7. tanulmány
A család egységének titk a

Május 11., szombat délután
A szeretetnek csodálatos hatalma van, mert mennyei eredetű. A higgadt
válasz „elfordítja a haragot”, a szeretet „türelmes, jóságos”, a jóság „sok
bűnt elfedez” – bár megtanulnánk, hogy milyen gyógyító erőt kaptunk
ajándékba! Hogy átalakulna az élet, és a föld a menny előíze lenne.
Ezeket a leckéket olyan egyszerűen tanították, hogy még a kisgyerekek is megértsék. A gyerek szíve még lágy, és könnyen fogékony; és
amikor mi, idősebbek olyanok leszünk, mint „a kisgyermekek”, mikor
elsajátítjuk a Megváltó egyszerűségét, finomságát és gyengéd szeretetét,
már nem találjuk nehéznek a kicsik szívének megérintését, hogy megtanítsuk őket a szeretetből való gyógyítás szolgálatára. – Boldog otthon,
195. o.
Istentől származik a szeretet. Egy csodás fejlődés eredménye, ami
képtelen élni és virágozni a természetes szívben. Ahol létezik, ott igazság, élet és erő is van. Ellenben nem élhet cselekvés nélkül, és ahol gyakorolják, növekszik és elterjed. Nem fogja figyelni az apró hibákat,
és nem jelzi gyorsan a kis vétkeket. Akkor jut érvényre, mikor a vita,
a szavak garmadája hiábavalónak és haszontalannak bizonyul. A jellem megreformálásának és a családi magatartás irányításának legjobb
módja a szeretet elvén keresztül érkezik. Valóban erő van benne, és
beteljesíti, amire sem pénz, sem hatalom nem képes. – Bizonyságtételek, IV. kötet, 256. o.
Amikor Jézus a keresztsége után letérdelt a Jordán partján, és felajánló imát mondott az emberiségért, a menny megnyílt, és Isten Lelke
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fényesen aranyló galambként körbevette a Megváltó alakját, majd hang
hallatszott a mennyből, amely így szólt: „Ő az én szeretett Fiam, akiben
gyönyörködöm.”
Számodra milyen jelentősége van ennek? Eszerint a menny megnyílik az imáidra. Elfogadnak téged a szeretett Fiú által. A kapuk kinyílnak
minden anya számára, aki csak lerakja a terheit Jézus lábához. Krisztus
átölelte az emberi karjával az embereket, és mennyei kezével az Örökkévaló trónját fogja, így egyesítve az embert Istennel, a földet az éggel.
A keresztény anyák imádságait nem veszi semmibe a mindenek
Atyja, aki elküldte Fiát a földre, hogy megváltson magának egy népet.
Nem fordul el a kéréseidtől, és nem hagy magadra téged és tieidet Sátán
csapásaival a végső küzdelem nagy napján. Munkálkodj egyszerűen és
hűségesen, és az Úr fogja megalapozni kezed munkáját. – Gyermeknevelés, 525–526. o.

Május 12., vasárnap – Krisztus a középpontban
Krisztus azzal is megtisztelte a házastársi kapcsolatot, hogy az Ő és
a megváltottai egységének szimbólumává tette. Ő maga a vőlegény, az
egyház a menyasszony, amiről mint választottjáról ezt mondta: „Mindened oly szép, kedvesem, semmi hibád nincsen.” (Énekek 4:7)
Jézus „szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy… megtisztítva megszentelje… hogy ne legyen rajta folt vagy ránc… Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket.” (Ef 5:25–28)
A családi kötelék a legszorosabb, a leggyengédebb és legszentebb
minden kötelék közül a földön. Úgy tervezték, hogy az emberiség áldására legyen. És valóban áldást nyújt, ahol értelmesen megkötik a házassági szerződést, Isten félelmével és kellő figyelemmel, kinek mi a felelőssége. – A nagy Orvos lábnyomán, 365–357. o.
