2. tanulmány
A döntéseink

Április 6., szombat délután
Az akarat az emberi természetet irányító erő, a döntés vagy választás ereje. Minden embernek van értelme ahhoz, hogy a jót válassza.
Minden életesemény során Isten szava így szól hozzánk: „Válasszátok
ki még ma, hogy kit akartok szolgálni!” (Józsué 24:15) Mindenki leteheti a voksát az Úr akarata mellett, úgy dönthet, hogy neki engedelmeskedik, és így összekapcsolódik a mennyei követekkel, ekként oda
állhat, ahol semmi nem kényszerítheti rá a gonosz dologra. – Nevelés, 289. o.
Két osztály van a világunkban. Az egyiket azok képezik, akik a
megfeszített és feltámadt Megváltót szemlélik. A másikhoz azok tartoznak, akik úgy döntöttek, hogy elfordítják tekintetüket a keresztről, és
a sátáni befolyás irányítását követik. Az utóbbi réteg tevékenyen elkötelezte magát amellett, hogy botlató köveket tegyen Isten emberei elé,
hogy ezeken elessenek, majd az engedelmesség ösvényéről az engedetlenség és halál sugárútjára térjenek át…
Mindannyiunk számára eljött az ideje, hogy eldöntsük, melyik oldalon állunk. Sátán ügynökei minden lélekkel dolgozni fognak, aki csak
megengedte magának, hogy vele együttműködjön. De eközben menynyei angyalok is várnak arra, hogy eljuttassák Isten dicsőségének fényes
sugarait mindazoknak, akik hajlandók befogadni Őt.
Rajtunk áll, hogy vajon Krisztus vagy az ördög szolgái közé számlálnak minket. Minden nap bemutatjuk a viselkedésünkkel, kinek a szolgálata mellett döntöttünk. – Our High Calling, 15. o.
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Néha vétkezünk, de ha meglátjuk és bevalljuk a bűneinket, a Mindenható kész megbocsátani azokat, és megtisztítani minden gonoszságtól. Ne bátortalanítsanak el a kudarcaink, hanem alakítsuk győzelemmé őket. Az a kiváltságod, hogy ma eldöntheted, kinek akarsz
szolgálni…
Sokkal nagyobb hatóköröd van a véges lehetőségeken túl is. Ha
összekapcsolódsz Istennel, és lelked egész szándékával mellette döntesz, Ő elfogadja a tékozlót…
Hozd meg a döntésedet az időre és az örökkévalóságra nézve! Egyetlen embernek se hagyd, hogy rászedjen a lelki dolgokban. Senki sem
fizethet váltságdíjat a lelkedért. Jézus ezt már megtette. Közömbös
leszel ez iránt a szeretet iránt? Megismétlem: „Jöjj!” Krisztus hív téged,
és az egész menny ezt mondja: „Jöjj!” – The Upward Look, 345. o.
A nemzetek történelme szól ma hozzánk. Az Úr minden népnek és
minden személynek helyet jelölt ki nagy tervében. Ma az embereket és
a népeket a kezében levő mérőónnal teszteli Ő, aki soha nem ejt hibát.
Mindenki a saját döntése alapján választja meg a sorsát. – Próféták és
királyok, 536. o.

Április 7., vasárnap – Szabad akarat, szabad választás
A történelem minden szereplője a maga sorsán és helyén áll, mert Isten
saját terve szerinti nagy művét olyan emberek fogják véghez vinni, akik
felkészítették magukat a pozíció betöltésére a jó vagy gonosz oldalán.
Az igazságossággal szemben a becstelenség eszközei lesznek. De nem
kényszerítik őket ezekre a lépésekre. Nekik nem kell a gonosz eszközévé válniuk, ahogy Káinnak sem volt kötelező.
Szabad akaratból tesznek meg dolgokat, vagy az Isten törvénye alá
helyezett jellemmel összhangban, vagy a Sátán kemény szabálya szerint
alakított jellemmel. – The Faith I Live By, 155. o.
