12. tanulmány
Mit látnak a házunkban?

Június 15., szombat délután
Akikkel nap mint nap érintkezünk, igénylik a segítségünket, az irányításunkat. Olyan lelkiállapotban is lehetnek, hogy az idejében mondott
szó a megfelelő helyre bevert szög lehet náluk. Holnap már néhányat
közülük nem is érhetünk el többé. Milyen hatással vagyunk ezekre az
útitársainkra?
Mit látnak a barátaid és ismerőseid a házadban? És te, ahelyett,
hogy Krisztus kegyelmének kincseiről beszélnél, olyan dolgokat társz
fel, amelyek a használattól elvesznek? Vagy akikkel kapcsolatba kerültél, néhány új gondolatot adsz át Jézus jelleméről és szolgálatáról?…
Ó, bárcsak akikért Isten bámulatos dolgokat vitt véghez, Őt dicsérnék, és hatalmas dolgairól mesélnének! De milyen gyakran előfordul,
hogy akikért az Úr dolgozik, mint Ezékiásért is, elfeledkeznek az áldásadóról. – Conflict and Courage, 241. o.
Az időnk itt rövid. Csak egyszer élünk e világon; ezért használjuk
ki az élet adta lehetőségeket. A munka, amelyre el lettünk hívva, nem
kíván gazdagságot, társadalmi pozíciót vagy nagyszerű képességet,
csupán kedves, önfeláldozó lelkületet és szilárd célkitűzést. Egyetlen
– bármilyen kicsi – lámpa, ha állandóan világít, eszköz lehet sok lámpa
meggyújtására. Befolyásunk hatásköre jelentéktelennek, képességünk
szerénynek, alkalmunk kevésnek, tudásunk korlátoltnak tűnhet, mégis
csodálatos lehetőségekkel rendelkezünk az otthonunkban kínálkozó
alkalmak hűséges felhasználása által. Amikor megnyitjuk a szívünket
és az otthonunkat az élet isteni elvei előtt, akkor az életadó erő folyamainak útjává válunk. Otthonunkból gyógyító patak folyik, amely életet,
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szépséget és termékenységet hoz oda, ahol most terméketlenség és halál
van. – Boldog otthon, 32–33. o.
A keresztényeknek határozottan ellen kell állniuk a világnak, ahogy
Isten zászlóvivőiként az életükkel bemutatják Krisztus átalakító kegyelmének befolyását. Azért viszik föl őket, hogy Jézussal üljenek a menynyei helyeken, hogy megmutathassák a világnak, az angyaloknak és az
embereknek az örök világ tartós ábrázolását…
A Megváltó követői törekedjenek arra, hogy javítsák a világ erkölcsi színvonalát, ahogy a Szentlélek ezt átadta nekik. Nem szabad lesülylyedniük a világ szintjére, úgy vélve, miközben ezt teszik, majd ők emelik föl azt. A keresztények és a világiak között jelentős különbségnek
kell mutatkozni szavakban, öltözködésben és mindenben. Ez pedig
meggyőző befolyással van a világra. Látják, hogy az Úr fiai és lányai
elkülönülnek a világtól, és Isten összekapcsolja őket magával… „Isten
ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.” (1Kor 6:14) Ki hajlandó arra, hogy felemelkedjen a legmagasabb
szintre? – That I May Know Him, 305. o.

Június 16., vasárnap – Tanuljunk a király hibájából!
A Tigris és az Eufrátesz termékeny völgyében élt egy ősi nép, amelynek
az volt a rendeltetése – bár akkoriban még Asszíria alattvalója volt –,
hogy a világ ura legyen. Bölcs emberei figyelmesen tanulmányozták a
csillagokat. Nagyon csodálkoztak, amikor észrevették, hogy a napórán
az árnyék 10 fokkal visszament. Amikor királyuk, Merodák Baladán
megtudta, hogy a menny Istene ezzel a csodával jelezte Júda királyának
élete meghosszabbítását, követeket küldött Ezékiáshoz, hogy köszöntse
gyógyulása alkalmából, és ha lehet, többet megtudjon arról az Istenről,
aki ilyen csodát tudott művelni.