Egy igen fontos lépést meg kell tenni a házasságban: a két élet
összeolvadását… Isten akarata szerint való, hogy a nő és a férfi összekapcsolódjon az Ő munkájában, előrevigye azt teljesen szentségben.
Képesek rá.
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Olyan lesz az Úr áldása azon az otthonon, ahol megvalósul az egység, mint a mennyország napfénye, mert ez az Atya elrendelt akarata,
hogy a férfi és a felesége az egység szent kötelével kapcsolódjon össze,
ahol Jézus Krisztus felügyeli és Szentlelke vezeti őket…
A Mindenható azt kívánja, hogy az otthon a legboldogabb hely
legyen a világon, a mennyei otthon legfőbb jelképe. A házastársi felelősségek viselésével odahaza – mikor figyelmükkel Jézus Krisztushoz
kapcsolódnak, és karjára, ígéretére támaszkodnak – a férj és a feleség
megoszthatják ebben az egyesülésben szerzett boldogságukat, amit
a menny angyalai is megdicsérnek. – Boldog otthon, 101–102. o.
A házassági kapcsolat megfelelő megértése élethosszig tartó feladat.
Akik összeházasodtak, olyan iskolát kezdtek el, amiből soha nem fognak leérettségizni ebben az életben.
Bármilyen gondosan és bölcsen lépnek is a házasságba, kevés pár
válik teljesen eggyé már az esküvőn. Kettejük valódi egysége a házasságban az azt követő évek munkája lesz.
Ahogy az élet kuszaságának és gondjának terheivel szembesül az
új pár, szertefoszlik a házasságra gyakran ráruházott romantikus kép.
Most oly módon ismeri meg a férj és a feleség egymás jellemét, ami
lehetetlen volt korábbi kapcsolatuk során. Ez a közös életük legkritikusabb időszaka. További jövőjük boldogsága és hasznossága azon áll,
hogy most a helyes irányt választják-e. Sokszor vesznek észre egymásban addig nem is gyanított gyengeségeket és hiányosságokat, de a szeretettel összekötött szívek az addig ismeretlen kiválóságokat is meglátják. Igyekezzünk inkább a nagyszerű tulajdonságokat felfedezni, mint
a tökéletlenségeket. Gyakran saját viselkedésünk, a minket körülvevő
légkör határozza meg, mit látunk meg a másikban. – Boldog otthon,
105. o.

Május 13., hétfő – Egység Isten szeretete által
Úgy szeretni, ahogy Krisztus tette, önzetlenséget jelent bárhol és bármikor, kedves szavakkal és kellemes arckifejezéssel. Azoknak fizet-
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nek ezzel, akik nem adnak érte semmit, mégis olyan jó illatot hagynak
maguk mögött, ami körülöleli a lelket. Hatásukat lehetetlen felbecsülni.
Nemcsak a fogadónak, hanem az adónak is áldására van, mert visszahat rá is. Az igazi szeretet a mennyből származó értékes tulajdonság,
ami azzal arányosan növekszik, ahogy másoknak elosztják…
A Jézust szeretők lelkét tiszta, illatos atmoszféra lengi majd körül.
Ők azok, akik elrejtik a lelki éhségüket. Sokat segít rajtuk egy tapintatos szó vagy egy kedves megemlékezés. Isten a mennyei ajándékokat
önként és bőségesen nyújtja át, és másfelől ezeket mi is szabadon adjuk
azoknak, akik a befolyási körünkbe jönnek. Így bemutathatjuk a menynyben született szeretetet, ami növekszik, ahogy bőségesen használjuk
mások áldására. Ekként dicsőítjük meg az Urat. – Our High Calling,
231. o.
Egység Krisztusban: ez az Isten célja velünk. A keresztények a megszentelődésükkel és az egységükkel azt a bizonyítékot adják a világnak, hogy tökéletes munkát végeznek értük Jézusban és Jézussal. Így
arról tanúskodnak, hogy az Úr elküldte a Fiát a bűnösök megmentésére. Nem engeditek meg az Üdvözítőnek, hogy folytassa a megszentelődés munkáját a szívetekben? Mindannyian kiteljesedhettek benne.
