7.
Az Igéről beszélni

Augusztus 8., szombat délután
Egyes emberek fáradhatatlanul munkálkodtak, hogy a Szentírás világos, egyszerű mondanivalóját elhomályosítsák, és azt a látszatot keltsék, hogy a Biblia ellentmond önmagának. De akárcsak a bárka a
hullámzó mélység felett, Isten Szava is átvészeli a vihart, mely pusztulással fenyegeti. Miként a bánya gazdag arany- és ezüstérceket rejt
a felszín alatt, és mindenkinek le kell ásnia, aki fel akarja tárni értékes tartalékait, a Szentírásban is ott vannak az igazság kincsei, amelyek csak a buzgó, alázatos, imádkozó kutató előtt tárulnak fel. Isten
a Bibliát tankönyvként adta az egész emberiségnek – gyereknek, iatalnak és felnőttnek –, hogy minden életkorban tanulmányozza. Igéjét
önmaga kinyilatkoztatásaként adta. Minden újólag felismert igazság
a szerzője jellemének egy-egy újabb feltárulása. A Szentírást Isten azért
adta, hogy tanulmányozása által az ember közelebbi kapcsolatba kerüljön Teremtőjével, és világosabb képet kapjon akaratáról. A Szentírás az
Úr és az ember közti kapcsolat eszköze. – A nagy küzdelem, 69. o.
Miként a növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is mélyen meg
kell gyökereznünk Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a napfényt, harmatot és esőt, mi is tárjuk ki a szívünket a Szentlélek előtt!
A munkát „nem erővel, sem hatalommal” kell végezni, „hanem az én Lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura” (Zak 4:6). Ha szívünkkel Jézusra
támaszkodunk, akkor Ő „eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői eső,
amely megáztatja a földet”. Az „igazság Napjaként” kel fel nekünk, „és
gyógyulás lesz az Ő szárnyai alatt”. „Virágozni” fogunk, „mint a liliom”.
Megelevenedünk, „mint a búzamag”, és virágzunk, „mint a szőlőtő”
(Hós 6:3; Mal 4:2; Hós 14:6,8). Ha rendületlenül a Megváltóra hagyatkozunk, akkor addig növekszünk, míg eljutunk a krisztusi érettségre.
– Krisztus példázatai, 66. o.
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A víz, melyre Jézus hivatkozott, a kegyelem kijelentése volt Isten
Igéjében. Lelke, tanítása olyan kielégítő minden léleknek, mint a forrás... Krisztusban lakik az örökkévaló öröm teljessége. Krisztusnak az
Igében való kegyes jelenléte szól folyamatosan a lélekhez; örök életre
buzgó vízforrásnak ábrázolja Őt a szomjazó megelégítésére. Előjogunk, hogy bennünk lakó, élő Üdvözítőnk legyen. Ő a belénk ültetett
lelki hatalom forrása, és az Ő áldásos hatása szavakban és tettekben
fog előtörni belőlünk, felüdítve körülöttünk mindenkit. Kívánságokat
és ihletéseket támaszt föl bennünk erőért és tisztaságért, szentségért
és békéért, azért az örömért, mely nem hoz magával bánatot. Ez a bennünk lakó Üdvözítő gyümölcse. – A Te Igéd igazság, 5. köt., 1134. o.