A távoli ország uralkodójától érkezett követek látogatása alkalmat
adott Ezékiásnak az élő Isten megdicsőítésére. Mily könnyen beszélhetett volna Istenről, minden teremtett dolog fenntartójáról, akinek
a kegyelméből életben maradt, amikor már semmi reménye nem
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volt. Micsoda nagy jelentőségű változás történhetett volna, ha ezekkel az emberekkel, akik Káldea síkságairól az igazság keresésére jöttek,
Ezékiás elismerteti, hogy az élő Isten a legfőbb Úr! – Próféták és királyok, 344. o.
A követek látogatása megpróbálta Ezékiás háláját és hűségét…
A király megragadhatta volna a neki adott alkalmat, hogy tanúskodjon Izrael Istene erejéről, jóságáról és könyörületéről, és a követek jelentése fényt vihetett volna a sötétségbe. Ám a seregek Ura helyett önmagát dicsőítette. „Nem volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért, mert
felfuvalkodott.”
Ezékiás bukásának története beigazolta a felelősségét… fontos tanítást közöl mindannyiunknak. Sokkal többet, mint ahogy most tesszük,
beszéljünk tapasztalatunk értékes fejezeteiről, Isten irgalmáról és szerető jóságáról, a Megváltó szeretetének páratlan mélységéről. Mikor
a szív és az értelem megtelik az Úr szeretetével, nem lesz nehéz továbbadni azt, ami a lélekben él. Már szavakkal is ki tudjuk majd fejezni azokat a nagyszerű gondolatokat, a nemes törekvéseket, az igazság világos
észleléseit, az önzetlen célokat, a kegyesség és szentség utáni sóvárgást,
amiben megmutatkozik a szív kincseinek milyensége. – Conflict and
Courage, 241. o.
Minden, ami csak gyönyörűséges a földi otthonunkban, emlékeztessen minket a kristály folyóra, a zöld mezőkre, a hajladozó fákra és
a csobogó szökőkutakra, a ragyogó városra és a fehér ruhás énekesekre:
mennyei otthonunkra – a szépség világára, amit egy művész sem festhet le, halandó sem írhat le. „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.”
(1Kor 2:9)
Ebben az áldott otthonban élni… ez a téma a keresztény reménység
tárgya, amire a keresztény nevelés felkészít. A Krisztust követő életnek
pedig legyen célja ezt a nevelést képviselni, és segíteni másoknak, hogy
alkalmazni tudják azt. – Counsels to Parents, Teachers, and Students,
55. o.
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Június 17., hétfő – A család az első
Akiknek gyerekei vannak, intézzék úgy az otthoni és üzleti ügyeiket, hogy semmi ne állhasson a kicsik és őközéjük, ami csökkenthetné
a szülők befolyását, hogy Krisztushoz vezessék őket. Tanítsatok a gyermekeknek Jézus szeretetéről, hogy tiszta szívűek, tiszta beszédűek és
egyenes jelleműek legyenek!
Az Úr készségesen munkálkodna a gyermekek szívében, ha a szülők
hajlandók lennének együttműködni a mennyel, de semmiképpen sem
veszi át tőletek a rátok bízott feladatot. Szülők, ébredjetek fel halálos
alvásotokból! – Gyermeknevelés, 474–475. o.
Mint Isten munkásai, munkánkat kezdjük azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk. Nincs ennél fontosabb misszióterület.
Missziós lelkületre van szükségünk az otthonunkban, hogy az élet
igéjét családunk tagjai elé vigyük, és afelé vezessük őket, hogy Isten
országát, a mennyei otthont keressék.
A gyermekek nevelése és irányítása a legnemesebb missziómunka,
amit egy ember magára vállalhat. – Gyermeknevelés, 476. o.
Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködnünk vele a világ megmentésében.
