell zárniuk a fülüket, hogy ne hallják meg a gonoszt,
és ne nyerjék el azt az ismeretet, amely beszennyezné tiszta gondolkodásukat és
cselekedetüket. Vigyázniuk kell a nyelvükre is, hogy ne szóljanak romlott beszédet, nehogy
álnokságot találjanak a szájukban. – Boldog otthon, 404. o.
Legnagyobb szükségletünk: az erő – a magasabb rendű, tisztább és nemesebb életre. Túl sokat
foglalkozunk e világgal, és túl keveset Isten országával.
(…) Jézus az erő forrása; az élet kútfeje. Elvezet Igéjéhez; a bűntől beteg lélek gyógyítására
az élet fájáról nyújt leveleket. Odavezet Isten trónjához, és olyan imát helyez ajkunkra, amely
által szoros összeköttetésbe jutunk vele. Érettünk megmozgatja a menny összes hatalmát.
Minden léptünkkel érintkezésbe jutunk kiapadhatatlan erejével.
Isten nem korlátozza azok növekedését és fejlődését, akik sóvárognak „akaratának
megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben” (Kol 1:9). Megerősödnek ima,
éberség, ismeret és értelemben való növekedés által dicsőséges hatalmának minden erejével.
Így készülnek fel, hogy másokért munkálkodjanak. Az Üdvözítő azt kívánja, hogy megtisztult
és megszentelt emberek legyenek a segítőtársai. – Az apostolok története, 478. o.
Gyengédségtől meglágyult szívvel szólják az igazság szavait. Krisztus gyengédségével
bánjunk a tévelygőkkel. Ha azok, akikért fáradozol, nem mindjárt értik meg az igazságot, ne
bíráljuk, és ne kárhoztassuk őket. Ne feledjük, hogy Krisztus szelídségét, gyengédségét és
szeretetét kell képviselnünk. (…)
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Ne képzeljük, hogy súlyos próbákat viselünk el, éles küzdelmet állunk ki, amikor
népszerűtlen igazságot képviselünk. Gondolj Jézusra, arra, amit neki kellett elviselni, és
maradj csendben. Ha jogtalanul is bánnak veled és hamisan vádolnak, akkor se panaszkodj.
Ne hagyja el ajkadat a zúgolódás szava. Ne hagyd, hogy szemrehányó és elégedetlen gondolat
szülessen a fejedben. „Járjatok egyenesen, magatokat a pogányok között jól viselvén, hogy
amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztévőket, a jócselekedetekből, ha látják azokat,
dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.” (1Pt 2:12) – Bizonyságtételek, 6. köt., 120. o.
November 28., szerda
Az Úr nem bízta az emberekre azt a terhet, hogy élők vagy holtak tévedéseit és vétkeit
újjáélesszék. Terve az, hogy munkásai a jelenvaló igazságot hirdessék. Ne beszéljetek élő
testvéreitek tévedéseiről, és hallgassatok a holtak vétkeire vonatkozóan. Tévedéseiknek ott a
helye, ahová Isten helyezte – a tenger mélyén. A bizonyságtevők minél kevesebbet beszélnek
Isten szolgáinak tévedéseiről és vétkeiről, annál jobbat tesznek saját lelküknek, illetve azon
lelkeknek, akiket Krisztus a vérén váltott meg. – The Retirement Years, 27. o.
Fiának feláldozása által Isten megmutatta, milyen nagyra becsül minden egyes lelket;
senkinek sem szabad megvetően beszélni a felebarátjáról. Embertársaink hibáit és
gyengeségeit megláthatjuk ugyan, az Úr azonban azok ellenére tulajdonának tekint minden
egyes lelket, elsősorban a teremtés folytán, majd pedig Krisztus megváltó vére által. Isten
minden embert saját képmására alkotott, tehát a legalacsonyabb sorsúakkal is tisztelettel és
szeretettel bánjunk! Isten felelősségre von bennünket minden egyes megvető szóért, amellyel
olyan embereket kárhoztatunk, akikért Krisztus életét áldozta. – Gondolatok a hegyibeszédről,
56. o.
Apró ügyek teszik próbára a jellemet. Isten arcára a naponta végzett örömteli és gyöngéd
lemondás csalja ki a mosolyt. Ne magunknak, másoknak éljünk. A magunkról
megfeledkezéssel és a mások iránti figyelmességgel kellene áldássá lennünk. Gondosan
ápoljuk magunkban a szeretetet, a hosszútűrést és az állhatatosságot. – Bizonyságtételek, 2.
köt., 647. o.