Biztos lehetsz abban, hogy az igazság megszentelése által tökéletes
lehetsz…
Így szól hozzánk: „Egymás terhét hordozzátok.” (Gal 6:2) „Mi, erősek, pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,
és ne a magunk kedvére éljünk.” (Rm 15:1) Viszonyuljunk helyesen
egymáshoz, még ha ez áldozatot is követel. Krisztus végtelen áldozatot
hozott értünk, és nem kellene nekünk is feláldozni magunkat másokért? Óvakodjunk Isten gyermekeinek szívét megsebezni vagy összetörni, mert amikor ezt tesszük, Jézus szívét sebezzük meg és törjük
össze. – The Upward Look, 31. o.
Ha keresztény akarok lenni, Krisztushoz kell hasonlítanom. Az
életre jellemző elvekről tesznek bizonyságot, ez a megbízható tesztje
annak, mi tartja uralma alatt a szívet. Talán éppen azokkal a szavak-
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kal ítéljük el a saját lelkünket és elveinket, amelyek elhagyják a szánkat.
A nyelv mindig a Szentlélek ellenőrzése alatt legyen.
Mikor szegény, megsebzett, összetört lelkek jönnek hozzád reménykeltő szavakért, Krisztus szavait kell szólnod…
Jézus azt mondja: „Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
szeretitek egymást.” „Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek
egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” – Lift Him Up, 148. o.

Május 14., kedd – Önzés: a család tönkretevője
Ha a világ tökéletes összhangot lát Isten egyházában, ez hatékony bizonyíték lesz előttük a kereszténység mellett. A széthúzások, a sajnálatos nézeteltérések és a jelentéktelen gyülekezeti problémák szégyent
hoznak a Megváltónkra. Mindezt elkerülhetjük, ha átadjuk magunkat Istennek, és ha Jézus követői engedelmeskednek az egyház hangjának. A hitetlenség azt sugallja, hogy az egyéni függetlenség növeli
a fontosságunkat, és gyengeség meghajolni az egyház döntése előtt
a saját elképzeléseink tekintetében, hogy mi helyes és helyénvaló. Eközben veszélyes engednünk az ilyen érzéseknek és nézeteknek, mert anarchiát és zűrzavart hoz be közénk. Krisztus látta, hogy Isten ügyéhez
egységre és keresztény testvériségre van szükség, ezért parancsolta meg
ezt a tanítványainak. A kereszténység történelme ettől kezdve napjainkig meggyőzően bizonyítja, hogy egyedül az egységben van az erő…
Az apostolok érezték a szigorú egység szükségét, és komolyan ezért
fáradoztak. Pál apostol e szavakkal intette a testvéreit: „A mi Urunk
Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem
gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre!”
– Bizonyságtételek, IV. kötet, 19. o.
Jézus példát adott nekünk szeretetből és alázatból, és tetszik neki,
ha a követői úgy szeretik egymást, ahogy Ő szeret minket. Alázatosan
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jobban kell becsülnünk másokat, mint magunkat. Szigorúan kell vennünk saját jellemhibáinkat, gyorsan vegyük észre a tévedéseinket és
botlásainkat, kevesebbre értékeljük mások vétségeit, mint a mieinket…
A Krisztussal Istenben elrejtett szívekben nem élhet a tehetség és
intellektus miatt büszkeség. Majd alázzuk meg magunkat, és imádjuk
Jézust, de soha, semmikor ne magasztaljuk fel magunkat legkevésbé
sem… Ha mindannyiunk életét a Megváltó szolgálata és tisztelete mozgatja, hogy áldást hozzon a világra, akkor a kötelesség legsivárabb útja
is felragyog azért, hogy az Úr megváltottai azon haladjanak. – That
I May Know Him, 76. o.
