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Július 25., szombat délután
Azok között, akik ezt a megbízást kapták az Üdvözítőtől: „Elmenvén
azért tegyetek tanítványokká minden népeket” (Mt 28:19), igen sokan
voltak, akik nagyon szerény körülmények között éltek: fér iak és nők,
akik szerették az Urat, és elhatározták, hogy önzetlen szolgálattal
követik a példáját. Ezekre az egyszerű emberekre és a tanítványokra,
akik a földi életében vele együtt jártak, az Úr nagyon fontos feladatot
bízott. Elhívta őket, hogy elvigyék a világnak a Jézus Krisztusban való
üdvösség örömhírét.
Miután az üldözés miatt szétszóródtak, missziós lelkülettől áthatva
jártak szerteszét. Felismerték küldetésük felelősségét. Tudták, hogy
kezükben tartják az élet kenyerét az egész sóvárgó világ részére. Krisztus szerelme arra késztette őket, hogy ezt a kenyeret mindazok számára megtörjék, akik éhezték. Az Úr munkálkodott általuk. Ahova
mentek, betegek gyógyultak meg, miközben a szegényeknek az evangéliumot hirdették. – Az apostolok története, 105–106. o.
Mindazok, akik Krisztusnak szentelik életüket, embertársaik megmentésének a munkájára vállalkoznak. Szívük együtt dobban Jézus
Krisztus szívével. A lélekmentés ugyanazon igyekezete mutatkozik
meg az életükben, mint ami az Úr életében is megmutatkozott. Isten
művében nem foglalhatja el mindenki ugyanazt a beosztást, viszont
mindenki számára van feladat… Minden eszközt fel kell használni Isten
országának terjedése és nevének dicsőítése érdekében…
Aki készséges szolgálatra ajánlja fel magát az Úrnak, erőt nyer, hogy
mérhetetlen eredményeket érhessen el. Értük Isten nagy dolgokat fog
megtenni.
Isten mennyei erővel ruház fel iatalokat és időseket egyaránt. Megtért értelemmel, megtért kézzel, megtért lábbal és nyelvvel, az oltárról
kiragadott elven szénnel megérintett ajakkal fognak az Úr szolgálatába
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állni, határozottan haladni előre és fölfelé, hogy a mű mielőbb befejeződhessen. – The Faith I Live By, 247. o.
Amikor az apostolok az Atya egyszülöttjének dicsőségét hirdették,
háromezer lélek hitt nekik. Az emberek olyanoknak látták magukat,
amilyenek valójában: bűnösöknek, szennyeseknek. Felismerték, hogy
Krisztus a barátjuk, a Megváltójuk. Őt magasztalták és dicsőítették,
mert a Szentlélek ereje megérintette a szívüket. E hívők hitükkel látták meg azt a Jézust, aki azért viselte el a megaláztatást, a szenvedést
és a halált, hogy ők el ne vesszenek, hanem örökké élhessenek. A Lélek
kinyilatkoztatásából felismerték Krisztus hatalmas és fenséges voltát.
Bizalommal nyújtották felé a kezüket, és ezt mondták: „Hiszek!”
A Megváltó feltámadásának örömhírét azután a hívők elvitték az
akkor benépesült világ legtávolabbi határáig. A gyülekezet minden
irányból felé sereglő megtérteket látott. Azok pedig, akik már hívők
voltak, újjáéledtek. A bűnösök és a hívők együtt keresték az értékes
igazgyöngyöt. – Az apostolok története, 120. o.

