6.
Korlátlan lehetőségek

Augusztus 1., szombat délután
A földi történelem minden idejében voltak Istennek emberei, akik meg
tudták ragadni a kínálkozó alkalmakat. Nekik mondta az Úr: „Ti vagytok az én tanúim.” Mindig voltak istenfélő emberek, akik készségesen
megragadták az útjukat megvilágító fénysugarakat, és Isten Igéjét szólták embertársaiknak. Énókh, Noé, Mózes, Dániel és a sok pátriárka és
próféta mind az igazság prédikátora volt. Ők nem voltak csalhatatlanok, hanem gyenge, tévelygő emberek, azonban az Úr munkálkodott
általuk, mivel odaszentelték magukat az Ő szolgálatára.
Krisztus, mint az egyház igazi feje, mennybemenetele óta kiválasztott követei által végzi munkáját a földön. Rajtuk keresztül beszél az
emberekhez, és tölti be szükségleteiket. Akik Istentől elhívattak, hogy
szóval és tettel dolgozzanak gyülekezetének felépítésén, azok feladata
igen felelősségteljes. Jézus helyett kell fér iakat és nőket arra kérniük,
hogy béküljenek meg Istennel; olyan feladat ez, amit csak úgy teljesíthetnek, ha felülről kapnak hozzá bölcsességet és erőt. – Az evangélium
szolgái, 13. o.
Hálával tartozunk Istennek, hogy az Ő tanúinak neveztethetünk! És
mint tanúi beszéljünk munkatársainknak Krisztusról, és magasztaljuk
Őt. Ha észrevesszük, hogy valamelyik szolgatársunk vallásos
lelkesedése alábbhagyott, nekünk kell segítenünk és bátorítanunk őt,
imádkozzunk érte és vele, hogy Isten igazi tanújává válhasson…
Legyetek eszközök, melyek által az Úr lelkeket szólít meg. Értékes
ismereteket fog eszetekbe juttatni, és Jézus iránti szeretettel telt szívvel fogjátok a létfontosságú szavakat szólni. Egyszerűségeteknek és
őszinteségeteknek meggyőző hatása lesz, és szavaitokat helyesnek fogják feljegyezni a mennyei könyvekben, mint ezüsttányéron felszolgált
aranyalmát. Isten mennyei befolyásának gyógyító áradatát küldi, fölébreszti a meggyőződést és a vágyat, Jézus pedig közbenjár imáitok-
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nál, és a bűnös számára a Szentlélek ajándékát adja és árasztja ki annak
lelkére. Ekkor Isten angyalainak soraiban nagy öröm lesz a megtérő
bűnösért. – Sons and Daughters On God, 274. o.
Akik szeretik Jézust, életük minden mozzanatát összhangba hozzák az akaratával… Isten kegyelméből képesek romlatlanul megtartani a tiszta elveiket. A szent angyalok szorosan mellettük állnak, és
Krisztus látható lesz az igazsághoz való kitartó ragaszkodásukban.
Ők Krisztus katonái, akik hűséges tanúkként hordozzák határozott
bizonyságtételüket az igazságról. Megmutatják, van lelki hatalom,
amely férfiakat és nőket tesz képessé arra, hogy egyetlen lépéssel se
tántorodjanak el az igazságtól és az igazságosságtól, még a világ összes
kincséért se. Őket, bárhol legyenek is, tiszteli a menny, mert a Mindenható akaratához igazítják az életüket, és nem törődnek azzal, hogy
milyen áldozatokat kell meghozniuk. – Isten csodálatos kegyelme, 247. o.