Augusztus 9., vasárnap – Isten Igéjének szimbólumai
Amint Krisztus ott ült a vőlegényre váró csapatot igyelve, elmondta
tanítványainak a tíz szűz történetét, a látottakkal illusztrálva, amit
egyháza át fog élni közvetlenül második eljövetele előtt.
A várakozók két része azt a két csoportot ábrázolja, amely vallja,
hogy várja Urát. Jézus Krisztus azért nevezi őket szüzeknek, mert tiszta
hitet vallanak. A lámpák Isten Igéjét jelképezik. A zsoltáros ezt mondja:
„Az én lábamnak szövétneke a te Igéd, és ösvényemnek világossága.”
(Zsolt 119:105) Az olaj a Szentlélek szimbóluma. – Krisztus példázatai,
406. o.
Krisztus az ember bűnbeesésétől kezdve állandóan bizonyságot
tett az igazságról a világnak. Ő közvetíti az embernek a romolhatatlan magot: Isten Igéjét, „amely él és megmarad örökké” (1Pt 1:23). Az
Édenben az elbukott emberiségnek adott első ígéretével Jézus az evangélium magját vetette el. A magvetőről szóló példázat azonban főként
az emberek közötti személyes szolgálatára és az így elindított munkára
vonatkozik.
Isten Igéje ez a mag. Minden mag önmagában hordja a csírázás törvényét. Benne van a növény élete. Ugyanígy van élet az Úr Igéjében is.
Krisztus ezt mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és
élet.” „Aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van.” (Jn 6:63; 5:24) Isten Igéjének minden parancsában és minden ígéretében a Mindenható ereje, élete rejlik, amely által
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a parancsok teljesíthetők, és az ígéretek megvalósulhatnak. Aki hitben
befogadja az Igét, az Úr életét és jellemét kapja meg. – Krisztus példázatai, 37–38. o.
„Nem olyan-é az én Igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly?” (Jer 23:29)
Megtörténhet, hogy nagyon sokat kell dolgoznod jellemed építésén,
mivel még olyan kő vagy, amit vágni és csiszolni kell, mielőtt elfoglalja
helyét Isten templomában. Nem kellene meglepődnöd, ha a menny vésővel és kalapáccsal távolítja el a jellemhibáidat, míg nem állsz készen a
számodra előkészített hely elfoglalására. Ezt a munkát egyetlen ember
sem végezheti el, egyedül Isten. Biztos lehetsz benne, hogy egyetlen
kalapácsütése sem lesz hiábavaló. Minden ütését szeretet vezeti örök
javadra és boldogságodra. Ő ismeri gyengeségeidet, ezért nem elpusztítani, hanem helyreállítani kíván téged.
A meggyengült léleknek, aki már nem akar emberekre tekinteni,
mivel folyton becsapták, a következőket tanácsolja Krisztus: „Fogja
meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!” (Ésa 27:5)
– This Day Whit God, 23. o.

Augusztus 10., hétfő – Isten Igéjének teremtő ereje
Az anyagi világ Isten uralma alatt áll, a természet pedig törvények alapján működik. Minden a menny akaratát hirdeti és cselekszi. A felhők,
az eső, a harmat, a napfény, a záporok, a szél, a viharok – mind-mind
Isten irányítása alatt áll, és neki engedelmeskedik. A búzatő utat tör
magának a rögben, kezdetben csak mint törékeny fűszál, azután fejlett
növény, majd maggal telt kalász lesz belőle. Ezeket az engedelmes szolgákat az Úr arra használja fel, hogy akaratát cselekedjék. A gyümölcs
előbb a virágban mutatkozik meg, amiből később körte, barack vagy
alma lesz, és Ő viszi véghez, hogy minden a maga idejében fejlődjön ki,
mivel a természet nem ellenkezik Teremtőjével.
A világot létrehozó alkotóerő ma is munkálkodik, fenntartja az univerzumot, és végzi munkáját a természetben. Isten keze irányítja a
bolygók rendezett mozgását a világegyetemben. Nem saját ereje révén
járja évről évre Földünk is a Nap körüli pályáját, és termi meg ajándékait. Az Úr szava irányítja a természet elemeit. – Lift Him Up, 66–67. o.
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Akiknek igaz ismeretük van Istenről, nem válnak annyira az
anyagi törvények és a természet működésének rabjaivá, hogy ne
vegyék észre vagy ne akarják elismerni az Atya folyamatos munkálkodását a természetben. A természet nem azonos Istennel, és soha
nem is volt. A ter mészet maga – noha szava bizonyságot tesz az Úrról
– nem Isten. Mindössze arról van szó, hogy a teremtés munkájaként
tesz tanúságot Isten hatalmáról. A természet szerzője a Szentháromság. A természet világának nincs önmagában való hatalma, csak az,
amivel Isten ruházta fel. Az Atya személyes Isten, a Fiú pedig személyes Jézus Krisztus…
A zsoltárszerző ezt írja: „Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezének munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet; éj
éjnek ad jelentést.” (Zsolt 19:2–3) Némelyek úgy vélik, hogy a természet
világának nagyszerű dolgai azonosak Istennel. De ez nem így van. Az
égen látható csodák nem tesznek mást, mint végzik a kijelölt feladatukat. Isten irányítja őket. Mindennek teremtője és felügyelője Isten, aki
fenntartja a teremtett világ dolgait. Ugyanaz a kéz, mely egyensúlyban
tartja a hegyeket, titokzatos pályákon vezeti a világokat a nap körül.
– Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt., 293. o.
Isten azért nyilatkoztatta ki önmagát Igéjében, hogy tanulmányozzuk. Kutathatjuk, hogy jobban megértsük, de nem juthatunk a kinyilatkoztatott dolgokon túl… Senki se vegye a bátorságot feltételezésekbe
bocsátkozni az Úr természetéről. Itt a hallgatás jelenti az ékesszólást,
hiszen a mindentudó Isten minden vita felett áll. – The Faith I Live By,
40. o.