Az Isten teremtményei vagyunk, és igéje kijelenti, hogy „félelmetes
és csodálatos” az alkotása. Ő készítette elő ezt az élő lakást az elme szá-
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mára, amit „különösen alkotott meg”: templomként, melyet maga az Úr
igazított Szentlelke lakásául. Az egész személyt az értelem uralja. Minden tettünknek, legyen az jó vagy rossz, az agyban van a forrása. Ez az
elme dicsőíti a Mindenhatót, és egyesít minket a mennyeiekkel. Mégis
sokan úgy töltik el az egész életüket, hogy nem lesznek intelligensek az
emberi testtel kapcsolatban, ami ezt a kincset hordozza. – Gyermeknevelés, 360. o.
Meg kell értenünk az akarat valódi erejét. Ez az emberi természetet irányító erő a döntés vagy a választás ereje. Minden az akarat helyes
működésétől függ. Az Örökkévaló az embert megajándékozta a döntés
hatalmával, azért van, hogy használja. Képtelen vagy megváltoztatni
a szívedet, ahogy magadtól sem tudsz vonzódni Istenhez, viszont képes
vagy úgy dönteni, hogy neki szolgálsz. Odaadhatod neki az akaratodat, és akkor Ő munkálkodik benned, hogy azt tedd, ami az Ő jókedve
szerint való. Ekként Krisztus Lelke ellenőrzése alá vonja az egész természetedet, az érzelmeid rá irányulnak, és a gondolataid is összhangba
kerülnek vele.
Helyes a jóra és a szentségre vágyakozás, amennyiben valami felé
halad, de ha itt megtorpansz, semmi hasznod nem lesz ebből. Sokan
elvesznek, miközben abban reménykednek, és arra vágynak, hogy
keresztények legyenek. Nem jutottak el oda, hogy átadják az akaratukat Istennek. Nem döntöttek úgy, hogy keresztények lesznek. – Jézushoz vezető út, 47–48. o.
Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, és a menny számára az egyetlen elfogadható szolgálat szeretetből jön, ami azzal a
képességgel ruházza fel az embert, hogy értékelje a jellemét, így képes
lesz szeretni Őt, és a szolgálata mellett dönteni. Míg a teremtmények az
Urat magasztalták, összhangban álltak egymással a világegyetemben.
Amíg Isten szeretete volt a legfőbb cél, addig bővölködött az egymás
iránti szeretet is. Míg nem szegték meg ezt a törvényt, ami Isten jellemének lenyomata, addig egy disszonáns hang sem zavarta meg a menynyei harmóniát. – That I May Know Him, 366. o.
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Április 8., hétfő – A jó döntések meghozatala
Teljesen a mások javára szentelt életében a Megváltó szükségesnek látta,
hogy visszavonuljon az Őt nap mint nap követő sokaságtól. Szünetet
kellett tartania a szolgálatban, hogy nyugalmat találjon, és zavartalanul együtt lehessen Atyjával. Egy volt velünk, szükségleteink és gyengeségeink részese, teljesen Istentől függött, és az imádság titkos helyén
kereste az isteni erőt, hogy felvértezve indulhasson a szolgálatba, a próbákba. A bűn világában Jézus lelki küzdelmeket és kínokat szenvedett el, de Istenhez imádkozva letehette a bánat terhét, amely csaknem
összeroppantotta Őt. Vigaszra és örömre lelt.
Krisztusban az emberiség kiáltása a végtelen irgalmasság Atyjához
jutott. Emberként folyamodott Isten trónjához, míg emberi természetét mennyei erő járta át, amely összekötötte az emberit az istenséggel.
Azáltal, hogy állandó kapcsolatban volt Istennel, életet kapott tőle, s így
életet adhatott a világnak. Az Ő tapasztalatában nekünk is részesednünk kell. – Jézus élete, 362–363. o.
Amikor nem gondolnak Istenre, és nem hódolnak neki, mikor nem
döntenek mellette… mint tanácsadó és erős védelmű torony mellett,
milyen hamar beszivárognak a világi gondolatok és a gonosz hitetlenség, hiábavaló önhittség és fi lozófia veszi át az alázatos, bizakodó hit
helyét. Gyakran úgy dédelgetik a kísértéseket, mint az igazi Pásztor
hangját, mert az emberek elkülönítették magukat Jézustól. Egy pillanatra sem lehetnek biztonságban, ha nem ápolják szívükben a helyes
elveket, és nem alkalmazzák minden üzleti vállalkozásukban is.
„Ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Ez az ígéret
értékesebb az aranynál vagy az ezüstnél! Ha alázatos szívvel keresed
a mennyei útmutatást minden próbában és nehézségben, Ő megígérte
a vezetését. Isten igéje soha nem hagy cserben. A menny és a föld elmúlhat, de az Ő beszéde soha nem múlik el. Bízz az Úrban, és soha nem
zavarodsz össze vagy szégyenülsz meg. „Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő
emberekben bízni.” – Bizonyságtételek, V. kötet, 426–427. o.
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Látjuk az igében a figyelmeztetéseket és ígéreteket, amik mögött az
Úr áll. Hív minket, hogy keressük szavában az útmutatást, ha nehéz
helyzetbe kerülünk. Ha minden léptünknél nem érdeklődünk az Útikalauztól: ez az Úr útja? – akkor önzés szennyezi majd be a beszédünket
és a tetteinket. Elfeledkezünk Istenről, és olyan utakon járunk, amiket
nem Ő választott nekünk.
Isten igéje tele van drága ígéretekkel és segítőkész tanácsokkal. Csalhatatlan, mert Isten képtelen tévedni. Az élet minden körülményére
segítséget ad, és az Atya szomorúan néz, mikor gyermekei elfordulnak
tőle az emberi támogatás felé. – Az én életem ma, 27. o.

Április 9., kedd – Barátaink megválasztása
Semmi sincs bennünk, amivel a jóra tudnánk befolyásolni másokat.
Ha felismerjük tehetetlenségünket, hogy mekkora szükségünk van
a mennyből jövő erőre, többé már nem bízunk magunkban… Ha öntudatlanul is a rossz befolyás veszélyes hatása alá kerülünk, az angyalok mellettünk lesznek, kérve minket, haladjunk jobb irányba. Megválogatják a szavainkat, és hatnak a tetteinkre. Így lehet, hogy néma,
öntudatlan, de hatalmas a befolyásunk, amivel másokat Krisztushoz és
a mennyei világhoz vonunk.
Ereje van a személyes befolyásnak. Jézus hatásával kell működnie,
hogy oda emeljen föl másokat, ahová Ő teszi, helyesen adja át az elveket, és megállítsa a világi korrupció előrehaladását. Azt a kegyelmet kell
terjesztenie, amit egyedül a Megváltó adhat át. Lelkesítenie kell, hogy
megédesítse mások életét, jellemét a komoly hittel és szeretettel egyesült
tiszta példa erejével. – Isten csodálatos kegyelme, 272. o.
Aki barátaiul és társául rendszerint olyan személy(eke)t választ, aki
elutasítja Jézust, és lábbal tapossa Isten törvényét, végül ugyanolyan
gondolkodású és lelkületű lesz. Mindig is mélyen kellene érdeklődnünk
a megrögzött bűnös üdvössége iránt, és kedvesen, előzékenyen viselkednünk velük, viszont biztosan csak olyanokat válasszunk barátainkul, akik Isten barátai is. – In: Idők jelei, 1881. május 19.
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Jonathán, a születésétől fogva trónörökös volt, mégis az isteni rendelkezés hatására képes volt félreállni; riválisával a leggyengédebb és
leghűségesebb barátságot tanúsította. Dávid életét önmaga veszélybe
sodrásával védte meg. Állhatatosan apja oldalán maradt a hanyatlás
sötét napjaiban is, és végül az oldalán esett el. Jonathán nevét gondosan őrzi a menny, a földön pedig az önzetlen szeretet erejét és létezését
tanúsítja. – Nevelés, 157. o.
A dolgok mindenki esetében rosszra fordulnak, szomorúság és elbátortalanodás nehezedik a szívekre, majd egy barát személyes felbukkanása megvigasztal, erőt ad, és visszafordítja az ellenség nyilait, amik el
akarnak pusztítani. A keresztény barátok valóban olyan sokan vannak,
amennyien lenniük kell. Milyen értékes a kísértés és a krízis idején az
igaz barát! Ilyen körülmények között Sátán elküldi a követeit, hogy a
remegő lábak megbotoljanak, de az igazi barátok tanácsolnak, vonzó
reménykedéssel töltenek meg, és a megnyugtató hit felemeli a lelket
– ó, ez a segítség értékesebb a drágagyöngynél is!…
A jó barát erős, támogató kézfogása drágább az aranynál és az ezüstnél. – Sons and Daughters of God, 161. o.