Július 26., vasárnap – Jézus és a Szentlélek ígérete
A tanítványok számára érthetetlen titoknak tűnt, hogy bár Krisztus
meg fog jelenni nekik, mégis láthatatlan lesz a világ számára. Nem fogták fel szavainak lelki értelmét. Ők egy külső, látható megjelenésre gondoltak. Nem voltak képesek megérteni, hogy lehet Jézus jelen közöttük,
miközben a külvilág nem látja Őt. Nem értették a lelki megnyilatkozás
jelentőségét…
A Vigasztaló ígérete drága igazságot tárt fel előttük. Arról biztosította őket, hogy a legnehezebb körülmények között sem fogják elveszíteni a hitüket. A Krisztus nevében küldött Szentlélek fogja tanítani
és emlékeztetni őket minden szükséges dologra. A Szentlélek képviseli
Jézust, aki közbenjár az elbukott emberiségért. Azért esedezik, hogy
gyermekei lelki erőt nyerjenek, hogy az Isten és az ember összes ellenségének erejénél nagyobb Valakinek az ereje által legyőzhessék lelkük
ellenségét. – Re lecting Christ, 129. o.
Mikor a tanítványok Mesterük mennybemenetele után összegyűltek,
kérésüket Jézus nevében intézték az Atyához. Ünnepélyes áhítattal
hajoltak meg imájukban, és megismételték az ígéretet: „Amit csak kérni
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fogtok az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok,
hogy a ti örömötök teljes legyen.” (Jn 16:23–24) Áhítatos imában mind
feljebb emelték a kezüket ezzel a bizonysággal az ajkukon: „Krisztus az,
aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk.” (Róm 8:34) Pünkösd napján nyerték el a Vigasztalót,
akit Jézus nekik eleve megígért (Jn 14:17). Továbbá ezt mondta: „Jobb
néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (Jn 16:7)
Krisztus ezentúl Lelke által állandóan gyermekei szívében lakik. Vele
való közösségük most sokkal szorosabb, bensőségesebb lett, mint amikor személyesen volt velük. A bennük lakozó Krisztus szeretete, fénye
és ereje olyannyira visszatükröződött az arcukról, hogy akik látták
őket, csodálkozva azonnal felismerték, „hogy ők Jézussal voltak” (Csel
4:13). – Jézushoz vezető út, 74. o.
A Szentlélek adja az erőt, ami az embert győzelemre segíti. Közbelépése által győzhető le Sátán uralma. A Szentlélek meggyőz a bűn tekintetében, és az ember beleegyezésének következtében eltávolítja a bűnt
a szívből. Az elmét egy új törvény alá helyezi – a szabadság királyi törvénye alá. – Our High Calling, 152. o.

Július 27., hétfő – Az egyház erőt kap
A Szentlélek Isten élő ügyvivője, aki meggyőz a bűnről. Ez a mennyei
küldött, ügyvivő tárja a szónok elé a keresztben bemutatott áldozat
áldásait: és mialatt az igazság a jelenlévők lelkét érinti, Krisztus magához vonzza őket, és természetük átformálásán munkálkodik. Jézus
készen áll, hogy gyengeségeiken segítsen, tanítson, vezessen, és hogy
mennyből származó eszmékkel lelkesítsen.
Az emberek milyen keveset tehetnek a lelkek megmentése érdekében, de milyen sokat Krisztus által, ha Lelke áthatja őket! Ha tanít is,
az ember akkor sem olvashat hallgatói szívében. Ám Jézus kegyelmet
oszt minden lélek szükséglete szerint. A Szentlélek ismeri az ember
képességeit, gyengeségeit, erejét. Az Úr munkálkodik az emberek
szívén. Az evangélista pedig, hallgatói számára, a halál illata lehet
a halálra, ha eltávolítja őket Krisztustól. Vagy ha odaszentelt életű,
hűséges, nem önmagában bízik, hanem Jézusra tekint fel, akkor
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élet illata lehet életre a lelkek számára, akik már a Szentlélek megygyőző hatása alatt állnak, és szívüket az Úr előkészítette az üzenetek
befogadására, melyekkel emberi ügyvivőjét megbízta. – Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 144. o.
[A tanítványok] engedelmeskedtek Mesterük szavának. Jeruzsálembe jöttek, hogy bevárják az ígéret teljesedését. Tíz napot töltöttek
szívük alapos vizsgálatával. Félretettek minden nézeteltérést. Krisztusi testvériségben közeledtek egymáshoz.
A tíz nap letelt, és a Szentlélek csodás kitöltésével az Úr teljesítette
ígéretét. „Lett nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó
szélnek zendülése, és eltöltötte az egész házat, ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül.
És megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nekik szólniuk. Akik azért örömest vették az ő
beszédét, megkeresztelkedtek; és hozzájuk csatlakozott azon a napon
mintegy háromezer lélek.” (Csel 2:2–4,41)
„Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, az Úr együttmunkálkodván velük, és megerősítvén az Igét a jelek által, amelyek követik.”
(Mk 16:20) Az elkeseredett ellenállás dacára Isten országának örömhírét rövid időn belül eljuttatták a világ összes lakott részébe. – Bizonyságtételek, 8. köt., 15. o.
Figyeljük meg, Isten csak azután töltötte ki Lelkét, hogy a tanítványok eljutottak a tökéletes egységre, mikor többé nem törekedtek
a legmagasabb beosztásra. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést. A Szentlélek kitöltése után ugyanezt a bizonyságtételt halljuk róluk. Figyeljünk a szavakra: „A hívők sokaságának a
szíve-lelke egy volt.” (Csel 4:32) Annak Lelke éltette a hívők egész gyülekezetét, aki meghalt, hogy a bűnösök élhessenek. – Bizonyságtételek,
8. köt., 20. o.