Augusztus 11., kedd – Az Ige tanulmányozásának áldásai
A Jézus Krisztus által a Sínai-hegyen elmondott tíz szent elv Isten jellemének a kinyilatkoztatása volt, és ismertté tette a világ előtt, hogy
neki hatalma van az egész emberiség fölött. Annak a legnagyobb szeretetnek a tíz törvénye, ami egyáltalán az ember elé tárható, az Isten
hangja volt, mely ezzel az ígérettel szólt a mennyből az ember lelkéhez: „Ezt cselekedd, és akkor nem kerülsz Sátán uralma és hatalma
alá.” Nincs semmi tilalom ebben a törvényben, még ha úgy is tűnhet. Hanem hogy EZT CSELEKEDD, és élsz. – A Te Igéd igazság, 1. köt.,
1105. o.
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Igaz, [Péter] apostol azt mondta, hogy egyes részeket nehéz megértenünk az Írásokból. Tényleg akadnak ilyen részek is. S ha nem lennének nehéz és nehezen érthető szövegek, a hitetlen, aki most arra
hivatkozik, hogy Isten érthetetlen kinyilatkoztatásokat adott, méltán
hozhatna föl mást mentségül. Az Úr végtelensége annyival magasabban
áll fölöttünk, hogy az ember számára lehetetlen megérteni az istenfélelem titkát.
Isten angyalai döbbenten tekintettek Krisztusra, mikor Ő emberi
formát vett magára, és alázatosan egyesítette istenségét az emberi léttel, hogy a bukott embernek szolgálhasson. Ámulat tárgya ez az angyalok között. Isten megmondta nekünk, hogy Jézus ezt tette, és pontosan
úgy kell elfogadnunk az Atya szavát, amint olvassuk. – A Te Igéd igazság, 7. köt., 919. o.
Értékes leckéket tanulhatunk Timótheus életéből. Már gyermekkorában megismerte az Írásokat. Otthonát vallásos légkör járta át, ez
befolyásolta jellemfejlődését, és családi élete szelíd, tiszta és józan volt.
Őt nem rontották meg hamis eszmék. A tanítói együttműködtek Istennel Timótheus nevelésében, hogy képes legyen elvégezni a feladatokat,
hordozni a terheket, amelyek már iatal korában vártak rá.
A Biblia jó befolyást gyakorol a jellemünkre, ha tanításait meg is
valósítjuk az életünkben. Timótheus megtanulta és gyakorolta ezeket
a leckéket. Nem voltak különleges, csodálatra méltó talentumai, munkája mégis értékes volt, mert Istentől kapott képességeit mint odaszentelt lelki ajándékokat használta fel mennyei Atyánk szolgálatában.
A Szentírás kiváló ismeretének és szelíd életének köszönhetően komoly
hatással volt a körülötte élőkre. Isten formálta Timótheus gondolkodását, és így ő a benne lakozó Szentlélek temploma lehetett. – Az én életem
ma, 34. o.