Április 10., szerda – Társat választani egy életre
Az Isten népét ma körülvevő legnagyobb veszélyek egyike az istentelennel kapcsolatba kerülni, különösen, ha hitetlenekkel kötnek házasságot.
Sokaknál az emberek szeretete meggyengíti az isteni szeretet. Megteszik az első lépést a visszaesésben, azzal, hogy megkockáztatják Isten
nyílt parancsának figyelmen kívül hagyását, aminek túlságosan gyakran teljes hitehagyás a vége. Már sokszor bebizonyosodott, hogy milyen
veszélyes, ha a férfiak a saját akaratukat viszik véghez Isten követelményeivel szembehelyezkedve. Mégis kemény lecke a férfiaknak, hogy
megtanulják, mi Isten szándéka azzal, amit elmond. – Hetednapi
Adventista Biblia-kommentár, II. kötet, 1000. o.
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Ha van olyan téma, amit nyugodtan és szenvtelenül kellene megfontolni, az a házasság. Ha valaha is szükség volt a Biblia tanácsaira, az
akkor jön el, mielőtt a fiatalok egy lépést is tesznek, hogy összekössék az
életüket. De az az uralkodó nézet, hogy ebben a kérdésben az érzelmek
vezetnek, és túl sokszor a szerelmes érzelmesség van a kormánykeréknél, ami biztos romláshoz vezet… Úgy tűnik, a házasság kérdése megbabonázza a fiatalokat. Nem engedelmeskednek Istennek. Megkötözik
az érzékeiket, és titokzatoskodnak, mintha félnének, hogy a terveiket
valaki megakadályozná.
Ezen a sziklán már ezrek szenvedtek lelkükben hajótörést. Azok a
meggyőződéses keresztények, akiknek az életét a becsület jellemzi, és
akik úgy tűnik, minden más témában józanok, itt nagy hibákat követnek el. Határozottak, eltökéltek szándékukban, hogy azt nem lehet
megváltoztatni. Annyira elbűvölték őket az emberi érzések és benyomások, hogy nem vágynak a Biblia kutatására, sem arra, hogy közeli
kapcsolatba kerüljenek az Úrral. – A keresztény nevelés alapjai, 103. o.
Megváltónk hegyi beszéde felbecsülhetetlen értékű tanácsokat ad
időseknek és fiataloknak. Gyakran kellene olvasni a családban, és értékes tanításait szemléltetni a mindennapokban. „Amit csak szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek
ti is velük”, ahogy az apostoli intés is hangzik: [legyetek] „a tiszteletadásban egymást megelőzők” – eszerint kellene élni a családban.
Akik Jézus lelkületét kedvelik, azok udvariasan viselkednek otthon,
még a legkisebb dolgokban is jóindulattal. Állandóan azt keresik, hogy
boldoggá tegyenek mindenkit körülöttük, megfeledkezve magukról a mások iránti kedves figyelem közben. Ez a gyümölcs növekszik
a keresztény fáján.
Arany szabály a valódi udvariasság elve, és ezt a legigazabban Jézus
élete és jelleme illusztrálja. Megváltónk mindennapi életében a szelídség és gyönyörűség micsoda sugarai ragyogtak fel! Micsoda nyájasság
áradt a jelenlétéből! Ugyanezt a lelkületet fogják felfedezni a gyermekeiben is. Mennyei légkör veszi körül azokat, akikkel Krisztus ott van. Az
ő tiszta, fehér ruhájukat az Úr kertjéből származó parfümmel illatosít-
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ják. Az arcuk a tőle jövő fényt tükrözi majd vissza, megvilágítva az utat
a botladozó és kimerült lábaknak. – Boldog otthon, 423–424. o.

Április 11., csütörtök – Pályaválasztás
Isten tervei szerint az ember abban talál boldogságot, hogy a teremtett
dolgokkal foglalkozik, és a szükségleteit kielégítik a kert fáinak gyümölcsei.
