13. tanulmány
Szívbeli változás a végidőben

Június 22., szombat délután
Ígéreteiben és figyelmeztetéseiben Jézus engem tart szem előtt. Isten
úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy ha én hiszek
benne, ne vesszek el, hanem örök életem legyen. Az Isten igéjében feljegyzett tapasztalatok az enyéim. Enyém az ima és az ígéret, a parancs
és a figyelmeztetés. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé
tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett
engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2:20)…
Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten
a legdrágább kijelentésekkel ajándékozza meg éhező, szomjazó népét.
Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor igéjével táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet… Kegyelmének átalakító ereje
által Isten képmása formálódik ki a tanítványban: új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet helyét, a szív hasonló lesz az istenihez. Ezt jelenti
élni „minden igével, amely Isten szájából származik” (Mt 4:4). Ez a
mennyből alászálló kenyérrel való táplálkozás. – Jézus élete, 390–391. o.
Ne beszéljetek a gyengeségeitekről és hiányosságaitokról. Ha csüggedés lopózna be a lelketekbe, tekintsetek fel Jézusra, mondva: Ő él,
hogy esedezzen értem. Felejtsétek el a hátatok mögött hagyott dolgokat,
és higgyetek ígéretében: „Eljövök hozzátok” és „veletek maradok”…
Vajon Jézus őszinte-e? Komolyan gondolja, amit mond? Válaszold
határozottan: Igen, minden egyes szavában hiszek. Amikor ezt már
rendezted, akkor hittel igényeld minden egyes ígéretét, és vedd el az
áldást, mert éppen ez a hit általi elfogadás a lélek élete. Akkor is hihe-
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ted, hogy Ő hű hozzád, ha gyermekei közül a leggyengébbnek, legérdemtelenebbnek érzed magad. Ha hiszel, akkor minden sötét, eltűnődő
kételyed visszaszáll az őscsalóra, akitől ered. Nagy áldássá lehetsz, ha
szaván fogod Istent. Élő hittel bízzál benne, még akkor is, ha a megérzésed bizalmatlan szavakra késztetne téged.
Az Isten hatalmába vetett bizalomból béke fakad. – Bizonyságtételek
prédikátoroknak, 516–518. o.
Amit Isten megígért, bármikor végre is tudja hajtani. Ami kötelességet a népére rótt, azt el is tudja végezni általuk. Ha úgy élnek, hogy eleget tesznek minden szavának, beteljesíti rajtuk jó szándékát és ígéreteit.
De ha nem ütik meg a tökéletes engedelmesség mértékét, akkor nem
teljesednek be rajtuk a fontos és becses ígéretek, hanem távol maradnak
tőlük, és nem válnak valóra. – Bizonyságtételek, II. kötet, 148. o.

Június 23., vasárnap – Prófécia az odaforduló szívekről
A széthúzás és viszály közepette egy hang hallatszott a pusztából,
megdöbbentő és szigorú, mégis reményteli hang: „Térjetek meg, mert
elközelített a mennyek országa!” (Mt 3:2) Ez új, különös erővel hatott
a népre. A próféták Krisztus jövetelét a távoli jövő eseményeként jövendölték, e kijelentés szerint viszont közvetlen közel volt. János rendkívüli
megjelenése hallgatóinak gondolatait az ősi látnokokra terelte. Modora,
ruházata Illés prófétáéhoz hasonlított. Illés lelkével és erejével leplezte
le a nemzeti romlást, és feddte meg az eluralkodó bűnöket. Szavai egyszerűek, tömörek és meggyőzőek voltak. Sokan azt hitték, hogy egy
halott próféta támadt fel a személyében. Az egész népet felrázta. Tömegek sereglettek a pusztába.
Keresztelő János a Messiás eljövetelét hirdette, és megtérésre szólította fel a népet. A bűntől megtisztulás jeléül alámerítette őket a Jordán vizében. Ezzel a jelentős szemléltető tanítással azt mutatta be, hogy
akik Isten választott népének tartják magukat, bűntől szennyesek;
a szívük és életük megtisztítása nélkül aligha lehetnek részesei a Messiás országának. – Jézus élete, 104. o.
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Majd’ megszakad a szívem, ahogy látom, mennyi minden marad
elvégezetlen, amit be kellene fejezni. Isten követeinek élő kapcsolatban kellene állniuk Ővele. Tolják ki a határaikat, és terjesszék ki a
munkájukat. Életük legyen tiszta, szent, felkészült a világra hamarosan ráköszönő napra. Miután betölti őket a Mester lelkülete, megpillantják maguk körül az embereket… ahogy elmerülnek a bűnben, és
ezért minden erőfeszítést megtesznek, hogy megmentsék a közelükben – akár a saját háztartásukban élőket is – és a távolban levőket.
A nyájon kívül rekedtekért tett komoly, megszentelt erőfeszítések nem
hagynak időt a kritizálásra és a kérdezősködésre. – The Upward Look,
76. o.
A boldogulásunk Jézus Krisztus jóvátevő áldozatától függ. Lejött
a világba, hogy megbocsátást hozzon nekünk. Az első dolgunk, hogy
a legkomolyabban küzdjünk a lelki áldásokért; hogy hűségesek és
igazak maradjunk az utolsó napok veszélyei között – anélkül, hogy
egy picit is engednénk Sátán eszközeinek. Mindenkinek az a kötelessége, hogy kiegyenesítse az útját a lába előtt, nehogy a sánta letérjen
az ösvényről. Nincs vesztegetni való időnk. Attól az egységtől függ a
boldogulásunk, hogy Krisztus ott imádkozik a benne hívők között.
Legyenek egyek vele, ahogy Ő is egy az Atyával. Az egymástól elhúzódás nem az Isten, hanem az ügyes ellenség terve. – This Day With
God, 74. o.