Jézus megbízása: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16:15) – minden követőjének szól. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy
társaik üdvösségéért dolgozzanak. A szívük egyszerre fog Krisztus szívével dobogni. Úgy vágynak majd a lelkek megmentésére, mint Ő. Nem
mindenki töltheti be ugyanazt a helyet az Atya művében, de mindenki
számára van hely és tennivaló.
Az ősi időkben Isten Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot, a szelíd, bölcs
Mózest és a sokoldalú Józsuét a maga szolgálatába állította. Mirjám
zenéjére, Debóra bátorságára és kegyességére, Ruth gyermeki ragaszkodására, Sámuel engedelmességére és becsületességére, Illés rendíthetetlen hűségére, Elizeus szelíd, fékező befolyására – mindre szükség volt.
Hasonlóképpen ma is mindazoknak az Ő szolgálatában kell kamatoz-
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tatniuk a kapott áldásokat, akikre Isten áldást árasztott. Minden ajándékot országa építésére és neve dicsőségére kell felhasználni. – Krisztus
példázatai, 300–301. o.
A Megváltó először néhány embert választott ki, és felszólította őket
a követésére. Majd elmentek, hogy felkeressék a rokonaikat és ismerőseiket, és Jézushoz vitték őket. Nekünk is így kell munkálkodnunk.
Néhány főt elhív, és teljesen megalapozza őket az igazságban, akárcsak
az első tanítványoknál, hogy így szolgáljanak másokért…
Ne hanyagoljátok el a beszélgetést a szomszédaitokkal, és annyi kedvességet tegyetek meg értük, amennyi tőletek telik… Azt a lelkületet
kell kutatnunk, ami Pál apostolt kényszerítette, hogy házról házra járjon, könnyek között képviselje az üzenetet, tanítva nekik „az Istenhez
való megtérésről és a mi Urunkban, Jézusban való hitről”. – Reflecting
Christ, 245. o.

Június 18., kedd – A béke győzelme
Amikor valaki elfordul az emberi tökéletlenségtől, és Jézusra tekint,
mennyei átalakulás megy végbe a jellemében. Krisztusra szegezi a
tekintetét, ahogy a tükörre nézne, ami visszatükrözi Isten dicsőségét,
és eközben „ugyanarra a képre formálódik át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre” (2Kor 3:18). „De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem
az övé.” (Róm 8:9)
Fordulj el mások tökéletlenségeitől, és állhatatosan nézz a Megváltóra. Bűnbánó szívvel tanulmányozd az életét és a jellemét. Nemcsak
tisztábban kell látnod, hanem fel is kell élénkülnöd ahhoz, hogy megláthasd az előtted levő lakomát, majd egyél és igyál Isten Fia húsából
és véréből, ami az Ő igéje. Ha megízleled az élet jó igéjét, ha eszel az
élet kenyeréből, megértheted az eljövendő világ erejét, és új teremtés
lehetsz Jézus Krisztusban. Miután megkaptad az ajándékait, megújulsz
a szentség irányában, és kegyelme gyümölcsöt terem benned Isten
dicsőségére. – This Day With God, 46. o.
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A családi vállalkozás legyen jól szervezett. Az apa és anya értsék
meg a felelősségüket. Gyermekeik javáért fáradozzanak együtt. Ne
legyen köztük széthúzás. Sose bírálják egymást vagy ne kérdőjelezzék
meg a másik ítéletét a gyerekek előtt. Ha a feleség még tapasztalatlan,
próbálja meg kideríteni, hol nehezíti férje dolgát, mikor az apa a gyerekek üdvösségéért fáradozik. A férj pedig bölcs tanácsokkal és szeretetteljes bátorítással támogassa feleségét. – Értelem, jellem, egyéniség,
I. kötet, 155–156. o.
Minden pár, amelyik egyesítette élete érdekeit, amennyire tőle
telik, keresse, hogyan tehetné boldoggá a másikat. Amit nagyra becsülünk, igyekezzünk megőrizni és még értékesebbé tenni, ha lehetséges.