Ádám a kert gondozásának munkáját kapta. Az Alkotó jól tudta,
hogy Ádám boldogtalan lenne elfoglaltság nélkül. A kert gyönyörűsége
örömöt szerzett neki, de ez még nem volt elég. Fáradoznia kellett, hogy
megdolgoztassa teste csodálatos szerveit. Ha a boldogság semmittevésből állt volna, az szent ártatlanságában munka nélkül marad. De Ő,
aki az embert formálta, tudta, mi jelent neki örömöt, és nem teremtette
meg őt előbb, mint hogy kijelölte volna a feladatát. A jövendő dicsőség
ígérete és a döntés, hogy meg kell dolgozni a mindennapi kenyérért:
ugyanarról a trónról eredt. – Boldog otthon, 27. o.
Szükségünk van iskolákra az országban, hogy oktassák a gyerekeket
és a fiatalokat, és így ők a munka mesterei lehetnek, nem pedig a munka
rabszolgái… Hadd lássa a dolgozó, milyen előnnyel jár a legszerényebb
foglalkozás, ha az Istentől kapott képességét, mint tehetséget használja.
Így oktató válik belőle, aki másokat tanít az értelmes munkavégzés
művészetére. Megértheti, mit jelent, hogy szeresd Istent szívedből, lelkedből, elmédből és erődből. Az Isten iránti szeretetnek szolgálatba kell
állítania a fizikai erőt. Az Úr akarata a testi erő, és azzal is kifejezheted
a szeretetedet iránta, ha helyesen használod a fizikai erődet, és azt
teszed, amit meg kell tenned. Isten előtt nincs személyválogatás.
A világban sok kemény, megadóztatott munka van, amiből elege
van a dolgozóknak, és aki anélkül végzi a feladatait, hogy gyakorolná az
esze, szíve és lelke Istentől kapott erejét, csak pusztán a fizikumát használja, az a munkáját fárasztó teherré változtatja. Vannak olyan gondolkodású és lelkületű emberek, akik robotként tekintenek a munkára, és
önelégült tudatlansággal szoknak hozzá, gondolkodás nélkül vágnak
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bele, anélkül, hogy igénybe vennék a szellemi képességeiket, hogy jobban végezhessék a feladatukat.
A legegyszerűbb munkában is van tudomány, és ha mindenki így
tekintene rá, meglátnák a munka nemes voltát. Szívet-lelket bele kellene tenni bármilyen foglalkozásba, akkor majd vidáman és hatékonyan halad… A munka bármilyen fajtájának van becsülete, ezért lényeges elvégezni azt. Isten törvényét tegyük a cselekvés irányadójává, ami
minden foglalkozást felemel és megszentel. A hűséges kötelességteljesítés megnemesíti a munkát, és megmutatja az Úr által is jóváhagyott jellemet. – A keresztény nevelés alapjai, 314–315. o.
Salamont keserű tapasztalata megtanította az élet megüresítésére,
hogy a magasabb jót keresse a földi dolgokban. Pogány isteneknek
emelt oltárt, csak azért, hogy megtudja, milyen csalóka az ígéretük,
hogy megnyugtatják a lelket. Komor és felzaklató gondolatok nyomasztották éjjel és nappal. Számára már nem volt többé öröm és lelki béke az
életben, mivel a jövő sötétnek és kétségbeejtőnek tűnt.
Az Úr azonban mégsem hagyta őt cserben. Feddő üzenetekkel és
szigorú ítéletekkel próbálta felébreszteni a királyt: vegye észre útja
bűnösségét.
Salamon lelkiismerete megmozdult, és valódi fényben látta könynyelműségét. Lélekben megfenyítve, testben és elmében meggyöngülten, fáradtan és szomjazva fordult el a föld megrepedt kútjaitól, hogy
még egyszer igyon az élet forrásából… Soha nem remélte, hogy megszabadul a bűn pusztító következményeitől; soha nem tudta függetleníteni
elméjét az önelégülten folytatott pályája emlékeitől, viszont komolyan
törekedett, hogy lebeszéljen másokat arról, hogy könnyelműségét utánozzák. – Conflict and Courage, 196. o.

Április 12., péntek – További tanulmányozásra
– Jézus élete, „Egy fogyatkozásod van még” c. fejezet, 518–523. o.
– Válogatott bizonyságtételek, I. kötet, „A győztes menny”, 96. o.