Akik valóban az igazság kedvéért szeretik az igazságot, azok Isten dicsőségét szem előtt
tartva folytatták volna útjukat és hagyták volna, hogy az igazság fénye ragyogjon mindenek
elé. (…)
Feltámad haragja (…) azok ellen, akik megtartják Isten parancsait és ragaszkodnak Jézus
bizonyságtételéhez. Ez mégse tegye türelmetlenné és csüggedtté a hűséges hívőket. Az ilyen
dolgoknak úgy kell hatniuk, hogy az igazi hívők még éberebbek, még óvatosabbak, még
buzgóbban imádkozók legyenek – gyöngédebbek, szánakozóbbak, szeretetteljesebbek azok
iránt, akik súlyos hibába esnek az örökkévaló dolgokkal kapcsolatban. Amint Krisztus is
elviselte, és továbbra is viseli tévedéseinket, hálátlanságunkat, erőtlen szeretetünket, úgy kell
nekünk is elviselnünk azokat, akik próbára teszik a türelmünket. A lemondó és önfeláldozó
Jézus követői legyenek olyanok, mint Urunk. Aki keresztény, az legyen szeretetteljes és
türelmes. – Bizonyságtételek, 3. köt., 110. o.
November 29., csütörtök
Isten népének legyenek gyakori találkozói, ahol őszintén és buzgón imádkoznak. Az elmét
folyamatos imalelkületben kell tartani. Otthon és a gyülekezetben is buzgó imák hangozzanak
el azokért, akik az Ige prédikálására szentelték életüket. A hívők úgy könyörögjenek, ahogyan
a tanítványok Krisztus mennybemenetele után.
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Az egész világot át kellene szőnie az imára odaszentelt, buzgó keresztények nagy láncának.
Mindenki alázattal imádkozzon. Gyűljenek össze a szomszédok, és könyörögjenek
Szentlélekért. Akik nem tudnak kimenni a házból, gyűjtsék maguk köré gyermekeiket, és
tanítsák őket közös imádkozásra. (…)
A munkában nincs nagyobb szükségünk, mint megtapasztalni az Istennel való kommunikáció
gyakorlati eredményeit. Ima-találkozókat kellene tartanunk, és kérnünk kellene az Urat,
nyisson utat, hogy az igazság behatolhasson még olyan erődökbe is, ahol Sátán trónol, és
eloszlassa az árnyakat, amelyekkel a kísértő próbálja elborítani az emberek útját. Ígéretet
kaptunk: „Mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” (Jak 5:16) – In Heavenly
Places, 93. o.
Nagyon nagy szükség van az imára – olyan imára, amilyet Dávid mondott, mikor így kiáltott
„Ahogy a szarvas a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram.”
„Törvényed után vágyakozom.” „Vágyom szabadításodra.” „Lelkem eleped a vágytól, mert
folyvást törvényed után vágyakozik.” Ez a küzdő ima lelkülete, amilyen a zsoltáros királyé
volt.
(…) Krisztusról mondták: „Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még állhatatosabban
imádkozott.” Milyen ellentéte ennek a menny fenségese által könyörgött közbenjárásnak a
gyönge és hideg imák, melyeket Istennek ajánlanak. Sokan megelégednek a száj
szolgálatával, és alig akad, aki őszintén, komolyan, szeretettel vágyik Isten után.
(…) Hiszen az igazi ima munkába állítja a lélek erőit, és kihat az életre. Aki így kitárja Isten
előtt a szükségleteit, az érzi, hogy az ég alatt minden más mennyire üres.
(…) A vallásnak a szív kiürítésével és megtisztításával kell kezdődnie, és a mindennapos
imával kell táplálnunk. – Bizonyságtételek, 4. köt., 534–535. o.
A gyülekezetnek munkába kell állnia! Isten Lelke nem jöhet el addig, amíg az út el nem
készül számára. Komoly önvizsgálatot kellene tartani! Egyesült és kitartó imádkozásra,
valamint hit által az Isten ígéreteire hivatkozásra van szükség. Ne a testünkre öltsünk
gyászruhát, mint a régi időkben, hanem a lelkünket alázzuk meg mélységesen! Semmi okunk
nincs az öndicséretre és önelégültségre. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt! Ő
meg fogja vigasztalni és áldani az őszinte keresőket.
A munka előttünk áll. Be akarunk-e kapcsolódni? Gyorsan kell dolgoznunk, határozott
lépésekkel előre haladnunk! Fel kell készülnünk az Úr nagy napjára! Nincs vesztegetni való
időnk, hogy önző célokra fordíthatnánk. A világot figyelmeztetni kell! Mit teszünk egyénileg
azért, hogy mások elé tárjuk a világosságot? Isten minden emberre munkát bízott.
Mindenkinek van feladata, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ha nem akarjuk elveszíteni
lelkünket. – Szemelvények, 1. köt., 126. o.
November 30., péntek
További tanulmányozásra
Evangelizálás: „Egység a különbözőségekben” című fejezet.
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