A házasságkötéssel a férfi és a nő üzletet kötött, egy befektessenek az
életre, és a tőlük telhető legtöbbet kellene megtenniük, hogy kontrollálják a türelmetlen és ingerült szavaikat, még annál is nagyobb odafigyeléssel, mint ahogy a házasságkötés előtt tették, mivel most már egy
életre összekötötték a sorsukat mint férj és feleség, és mindegyiküket
ugyanakkora mértékben becsülnek meg a lelkiismeretes erőfeszítésért,
amit a szerelem megőrzéséért és frissen tartásáért tesznek, melyet olyan
buzgón kutattak, és nagyra értékeltek még az esküvő előtt. – This Day
With God, 335. o.
A bűn tönkretette békességünket. Amíg nem győzzük le az „én”-t,
nem lelhetünk nyugalomra. A szív uralkodó szenvedélyeit emberi
hatalom nem képes az ellenőrzése alá vonni. Éppen olyan tehetetlenek
vagyunk itt, mint a tanítványok a dühöngő viharban. Ám aki szavával lecsendesítette a galileai hullámokat, a béke igéjét adja mindenkinek. Bármennyire tomboljon is a vihar, mindazok szabadulásra lelnek,
akik Jézushoz fordulva így kiáltanak: „Uram, ments meg minket!”
Kegyelme, amely megbékéltet Istennel, az emberi szenvedély harcát is
lecsendesíti, és szeretetében megnyugszik a szív. – Jézus élete, 336. o.
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Június 19., szerda – A családban – együtt
Lehetetlen úgy élnünk a világban, hogy ne árasztanánk befolyást a környezetünkre. A család tagjai közül senki sem zárkózhat önmagába úgy,
hogy a család többi tagja ne érezze befolyását és lelkületét. Még az arckifejezés is jó vagy rossz felé terel. Félreismerhetetlen a lelkülete, a szavai, a tettei és a mások iránt tanúsított magatartása. Ha önzően él,
sivárság veszi körül őt; azonban ha Krisztus szeretete él benne, előzékenységet, kedvességet, gyengédséget tanúsít mások érzései iránt, és
a szeretet, a gyöngédség hálás, boldog érzéseit közvetíti társai felé.
Bemutatja, hogy Jézusért él, és naponként tanul a lábánál, világosságot
és békét nyerve tőle. Elmondhatja majd az Úrnak: „A te jóvoltod felmagasztalt engem.” (Zsolt 18:36) – Boldog otthon, 33–34. o.
A Megváltó gyermekévei többet jelentenek, mint csupán példamutatást az ifjúságnak. Tanulságot és bátorítást kínálnak minden szülőnek.
A családért és a szomszédokért végzett teendők jelentik az elsődleges
munkaterületet azok számára, akik embertársaik felemelésén akarnak
dolgozni. Nincs fontosabb az otthon alapítóira és őrzőire bízott törekvéseknél. Isten nem bízott az emberek közül senkire nagyobb és következményeiben messze ágazóbb munkát az apák és anyák feladatánál.
– A nagy Orvos lábnyomán, 350–351. o.
A világi hírnévnél is nagyobb befolyása van a Krisztussal egységben élő embernek. Miközben Jézus példáját követik, kegyelméből erejük van az egyházuk és közösségük javát szolgálni. Befolyásuk csak
a határvonal megkülönböztethetőségével arányosan érezhető, ami
elválasztja őket a világ lelkületétől és elveitől.