Nem a világ ellenállása veszélyezteti a leginkább Krisztus egyházát,
hanem a hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt, és
elsősorban ez akadályozza Isten ügyének előrehaladását. Semmi sem
gyengíti annyira a lelki életet, mint az irigység, gyanakvás, hibakeresés és gonosz rágalom. Viszont a legerősebb bizonyíték arra nézve,
hogy az Úr elküldte a Fiát a világra, ha az Isten egyházát alkotó különböző jellemű emberek egyetértenek és összetartanak. Krisztus követőinek kiváltsága ennek bebizonyítása. De ezért alá kell vetniük magukat
a Megváltó parancsának. Jellemüket jelleméhez, akaratukat akaratához
kell szabniuk. – Az apostolok története, 549. o.

Május 15., szerda – Alázat
Az Úr dolgozik veled, képessé tesz, hogy elvégezd a munka rád, munkatársára eső részét. De vannak más munkások is, akiknek Isten segítőiként szintén meg kell tenniük a részüket. Segítenek fölépíteni a
testet. Valamennyinek egyesülnie kell, mint egy nagy szervezet tagjainak. Az Úr egyháza élő, munkálkodó hívekből áll, akik hitük Szerzőjétől és Bevégzőjétől kapják az erejüket. Egyetértésben kell fejleszteniük a rájuk bízott nagy művet. Neked is Isten szabta ki a feladatodat.
De más segítségei is vannak, és nekik is adott munkát, hogy az igazság által megszentelődve mind Krisztus testének tagjai lehessetek: testének és csontjának részei. Az Ő képviseletében az ideiglenesért és az
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örökkévalóért tevékenykedünk; de még a világban lévők is felfigyelnek ránk, hogy Jézussal járunk, és tőle tanulunk. – Bizonyságtételek,
VIII. kötet, 174. o.
Mindenki azzal a feladattal születik erre a földre, hogy jobbá tegye
a világot… Mindenkinek megvan a maga köre, és ha Istent teszi meg
tanácsadójává, akkor semmi nem keresztezheti az Úr céljait. Ő mindenkinek juttat egy helyet és szolgálatot, és ha egyénenként alávetjük
magunkat a menny formálásának, bármilyen zavartnak és összekuszálódottnak is tűnhet az élet a szemünkben, az Örökkévalónak terve van
mindennel, és az ember végre fogja hajtani az Atya szándékát, ha engedelmeskedik a mennyei bölcsességnek…
Mennyei Atyánk az uralkodónk, és nekünk engedni kell a fegyelmezésének. Mi az Ő családtagjai vagyunk. Joga van a szolgálatunkhoz,
és ha egyik családtagja saját útját folytatja, és kitart amellett, ami neki
tetszik, akkor ez a lelkület csak zavart idéz elő. Nem szabad megtanulnunk, hogy a saját fejünk után menjünk, hanem Isten útján és az Ő akarata szerint. – In Heavenly Places, 228. o.
Akármilyen ösvényt választ is nekünk az Úr, akármilyen utat rendel
a lábunknak, ez az egyetlen biztonságos irány. Naponta óvjuk a gyermeki engedelmesség lelkületét, és imádkozzunk azért, hogy a mennyei
szemkenőccsel kenjék be a szemünket, és vegyük észre a mennyei akarat figyelmeztetéseit, zavarodjanak össze a terveink, mert úgy tűnik,
a mi akaratunk mindent ellenőrizne. A hit szemével és gyermeki alázatossággal, mint engedelmes gyerekek nézzünk fel Istenre, kövessük az
útmutatását, és a nehézségek eltűnnek. Így hangzik az ígéret: „Bölccsé
teszlek, és megtanítalak… rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32:8)…
Ha alázatos és tanítható lelkülettel jövünk Istenhez – nem úgy, hogy
mielőtt megkértük volna Őt, már mindent elterveztünk, és mindent
a saját szándékunk szerint alakítottunk, hanem alávetve magunkat
neki, hajlandóak vagyunk a tanításra, és hitben járunk –, akkor abban
a kiváltságban van részünk, hogy a nap minden órájában igényt tarthatunk az ígéretre. – That I May Know Him, 249. o.