Augusztus 2., vasárnap – Eltérő ajándékokkal, de együtt a
szolgálatban
Az egységben erő van. Az Úr azt akarja, hogy ennek igazsága szüntelenül tükröződjék Krisztus teste minden tagjának életében. A tagoknak egyesülniük kell szeretetben, szelídségben és alázatban. A hívőknek közösségbe szerveződve – hogy így árasszák egyesült befolyásukat
–, Krisztushoz hasonlóan kell dolgozniuk. Mindig legyenek udvariasak
és tiszteletteljesek egymás iránt. Minden talentumnak megvan a maga
helye, és azt a Szentlélek irányítása alatt kell ápolniuk.
A keresztény közösség a tagokért jön létre, hogy minden tag élvezhesse a másik talentumain keresztül kapott segítséget és áldást, valamint Isten bennük – különféle adományaik és képességeik szerint –
elvégzett munkáját. Az egyház a közösség szent kötelei által egyesül
abból a célból, hogy minden tagja áldást nyerhessen a másik befolyásából. Mindegyikük kösse magát a szeretet és összhang szövetségéhez. A keresztény elveknek és a közösségi áldásoknak összhangszerű
cselekvésben kell erőre kapniuk. Minden hívő nyerjen áldásokat, és
gyarapodjon a többi tag különféle képességeiből származó formáló
és átalakító befolyásból, hogy az egyikből hiányzó dolgok nagyobb
mértékben mutatkozhassanak meg a másikban. A testvérek közeledjenek egymáshoz, hogy az egyház látványossága lehessen a világnak,
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úgy angyaloknak, mint embereknek. – Szemelvények Ellen G. White
írásaiból, 3. köt., 15. o.
Isten rendelte el, hogy gyermekei különböző lelki ajándékokat birtokoljanak. Úgy tervezte, hogy eltérő értelemmel bíró emberek jöjjenek az egyházba, és legyenek az Ő munkatársai. Különféle emberekkel
találkozunk, és különféle ajándékokra van szükségünk. Isten szolgái
tökéletes összhangban dolgozzanak együtt. Hálát adok Istennek, hogy
nem vagyunk egyformák, viszont mindannyian ugyanolyan lelkülettel,
Krisztus lelkületével kell rendelkeznünk. János apostol nem volt olyan,
mint Péter. Külön-külön mindegyiknek alá kellett vetnie sajátosságait,
mérsékelnie kellett a temperamentumát, hogy egymást segíthessék az
igazi hit és a megszentelődés által…
Meg kell tanulnunk elnézőbbnek lenni mások tulajdonságai iránt. Ha
akaratunkat Jézus akaratának vetjük alá, hogyan lehetünk nézeteltérésben a testvéreinkkel? És ha nézeteltéréseink vannak, akkor szegezzük az énünket keresztre. Az az igazán szabad ember, akit a Megváltó
tett szabaddá. Csak úgy lehetünk teljes mértékben Krisztuséi, ha úgy
szeretjük egymást, ahogyan Ő szeretett bennünket. – This Day Whit
God, 262. o.
Ahogy az ember szervezetének különböző részei alkotják testünket, és amint az egész testet kormányzó észnek engedelmeskedve
kell mindnek végezni a hivatását, úgy Krisztus gyülekezete tagjainak
is egyetlen részarányos testté kell egyesülniük, alávetni magukat a
közösség megszentelt értelmének…
Éljünk egyéni felelősségünk tudatában, hiszen a látható gyülekezet
tagjai vagyunk, az Úr szőlőjének pedig munkásai… Drága Megváltónk
meghívott, hogy csatlakozzunk hozzá, egyesítsük gyengeségünket az
Ő erejével, tudatlanságunkat bölcsességével, érdemtelenségünket érdemeivel. – Bizonyságtételek, 4. köt., 16. o.