Június 24., hétfő – Újra együtt a család
Ennél nagyobb hitpróba nem is érhette! Az özvegy eddig minden idegenhez szívélyes és nagylelkű volt. Most is, tekintet nélkül az őt és gyermekét érhető szenvedésre, abban bízva, hogy Izrael Istene majd kielégíti minden szükségletét, e legnagyobb próbára is vendégszeretettel
válaszolt, „és Illés beszéde szerint járt el”.
Bámulatos az a vendégszeretet, amelyet ez a föníciai asszony tanúsított Isten prófétája iránt, és csodálatos hitéért és nagylelkűségéért
kapott jutalom. „Evett ő is meg az asszony és a háza népe is minden
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nap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az Úr ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által megmondta az Úr.”…
A szareptai özvegy megosztotta a falatját is Illéssel. Viszonzásul
Isten megőrizte az asszony és a gyereke életét. Az Úr nagy áldást ígér
mindazoknak, akik a próba és szükség idején megértik és segítik a
náluk szegényebbeket. Ő nem változik. Hatalma nem csökkent Illés
ideje óta sem. Nem kevésbé biztos ma sem az ígéret, mint amikor
Megváltónk mondta: „Aki befogad egy prófétát azért, mert az próféta, prófétának járó jutalmat kap…” (Mt 10:41). – Próféták és királyok, 130–132. o.
„Sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az
ég három és fél évre, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken,
de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Szareptába
egy özvegyasszonyhoz. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán” (Lk 4:25–27).
A próféták életéből vett példák elmondásával válaszolt Jézus a hallgatói kérdéseire. Isten különleges munkára kiválasztott szolgáinak
nem volt szabad keményszívű, hitetlen emberekért dolgozniuk. Akiknek viszont érző szívük és bizakodó hitük volt, őket a menny különlegesen felruházta erejének bizonyságaival a próféták által. Illés idejében
Izrael elszakadt az Úrtól. Ragaszkodtak bűneikhez, és elutasították
az Úr küldöttei által szóló Szentlélek figyelmeztetéseit. Így elvágták
magukat attól a csatornától, melyen át Isten áldásban részesíthette
volna őket. Az Úr elhaladt Izrael otthonai mellett, és pogány földön
talált menedéket szolgájának, egy olyan asszonynál, aki nem tartozott
a választott néphez. Mégis ezt az asszonyt tisztelte meg, mert ő követte
a kapott világosságot, és szíve nyitva állt a még nagyobb világosság
számára is, amit az Úr a prófétája által küldött. – Jézus élete, 238. o.