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Május 16., csütörtök – Szeressünk úgy, ahogyan megfogadtuk
Az anyának örömteli, elégedett és boldog természetet kellene ápolnia.
Minden efelé tett erőfeszítése gazdagon visszafizetődik a gyerekek fizikai jóllétével és erkölcsi jellemében. Vidám lelkével családja boldogságát segíti, és nagy mértékben javítja saját maga egészségét.
A férj együttérzésével és kifogyhatatlan szeretetével támogassa a
feleségét. Ha arra vágyik, hogy neje friss és vidám maradjon, az otthon
napsugara, akkor segítsen neki a terheiben. Kedvességével és szerető
udvariasságával bátorítja a nőt, és a vele megosztott boldogság örömöt
és békét hoz a férfi szívébe is. – A nagy Orvos lábnyomán, 374. o.
Mióta József elvált a bátyáitól, Jákób fiainak megváltozott a jelleme.
Korábban irigyek, szilajok, álnokok, kegyetlenek és bosszúállóak voltak,
de most, hogy a balsors megpróbálta őket, megmutatták, hogy önzetlenek lettek, őszinték egymáshoz, apjuk felé odaadóak, akik középkorú
férfiként is tőle függtek.
József tolmáccsal beszélt velük, azt hitték, a kormányzó nem érti
őket, így szabadon társalogtak egymással előtte is. Magukat vádolták azért, ahogy Józseffel bántak: „Bizony, a testvérünkért bűnhődünk
most, mert láttuk az ő nyomorúságát, amikor könyörgött nekünk,
de nem hallgattunk rá. Emiatt ért utol bennünket ez a nyomorúság.”
Rúben még azt is hozzá tette, aki a dótháni átadási tervet kitalálta:
„Megmondtam nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen, de ti nem
hallgattatok rám, és most az ő vérét keresik rajtunk.” József, ahogy őket
hallgatta, már nem tudta fékezni az érzéseit, kiment, és elsírta magát.
– Pátriárkák és próféták, 225–226. o.
Örülök annak, hogy Jézus szilárdan fog bennünket. Felfogóképességünk elég gyarló és könnyen megtörik, de biztonságunk attól függ, hogy
Ő milyen szorosan tart minket. Ma Krisztusban van az örömöm. Férjemmel már több mint 30 éve haladunk egymás mellett az élet nehézségei és konfliktusai, Sátán kísértései és csapásai között, aki ránk lőtte
ki a nyilait, hogy megsebezzen és elpusztítson minket, de Jézus mindig is a védelmünk volt. Az ördögöt visszaverték. Értünk az Úr Lelke
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magasba emeli a lobogót az ellenséggel szemben. Bára napunk már
nyugat felé halad, de nem fog beleveszni a sötétségbe. Krisztus örökké
él, hogy közbelépjen értünk. Zarándoklatunk végső napjaiban Istenben
fogok megpihenni, és rá várok majd. Ha vele járunk, a hitünk fényesebben és ragyogóbban növekszik a tökéletes napig, és végül a mienk lesz
hűségünk jutalma. – The Upward Look, 222. o.
A várható próbák ne zavarják meg a mostani békénket, mert az
Úr egy lelket sem hagy el vagy hagy cserben, aki benne bízik. Ő jobb
hozzánk, mint a félelmeink… Naponta emlékezzünk az irgalmára, és
örvendezzünk. Mindennap hit által kell élnünk… Mindig örüljünk
a Mindenhatóban. Ma dicsőítsd Istent a kegyelméért, és folytasd ezt
minden egyes napon. – This Day With God, 58. o.

Május 17., péntek – További tanulmányozásra
– Boldog otthon, „Szent kör” c. fejezet, 177–180. o.
– Bizonyságtételek, VI. kötet, „Művünk egysége” c. fejezet, 236–238. o.