Július 28., kedd – A Szentlélek és a bizonyságtevés
István látta az ellenszegülést, amit szavai kiváltottak, és rájött, hogy
ez lesz az utolsó bizonyságtevése. Amikor rámutatott az összefüggésre
Krisztus és a próféták írásai között, és amikor a templomot említette,
a pap megszaggatta ruháit. István számára ez volt a jel, hogy hama-
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rosan örökre elhallgattatják. És bár épp prédikációja közepén tartott, mégis hirtelen befejezte a beszédet… A jelenlevők arcán megjelenő gyűlöletből kiolvasta sorsát, de mégsem ingott meg. Halálfélelme
eltűnt. A papok és a fellázított tömeg dühe egyáltalán nem ijesztette
meg. Az előtte zajló jelenet elillant, mert számára megnyíltak a menny
kapui, és azokon betekintve látta a menny, Isten és Krisztus dicsőségét, aki mintha most állt volna fel trónjáról, hogy szolgája segítségére
siessen. Ekkor István győzedelmesen kijelentette: „Ímé, látom az egeket megnyílni és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állni.” – Lift Him
Up, 104. o.
[Péter] e szavakkal sorolta fel a pogányokkal való találkozásuk
eseményeit: „Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szentlélek
őreájuk, miképpen miránk is kezdetben. Megemlékeztem pedig az
Úrnak ama mondásáról, amint mondta: János ugyan vízzel keresztelt,
ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten
hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus
Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna?”
(Csel 11:15–17)
Amikor a tanítványok hallották a beszámolót, megnyugodtak, és
meggyőződtek róla, hogy Péter eljárása Isten tervének közvetlen beteljesedése volt, és hogy régi előítéletüknek és elzárkózásuknak végleg el
kell tűnnie Krisztus evangéliuma által. „Ezeknek hallatára aztán megnyugodtak, és dicsőítették Istent, mondván: Eszerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre!” (Csel 11:18) – A megváltás
története, 290–291. o.
Krisztus megígérte gyülekezetének a Szentlélek adományát, és ez
az ígéret ránk éppúgy vonatkozik, mint az első tanítványokra. A többi
ígérethez hasonlóan ez is a feltételek teljesítésétől függ. Sokan vannak, akik előadják, hogy hisznek az Úr ígéreteiben, és igényt is tartanak
rájuk, beszélnek Jézusról és a Szentlélekről – mégsem nyernek áldást,
mert lelküket nem rendelik alá az isteni vezetésnek és ellenőrzésnek.
Mi nem használhatjuk fel a Szentlelket, neki kell bennünket felhasználnia. A Lélek által munkálja Isten népében „mind az akarást, mind
a munkálkodást jó kedvéből” (Fil 2:13). Sokan nem engedik magukat vezetni, ők akarnak gondoskodni magukról. Ezért nem nyerik el
a mennyei adományt. Csak azokra töltetik ki a megígért Lélek, akik alá-

42

 5. tanulmány

zatosan állnak Isten előtt, vezetését és kegyelmét várva. Ezt a megígért
és hit által igényelt áldást követi a többi áldás. Krisztus kegyelmének
gazdagsága szerint adja, és minden lélekre ki akarja árasztani aszerint,
hogyan készült el a befogadására. – Az evangélium szolgái, 284–285. o.