Június 25., kedd – Szívbeli változás az oltárnál
Az aszály és éhség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy
Izrael népe térjen meg a bálványimádásból, és ragaszkodjon Istenhez. A
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próféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett a szenvedő országra. Szíve összeszorult a fájdalomtól, mikor látta, hogy mindenütt nő a szenvedés és a nyomor. Azt kívánta, bárcsak gyors reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája
pedig nem tehetett mást, csak tovább imádkozott hittel, és várta, hogy
eljöjjön a határozott cselekvés ideje. – Próféták és királyok, 133. o.
Elérkezett az esti áldozat ideje. Illés hívja a népet: „Jöjjetek ide hozzám!” Míg remegve közel húzódnak, Illés a megrongált oltárhoz lép
– ahol az emberek azelőtt a menny Istenét imádták –, és kijavítja. Ez
a romhalmaz drágább neki a pogányok minden pompás oltáránál.
Az ősi oltár újjáépítésével Illés tanúsította, hogy tiszteli azt a szövetséget, amelyet az Úr kötött Izraellel, miután a Jordánon átkelve az ígéret
földjére léptek. „Fogott Illés tizenkét követ a Jákób fiaitól származó törzsek száma szerint.” „A kövekből oltárt épített az Úr nevében…”
Illés emlékeztette a népet a hosszú ideje tartó hitehagyásra, amely
felkeltette Jahve haragját. Felszólította őket, hogy alázzák meg a szívüket, és térjenek atyáik Istenéhez, hogy az átok eltávozzon Izrael földjéről. Majd a láthatatlan Isten előtt tisztelettel meghajolva, az ég felé emelt
kézzel egyszerű imát mondott. – Próféták és királyok, 151–152. o.
Ahogy Jézus Krisztus által belépünk a nyugalomba, már itt elkezdődik a mennyek országa. Válaszolunk a hívására: gyere, és tanulj
tőlem, és ezzel elkezdjük az örök életet. A menny: szüntelen közeledés
Istenhez Krisztus által. Minél tovább vagyunk a mennyei boldogságban, annál több dicsőség fog megnyílni nekünk, és minél jobban megismerjük Istent, annál nagyobb lesz a boldogságunk.
Ha az Úr népe eltelik szelídséggel és érzékenységgel, észreveszi, hogy
az Ő felettük lengő zászlója a szeretet, és édes a gyümölcse. Már itt lent
mennyországot alakítanak ki, ahol a fenti mennyre készülnek föl.
Ha Jézussal járunk ebben az életben, betölt minket a szeretete,
és megelégszünk a jelenlétével. Amit csak elbírhat az emberi természet, mi itt megkaphatjuk. De hogy is hasonlítható ez a jövendőhöz?
Ott ők „az Isten trónja előtt vannak, és szolgálnak neki éjjel és nappal az
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Ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert
a Bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet
vizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet” (Jel
7:15–17). – The Faith I Live By, 367. o.

Június 26., szerda – Szívbeli változás a Jordánnál
Amikor Krisztus személyében eljött a Valóság, nem ismerték fel benne
az előképek beteljesítőjét, az árnyékszolgálatok lényegét. Megvetették
a képet, és az előképekhez, a hiábavaló szertartásaikhoz ragaszkodtak.
Isten Fia eljött, de ők továbbra is jelet kértek. A „térjetek meg, mert
elközelített a mennyek országa!” (Mt 3:2) üzenetre válaszként csodát
követeltek. Jézus evangéliuma botránykő volt számukra, mert az Üdvözítő helyett jeleket kívántak. Azt hitték, hogy a Messiás hatalmas győzelmekkel fogja bizonyítani jogait, és a földi királyságok romjain állítja
fel a birodalmát. – Krisztus példázatai, 35. o.
A János által hozott reformációs munkára: a szív, értelem és lélek
megtisztítására van ma is sokaknak szüksége, akik azt vallják, hogy
hisznek az Üdvözítőben. Belemerültek a rossz gyakorlatokba, amiket el
kell távolítaniuk; tegyék az egyenetlen utakat egyenessé, a durva terepet
simává. Önmagunk dicsőítése és a büszkeség hegyei, dombjai süllyedjenek le. „Megtéréshez méltó gyümölcsöket” kell teremniük (Mt3:6).
Mikor ez végbemegy az Úr hívő népe között, „meglátja minden halandó
az Isten szabadítását” (Lk 3:6). – Isten csodálatos kegyelme, 249. o.
Ha János és András magukévá teszik a papok és vezetők hitetlen
lelkületét, nem kerültek volna tanítványként Jézus lábához. Bírálóként
jöttek volna hozzá, hogy megítéljék szavait. Ezért sokan elzárkóznak
a legértékesebb lehetőségek elől. Nem így az első tanítványok. Elfogadták a Szentlélek hívását, amiről Keresztelő János prédikált. Most felismerték a mennyei Tanító hangját. Számukra Jézus szavai üdeséget,
igazságot és szépséget árasztottak. Isteni világosság sugározta be az
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ószövetségi írások tanításait. Új fényben ragyogtak fel az igazság sokoldalú tételei.
A bűnbánat, a hit és a szeretet teszi képessé a lelket, hogy elfogadja
a menny bölcsességét. A szeretet által munkálkodó hit az ismeret kulcsa, és mindenki, aki szeret, „ismeri Istent” (1Jn 4:7). – Jézus élete, 139. o.
Ha Nátánael a rabbik vezetésében bízott volna, soha nem találta
volna meg Jézust. Amit maga látott és tapasztalt, az tette tanítvánnyá.
Így van ez ma is, mert az előítélet sokakat tart vissza a helyes úttól.
Milyen más eredményre jutnának a „gyere el, és nézd meg” elv alapján!
Amíg valaki az emberi tekintély vezetésében bízik, nem juthat el
a megmentő igazság ismeretére. Nátánaelhez hasonlóan a magunk számára kell tanulmányoznunk Isten igéjét, és imádkoznunk a Szentlélek megvilágosításáért. Ő, aki látta Nátánaelt a fügefa alatt, minket is
lát majd az imádság titkos helyén. Az angyalok közel vannak azokhoz,
akik alázatosan kutatják az isteni vezetést. – Jézus élete, 140–141. o.