Ahogy az egységben van az erő, úgy minden erő, jóság, könyörület
és szeretet Forrása társas kapcsolatba vonja a halandó embereket magával, hogy nekik is adjon az isteni erejéből, rájuk árassza a befolyását, és
elterjessze azt közel s távol. Mikor valaki szövetségre lép Krisztussal,
az isteni természet részesével, az érdeklődésével támogat minden szenvedőt. Ahogy helyesen látjuk meg a Kálvária keresztjét, a szív és az agy
minden idegszála beleremeg az együttérzésbe a világon mindenfelé ott
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levő emberi nyomortól. Miután új teremtések leszünk Krisztus Jézusban, ráébredünk a bűn szörnyűségére és az Üdvözítő isteni szánalmára,
ami az elbukott emberért hozott végtelen áldozatában látható. A Jézussal való közösségtől meglágyul a szív, együttérzéssel telik meg a tekintet, a hanghordozás, a féltő gondoskodás, a szeretet és az erő komolysággal párosul az erőfeszítéseikben, amitől Istennel hatalmas lélekmentők
lesznek a Megváltó számára. – Welfare Ministry, 296–297. o.

Június 20., csütörtök – A „ragályos” barátság központjai
A szeretet nem élhet tétlenül. Minden tette csak növeli, erősíti és kiterjeszti a szeretetet. Ahol a vita és a tekintély semmire sem megy, a szeretet ott is győzedelmeskedik. A szeretet nem haszonleső, még csak
jutalmat sem vár el a fáradozásáért. Isten mégis úgy rendelte, hogy
a szeretet minden tettének jelentős nyereség legyen az eredménye. Bár
a szeretet szétáradó, és a működése csöndes, mégis olyan erős és hatalmasan céltudatos, hogy nagy gonoszságokat győz le. Hatása csillapító
és átalakító, ezért ott is megragadja a bűnös életét, megérinti a szíveket, ahol minden más módszer csődöt mondott. – Bizonyságtételek,
II. kötet, 135. o.
A kedves szavak, a barátságos tekintet, a vidám arckifejezés a keresztényt körülvevő bájjal együtt szinte ellenállhatatlanná teszi a befolyását.
Így nyerheti el mások tiszteletét, és terjesztheti ki a befolyását, ami nem
jelent erőfeszítést a számára. Ez Krisztus vallása a szívben, ami kedves
szavakra késztet, akár a visszataszító módon viselkedő emberek iránt
is. A hangoskodó, kritizáló, erőszakos személy nem keresztény, mert ha
valaki keresztény akar lenni, legyen Jézushoz hasonló…
Aki merít Krisztus lelkületéből, abból kedves szavak ömlenek,
és udvariasan viselkedik. A megváltási terv meglágyítja a durva és
goromba vérmérsékletet, és lecsendesíti a barátságtalan vagy éles
modort. Az igazság megszentel és lecsiszol minket. Ha a szívünkbe
fogadjuk, elrejtve dolgozik, átformálva a befogadóját. – Our High Calling, 238. o.
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Zákeusnak ezt mondta a Megváltó: „Ma lett üdvössége ennek a háznak!” (Lk 19:9) Nemcsak Zákeust áldotta meg az Úr, hanem egész háznépét is vele együtt. Krisztus az otthonába ment, hogy az igazságra
tanítsa, és oktassa a háznépet a mennyei dolgokra. A rabbik és a hívők
megvetése kizárta őket a zsinagógákból, most viszont egész Jerikóban a
legkiváltságosabb ház volt az övék. Saját otthonukban gyűltek az isteni
Tanító köré, és hallgatták az élet igéit.
Akkor jön el a lélek üdvössége, amikor elfogadja Krisztust személyes Megváltójának. Zákeus nem pusztán futó vendégként fogadta
Jézust otthonában, hanem mint aki a lélek templomában fog lakozni.
A papok és írástudók azzal vádolták, hogy bűnös, és zúgolódtak az
Üdvözítő ellen, amiért a vendége lett; az Úr azonban Ábrahám fiának
ismerte el a vámszedőt. Mert „akik hitből vannak, azok az Ábrahám
fiai” (Gal 3:7). – Jézus élete, 556. o.

Június 21., péntek – További tanulmányozásra
– Boldog otthon, „Az eredményes keresztény bizonyságtevő” c. fejezet, 35–39. o.
– Próféták és királyok, „Babilónia követei” c. fejezet, 340–348. o.