Augusztus 3., hétfő – Minden jó adomány Istentől jön
Istennek elvárásai vannak feléd. Élettel és egészséggel áldott meg,
képességeket és értelmi erőt adott, amelyeket ha akarod, gyarapíthatsz, vagy akár Sátán szolgálatába állítva visszaélhetsz azokkal. Az Úr
előtt te felelsz a kapott képességekért. Ha megteszel minden tőled tel-
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hetőt a rendelkezésedre álló lehetőségekkel, képessé válhatsz a szolgálatra és a hasznos munkára. Ne kívánj magasztos munkát, ne vágyódj
nagy feladatokra, hanem végezd felelősségteljesen a neked kiszabott,
akármilyen kicsinek tűnő feladatot úgy, mint Istennek tetsző, kedves
áldozatot. És ha jól végzed az apró feladatot, akkor Ő majd nagyobbat
is rád fog bízni…
Ne feledd, hogy az Úr minden gyermekét felhasználja, aki átadja
magát neki. Mindenki számára jól meghatározott helyet és feladatot
rendelt. Veled együtt sokan vannak, akik azt képzelik, hogy a menny
nem használhatja fel őket. Többé ne gondolkodj így. Hisz te úgy tehetsz
eleget a kis feladatnak, hogy azzal Istent dicsőítheted. – This Day Whit
God, 243. o.
Amikor Jézus a keresztsége után leborult a Jordán partján, megnyílt
a menny, a Szentlélek galamb alakjában leszállt, és dicsősége aranyló
fénnyel vette körül a Megváltót. Isten hangja hallatszott a mennyből:
„Ez az én szerelmes Fiam, akiben gyönyörködöm.” Jézus Krisztus imája,
amellyel az emberiségért könyörgött, megnyitotta a menny kapuit, és
az Atya elfogadta az értünk mondott imádságot. Jézus úgy imádkozott,
mint a mi helyettesünk és kezesünk, ezért most az egész emberi család
az Atyához járulhat az Ő szeretett Fia érdemei által. Földünket a törvényszegés miatt száműzték a menny köréből, az ember és Teremtője
közötti érintkezés megszűnt – de most megnyílt az út, és az ember viszszatérhet az atyai házhoz. Jézus „az út, az igazság és az élet”. Az Úr trónjától áradó fény bevilágít azok szívébe, akik szeretik Őt, még ha e bűnnel fertőzött világban élnek is. Az Isten szent Fiát körülvevő világosság
mindazok ösvényét beragyogja, akik követik Krisztust. – Az én életem
ma, 260. o.
Jézus megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, és ez az ígéret
az első tanítványoknak adott ígéret mértékével szól nekünk is.
Buzgón kellene imádkoznunk a Szentlélekért, ahogy a tanítványok is
tették pünkösdkor. Ha nekik erre volt szükségük, akkor annál nagyobb
szükség van ma az imára.
Olyan mértékben kapjuk meg a Szentlelket, amilyen mértékben
vágyunk rá és hiszünk benne, valamint ahogyan fel fogjuk használni
a kapott világosságot és ismeretet.
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A Szentlélek szeretetet, örömöt, békességet, erőt és vigaszt nyújt;
olyan, mint az örök életre buzgó víznek kútfeje. Ez az áldás ingyen lett
felkínálva minden embernek. – The Faith I Live By, 53. o.

Augusztus 4., kedd – A lelki ajándékok célja
Krisztus rábízza szolgáira azt, „amije” van, hogy szolgálatában hasznosítsák. Megszabja „kinek-kinek a maga dolgát” (Mk 13:34). A menny
örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek
együtt kell működnie Krisztussal a lelkek megmentésén. Amilyen biztos, hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített,
olyan biztos az is, hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában,
amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk.
A talentumokon, amelyeket Krisztus rábízott egyházára, főként a
Szentlélek ajándékait és áldásait kell értenünk. „Némelyiknek ugyanis
bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon Lélek által;
másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; némelyiknek
csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek
pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig
nyelvek magyarázása: de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi,
osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” (1Kor 12:8–11) Nem
mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy
minden egyes szolgája megkapja a Lélek valamelyik ajándékát. – Krisztus példázatai, 326–327. o.