Július 29., szerda – A Szentlélek, az Ige és a bizonyságtevés
„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” A Szentírás a jellem átalakításának sarkalatos eszköze. Krisztus így imádkozott: „Szenteld meg őket a te igazságoddal: a te Igéd igazság.” (Róm 10:17; Jn
17:17) Isten Igéje, ha kutatjuk és hallgatunk rá, szívünkben munkálkodva leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat. A Szentlélek
szól hozzánk, hogy ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely szívünkben ébred, a Krisztus iránti szeretettől áthatva cselekszik, és kialakítja
bennünk – testünkben, lelkünkben és értelmünkben – Jézus képmását.
Ekkor már az Úr felhasználhat bennünket akaratának végrehajtására.
Az erő, amit kaptunk, belülről hat kifelé, és arra indít, hogy közöljük
másokkal is a megismert igazságot.
Az Isten Igéjében foglalt igazságok gyakorlati választ kínálnak
az ember nagy kérdésére: hogyan lehet hit által megtéréshez jutni.
Az igazság e nagyszerű elveit – tisztaságuk és szentségük miatt – ne
vonatkoztassuk el mindennapi életünktől sem. Ezek az igazságok felérnek az égig, és körülfogják az örökkévalóságot, de éltető befolyásuknak
bele kell szövődniük az emberi életbe. Át kell hatniuk az élet kis és nagy
jelentőségű dolgait. – Krisztus példázatai, 100. o.
Ha azok, akik magukat Isten népének vallják, elfogadnák az Igéből
rájuk sugárzó világosságot, akkor eljutnának arra az egységre, amelyért Krisztus imádkozott: „a Lélek egységére” a „békesség kötelékével”, ahogy az apostol mondja. „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy
reménységre kaptatok elhívást; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség.”
(Ef 4:3–5) – A nagy küzdelem, 379. o.
Pál és Barnabás engedelmeskedett a parancsnak. Ezt mondták
a zsidóknak: „Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az
Isten Igéje; de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé, a pogányokhoz fordulunk. Mert így
parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig eze-
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ket hallván örvendeztek, és magasztalták az Úr Igéjét; és akik csak örök
életre választattak, hittek.” (Csel 13:46–48)
A Krisztus tanítványai által hirdetett evangéliumi üzenet hírt adott
a világnak az első adventről, és azt a jó hírt tartalmazta, hogy az ember
a Krisztusba vetett hit által üdvösséget kap. Az üzenet előremutatott
a második adventre, amikor Jézus eljön dicsőségben, hogy megváltsa
népét, és azt az örömhírt hozta, hogy aki hisz és engedelmeskedik,
részesül „a szentek örökségében..., a világosságban” (Kol 1:12). Ez az
üzenet szól ma az emberiségnek azzal a kinyilatkoztatással együtt,
hogy Krisztus második eljövetele közel van. Igéje és az általa meghirdetett jelek teljesedése tanúsítja, hogy az Úr már az ajtó előtt van. – Krisztus példázatai, 226. o.

Július 30., csütörtök – A Szentlélek átformáló ereje
Akiknek Krisztus megbocsát, azokat először bűnbánatra készteti;
Isten Lelkének szolgálata, hogy meggyőz a bűneinkről. Akiknek szívét
a Szentlélek meggyőzi, rájönnek, hogy semmi jó nincs bennük. Belátják, hogy mindaz, amit eddig tettek, önzéssel és bűnnel vegyül. A szegény vámszedőhöz hasonlóan távol állva a szemüket sem merik az égre
emelni. Így szólnak: „Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!”, és ők boldogok (az angolban: áldottak – a szerk.). A bűnbánók bocsánatot nyerhetnek Krisztustól, mert Ő „Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ
bűneit” (Jn 1:29). Az Úr ígérete így hangzik: „Ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok
lesznek, mint a gyapjú.” (Ésa 1:18) „Adok néktek új szívet, és új lelket
adok belétek...” (Ezék 36:26–28) – Gondolatok a Hegyibeszédről, 7. o.
Isten nagy és hatalmas forrásokat tartogat az ember számára, és
a legegyszerűbb módon fejleszti ki a mennyei eszközök működését. Az
isteni tanító mondja: „Csakis az én Lelkem képes tanítani és a bűnökről
meggyőzni. A külső díszek csak ideiglenes benyomást tesznek. Az igazságot én juttatom érvényre a lelkiismeretben, és a világ minden táján
lesznek tanúim, akik hirdetik az emberek idejére, pénzére és szellemi
képességére tartott igényemet. Mindezt a Kálvária keresztjén vásároltam meg. Arra használjátok a rátok bízott talentumokat, hogy egyszerűségében, őszinte odaadásában hirdessétek az igazságot. Juttassátok el az evangélium örömhírét a világ minden részére. Ébresszétek föl
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a megterhelt lelkeket, hogy ezt kérdezzék: Mit tegyek, hogy megmeneküljek?” – Bizonyságtételek, 7. köt., 159. o.
Amikor Jézus megígérte tanítványainak a Szentlelket, tanítói működésének befejezéséhez közeledett. Ott állt a kereszt árnyékában, teljesen tudatában a bűnteher súlyosságának, amit neki mint bűnhordozónak kellett viselnie. Mielőtt azonban feláldozta magát, elmondta
tanítványainak a legfontosabb, legtökéletesebb adományt, amit követőinek akart adni. Olyan adományt, mely kegyelmének határtalan
segélyforrását tárja fel előttük. „Én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama
Lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri
fel Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.” (Jn
14:16–17) Az Üdvözítő ezzel a jövőre utalt, amikor eljön a Szentlélek
mint földi képviselője, és hatalmas munkát végez. Annak a sok rossznak és gonoszságnak, amely évszázadokon át halmozódott fel, az ember
ezentúl a Szentlélek isteni ereje által álljon ellen. – Az apostolok története, 47. o.

Július 31., péntek – További tanulmányozásra
Jézus élete, „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek” című fejezet.