Június 27., csütörtök – Szívbeli változás az utolsó napokban
A hívő Illés képviseli Krisztus második eljövetelének útkészítőit, ahogy
[Keresztelő] János is Illés lelkületével készítette az utat Jézusnak az első
advent idején.
Olyan nyílt legyen az üzenetünk, mint Jánosé volt. Megfeddte a
királyokat is az erkölcstelenségükért. Mindamellett ott volt a veszély az
élete fölött, ő mégsem engedte meg magának, hogy a hirdetett igazság
elerőtlenedjen…
A majdnem egyetemes hitehagyás idején Isten felszólítja a hírnökeit, hogy Illés erejével és lelkületével hirdessék a törvényét. Ahogyan
Keresztelő János is egy népet készített elő a Megváltó első adventjére,
ráirányította a figyelmüket a Tízparancsolatra, nekünk sem szabad
bizonytalan hangon továbbítani ezt az üzenetet: „Féljétek az Istent,
és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája.” Az Illés prófétára és Keresztelő Jánosra jellemző buzgósággal törekedjünk Krisztus második adventjének előkészítésére. – The Faith I Live By, 290. o.
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Minden nemzedék idején Isten különleges igazságot és munkát bíz
egyházára. A világ dolgaiban jártas kiváló elmék elől elrejtett igazság
feltárul az alázatos, gyermeki lelkületűnek. Ez önfeláldozást követel.
Harcokat kell vívni érte és győzelmeket aratni. Indulásakor csak kevesen állnak mellé. A világhoz igazodó egyház és a világ nagyjai ellenszegülnek neki, és lebecsülik. Gondoljunk Keresztelő Jánosra, Krisztus
előfutárára, aki egymaga emelte fel szavát a zsidó nemzet gőgje és formalitása ellen! Gondoljunk azokra, akik először hirdették az evangéliumot Európában! Milyen bizonytalannak, milyen kilátástalannak tűnt
a két sátorkészítőnek, Pálnak és Silásnak a küldetése, amikor Troásban
társaikkal hajóra szálltak Filippi felé!… Gondoljunk Luther Mártonra,
aki szembeszegült a hatalmas egyházzal, a világi bölcsesség remekművével! Képzeljük csak el, amint Isten szava mellett császárral és pápával
szemben szilárdan kitartva kijelenti: „Itt állok, másként nem tehetek.
Isten engem úgy segéljen!” Gondoljunk csak a külsőségekbe kapaszkodó, érzéki és hitetlen emberek között Jézust és igazságát prédikáló
John Wesley-re! Ő azért a megtiszteltetésért könyörgött, hogy elvihesse
a pogányoknak a krisztusi szeretet üzenetét.
A korunknak szóló különleges igazságok nem az egyházi méltóságoknál találhatók, ahogy régen sem, hanem azoknál az embereknél,
akiket a műveltségük és bölcsességük nem tart vissza attól, hogy higygyenek Isten szavában…
Ma, az utolsó nemzedék idején a mustármagról szóló példázat diadalmas és teljes megvalósulásához ér. A parányi magból fa lesz. Az
utolsó intő és kegyelmet hirdető üzenetet „minden népnek és törzsek
és nyelvnek” (Jel 14:6–14) meg kell hallania, „hogy a pogányok közül
népet szerezzen magának” (ApCsel 15:14). És a föld fényleni fog Isten
dicsőségétől (lásd: Jel 18:1). – Krisztus példázatai, 78–79. o.

Június 28., péntek – További tanulmányozásra
– Próféták és királyok, „A Kármel” c. fejezet, 143–154. o.
– Jézus élete, „Kiáltó szó a pusztában” c. fejezet, 97–108. o.