Krisztus, az Atya dicsőségének visszatükröződése eljött a világra e
dicsőség fényeként, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás szava szerint felkente „Őt az Isten Szentlélekkel és hatalommal”,
és „széjjeljárt jót tévén” (Csel 10:38). Jézus a názáreti zsinagógában
ezt mondta: „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem,
hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a
töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást
hirdessek, és a vakok szemének megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.”
(Lk 4:18–19) Ezzel a munkával bízta meg tanítványait is. „Ti vagytok
a világ világossága – mondta. – Úgy fényljék a ti világosságotok az
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emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti
mennyei Atyátokat.” (Mt 5:14–16) – Krisztus példázatai, 416. o.
Krisztus a segítségünkre lesz, hogy példáját követhessük, jót cselekedjünk, és hogy elutasíthassuk a gonosz cselekedeteket. Megszentelt
csatornáknak kell lennünk, melyeken át az Üdvözítő szeretete áramlik
a szükségben levők felé…
Jézus a világosságát küldi azokra, akik kitárják lelkük ablakait a
menny felé. Ők a Szentlélek befolyása alatt fogják végezni Isten munkáját. Aki igyekszik minél közelebb kerülni az isteni törvények iránti
engedelmességhez, a menny leghasznosabb szolgálattevője lesz. Krisztus követője igyekszik hasonlítani őhozzá jóságban, együttérzésben,
emberszeretetben, és akkor Isten munkatársaként tekintenek rá. Az
ilyen ember nem elégszik meg a lelkiség alacsony mércéjével, hanem
folyamatosan egyre magasabb célokra törekszik. – Our High Calling,
182. o.

Augusztus 5., szerda – Megismerni a saját talentumainkat
A gazdagság, magas pozíció, költséges felszerelések, pazar épületek
és berendezések nem lényeges elemei Isten műve előrehaladásának,
ahogy az emberek dicséretét kiváltó és a hiúságot tápláló eredmények sem. A földi csillogásnak, bármennyire lenyűgöző is, nincs értéke
az Úr előtt, aki nem a láthatót és mulandót, hanem a láthatatlant és az
örökkévalót értékeli. Az előbbinek csak annyiban van értéke, amenynyiben az utóbbit tükrözi. A legnagyszerűbb művészi alkotás szépsége
sem mérhető össze a jellem szépségével, amely a lélekben munkálkodó
Szentlélek gyümölcse…
Isten minden embert csak annyira tud felhasználni, amennyire Lelkével betöltheti a lélek templomát. Ő csak a képmását tükröző munkát fogadja el. Követőinek – megbízásuk hitelesítéseként – magukon
kell viselniük a menny örökkévaló alapelveinek kitörölhetetlen jegyeit.
– A nagy Orvos lábnyomán, 36–37. o.
Isten helyettese a Szentlélek, a legnagyobb adomány. „Minden jó
ajándék” benne van, és a teremtő Isten sem adhat ennél többet és jobbat. Ha az Úrhoz fohászkodunk, hogy legyen irgalmas irántunk ínségünkben, s hogy vezessen bennünket Szentlelke által, lehetetlen, hogy
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imánk elől elzárkózzon. Esetleg előfordulhat, hogy a szülők elfordulnak éhező gyermeküktől, de Isten mindig meghallgatta a szükségben
lévő és hozzá vágyakozó szív jajkiáltását. Csodálatosan gyengéden
közli velünk szeretetét. Akik azért a komor napokon úgy vélik, hogy
a menny megfeledkezett róluk, szívleljék meg Ésaiás próféta üzenetét:
„Szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe ián? És ha
elfeledkeznének is ezek: én terólad el nem feledkezem. Ímé, az én markomba metszettelek fel téged.” (Ésa 49:14–16) – Gondolatok a Hegyibeszédről, 132. o.
Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak
tekintenünk! Komoly igyekezetre van szükség az Úr áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem lenne készséges ránk
árasztani áldását, hanem mert felkészületlenek vagyunk annak elfogadására. Mennyei Atyánk nagyobb készséggel adja Szentlelkét az azt
kérőknek, mint amilyennel földi szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. A mi feladatunk viszont az, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek mellett Isten áldásaiban részesülhetünk. A megújulásra egyedül
imára jövő válaszként számíthatunk. Az emberek nem találhatnak örömöt az Ige hallgatásában mindaddig, amíg nélkülözik Isten Szentlelkét. Amikor azonban a Lélek ereje megérinti szívüket, az Úrról szóló
beszéd nem marad hatástalan. Akiket Isten Igéjének tanításai vezetnek
a Szentlélek jelenléte és kellő körültekintés kíséretében, azoknak csodálatos tapasztalatban lesz részük összejöveteleinken, és otthonaikba
visszatérve egészséges légkört fognak árasztani magukból. – Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt., 121. o.

Augusztus 6., csütörtök – Ajándékaink fejlesztése
Nem megmondta-e Isten, hogy Szentlelkét adja azoknak, akik kérik?
Ez a lelkület valóságos, tényleges, igaz vezető. Némely ember fél szaván fogni Istent, mintha ez elbizakodottság lenne. Kérik az Urat, hogy
tanítsa őket, mégis félnek hitelt adni az Úr ígéreteinek és hinni, hogy Ő
tanít minket. Miközben alázatos, tanítható lelkülettel járulunk elé, akik
készek vagyunk, és szeretnénk tanulni, miért kételkedünk a menny ígé-
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reteiben? Egy pillanatra se kételkedjünk, és ne hozzunk rá ezzel szégyent. Mikor tudakolni akarod az Úr akaratát, az Istennel való kapcsolatban a rád eső rész: hinned kell, hogy akarata cselekvésében vezetni,
irányítani, áldani fog. Bizalmatlanok lehetünk magunkkal, nehogy roszszul értelmezzük az Úr tanításait, de ezt is tegyük imánk tárgyává, és
bízzunk benne, bízzunk a legvégsőkig, hogy Lelke vezérelni fog, hogy
jól értelmezzük terveit és gondviselése vezetését.
Krisztus vezette át a pusztán az izraelitákat. Most is Ő vezeti népét,
megmutatva nekik, hol és miként munkálkodjanak. – A Te Igéd igazság,
3. köt., 1155–1156. o.
Napjainkban a kegyelemmel és a mennyei erővel való különleges felruházás nem kevésbé szükséges, mint az apostoli egyházban volt.
Isten ma fér iakat és nőket ruház fel mennyei erővel, ahogyan pünkösdkor felruházta azokat, akik az üdvösség Igéjét hallották. Az Úr
Lelke és kegyelme még most is azok rendelkezésére áll, akik igénylik az
Ő szavát, és hisznek benne.
Krisztus révén az ajándék már a mienk, de annak birtokba vétele
a Szentlélek befogadásától függ.
Ha ragaszkodik Jézushoz, és a Szentlélek ajándékait elnyeri, akkor
még a legszegényebb és legtanulatlanabb tanítvány is erőt kap, hogy
lelkeket nyerjen. Isten a világegyetem legmagasztosabb befolyásának
csatornájává teszi őt. – The Faith I Live By, 292. o.
Aki kihasználatlanul hagyja elrozsdásodni talentumait, és nem gyarapítja azokat, ne gondolja, hogy kibújhat a felelősség alól, mivel Isten
elvárja, hogy vegyük észre a jót, amit megtehettünk volna, ha felveszszük Krisztus igáját, az Ő terheit, és tőle tanulunk nap mint nap, aki
szelíd és alázatos szívű. Az elásott talentumok terhe a felelősségünkkel
együtt nő. – That I May Know Him, 326. o.

Augusztus 7., péntek – További tanulmányozásra
Krisztus példázatai, „A talentumok” című fejezet.