Augusztus 12., szerda – Isten Igéjének alkalmazása
Krisztus gondoskodott arról, hogy erősek legyünk: nekünk adta a
Szentlelket, aki eszünkbe juttatja Isten minden ígéretét, hogy nyugalmunk legyen, és a megbocsátás édes békéje töltse be a szívünket. Ha
tekintetünket egyedül Jézusra irányítjuk, és bízunk a hatalmában, csak
akkor érezzük, hogy biztonságban vagyunk, mert Krisztus igazsága
lesz a mi igazságunk. – Az én életem ma, 45. o.

58

 7. tanulmány

Fogadjuk a Szentírást Isten hozzánk intézett – nem csupán írott,
hanem közölt – szavaként is! (…)
Így van ez Isten Igéjének minden ígéretével. Bennük személy szerint
szól mindnyájunkhoz, olyan közvetlenül, mintha ténylegesen hallanánk
a beszédét. Krisztus megígéri nekünk kegyelmét, és megosztja velünk
hatalmát. Ezek azok a falevelek, amelyek „a népek gyógyítására szolgálnak” (Jel 22:2 – új prot. ford.). Elfogadva, belénk ivódva jellemünk
erősségévé, az élet mozgatórugójává, fenntartójává lesznek. Semmi
másnak nincs ilyen gyógyító ereje. Ezen kívül semmi sem képes azt
a biztonságot és hitet adni, amely az egész ember éltető erejévé válik.
– A nagy Orvos lábnyomán, 122. o.
Aki az életét Istennek ajánlotta fel – az Ő gyermekei szolgálatára –,
kapcsolatba került vele, aki az egész világ összes javának tulajdonosa.
Életét szilárd ígéretek aranylánca fűzi az Örökkévalóhoz. Az Úr nem
hagyja magára a szükség és bánat óráiban. „Az én Istenem pedig be
fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen Krisztus Jézusban.” (Fil 4:19) A végső szükség órájában az irgalmas
ember védelmet talál a részvétteljes Üdvözítő irgalmában: Isten befogadja az örökkévaló hajlékokba. – Gondolatok a Hegyibeszédről, 24. o.
A Szentírás kutatásával és komoly imával igyekezzetek világosan megérteni, majd hűségesen teljesíteni kötelességeteket. Feltétlen hűséget kell gyakorolnotok a kis dolgokban is, hiszen ezzel tesztek
szert megbízhatóságra a komolyabb felelősséggel kapcsolatban… Az
élet minden eseményének súlyos szerepe van a jó vagy a rossz irányában. Engedjük, hogy az élet mindennapos próbái alakítsák gondolkodásunkat, hogy erőnk legyen helytállni bármilyen nehéz helyzetben is.
A próba és veszély napján erősnek kell lennünk, hogy szilárdan kiálljunk az igazság mellett, minden ellenséges befolyástól függetlenül.
Jézus csak akkor vállalja fel terheink hordozását, ha bízunk benne.
Így hívogat minket: „Gyere hozzám, megterhelt és megfáradt lélek! Add
át nekem a terhedet! Bízzál bennem, és én elvégzem azt a munkát, aminek az elvégzésére az ember képtelen volna!” Bízzunk Krisztusban! Az
aggodalom vak, és nem látja a jövőt. Jézus azonban látja a véget a kezdetektől, és minden bajban van előre elkészített útja az enyhülésre. Az
Üdvözítőben elrejtve mindenre képessé válunk általa, aki megerősít
minket. – Isten csodálatos kegyelme, 113. o.
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Augusztus 13., csütörtök – Isten Igéjének hirdetése
Amikor a feltámadás után a tanítványok hirdetni kezdték Krisztust
és a keresztre feszítést, a hatóságok eltiltották őket ettől. „Erre Péter
és János így válaszoltak: magatok ítéljétek meg, helyes volna-e inkább
rátok hallgatni, mint az Istenre. Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” (Csel 4:19–20) S tovább folytatták a Jézus által való
üdvösség jó hírének hirdetését, és Isten hatalma tanúskodott az üzenet
mellett. Betegek gyógyultak meg, és ezrek csatlakoztak a gyülekezethez. „De a főpapot és környezetét – vagyis a szadduceusok pártját – féltékenység fogta el. Lefogták tehát az apostolokat, és nyilvánosan börtönbe vetették őket.” (Csel 5:17–18)
De a menny Istene, a világegyetem mindenható kormányzója a maga
kezébe vette az ügyet, mert emberek támadtak ellene. Félreérthetetlenül a tudtukra adta, hogy van uralkodó az emberek felett, akinek a
tekintélyét tisztelniük kell. Éjjel az Úr elküldte egyik angyalát, hogy
nyissa meg a börtön ajtaját, és vezesse ki a két fér it, akikre rábízta
munkáját. Ugyan a fejedelmek azt parancsolták, hogy „ne tanítsanak
Jézus nevében”, de az Isten küldte mennyei hírnök mást kötött a lelkükre: „Menjetek, álljatok ki, és hirdessétek a népnek a templomban
az erről az életről szóló tanítást.” (Csel 4:18; 5:20) – Bizonyságtételek,
5. köt., 713. o.
Kegyelmi üzeneteit [Krisztus] mindig hallgatói szerint alakította.
Ismert volt előtte, hogyan tudja „erősíteni a megfáradottat beszéddel”
(Ésa 50:4), mivel kegyelem áradt az ajkán, hogy a legvonzóbb módon
adhassa át az embernek az igazság kincseit. Tapintatosan bánt azokkal,
akiket visszatartottak tőle előítéleteik, és olyan példákkal lepte meg
őket, amik felkeltették az érdeklődésüket. A képzelet segítségével érte
el a szívet. Példázatait a mindennapi élet dolgaiból merítette, és bár
azok egyszerűek voltak, csodálatos mélységig elhatott a jelentőségük.
A madarak, a mezők liliomai, a mag, a pásztor és a bárány – Jézus ezekkel a dolgokkal szemléltette az örök igazságot, és aztán, mikor hallgatói
a természetben viszontlátták mindezeket, visszaemlékeztek szavaira.
Krisztus példázatai szüntelenül ismételték tanulságait. – Jézus élete,
254. o.
Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni, és lelkeket
akar menteni. Akikben ez a szeretet él, nem kerülik meg az igazságot,
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hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Amikor emberek vannak veszélyben, a menny szolgája nem törődik
magával, hanem azt az Igét szólja, amelyet az Úr mondat vele. Nem hajlandó mentegetni vagy szépítgetni a bűnt…
Ezt a feladatot kapta: „Feddj, ints, biztass teljes türelemmel.” (2Tim
4:2) A Megváltó követségében kell dolgoznia, mint a menny titkainak
sáfára. Bátorítsa az engedelmest, és intse az engedetlent! (…) Amikor
szól, ne saját elgondolásait fogalmazza meg, hanem azt mondja, amit
földi hatalmasságoknál nagyobb Valaki bízott rá. – Próféták és királyok,
141–142. o.

Augusztus 14., péntek – További tanulmányozásra
Isten csodálatos kegyelme, „A napi szükségletek kielégítése” című fejezet. Evangelizálás, „A Bibliamunka” című fejezet.

