7.
Jézus, a lélek horgonya

Február 5., szombat délután
Szerető Jézusunk kész bőségesen megáldani minket, de ehhez gyakorolnunk kell a hitünket, a buzgó imát és az örvendezést Isten szeretetében. (…)
Tanulmányozzuk Isten igyelmeztetéseit és utasításait, melyeket az
elmúlt korokban adott népének. Nem vagyunk szűkében a világosságnak. Tudjuk, mit kell elkerülnünk, és mit kell betartanunk. Ha mégsem
igyekszünk megismerni és megtenni, ami helyes, az azért van, mert
érzéki szívünknek jobban tetszik, ami helytelen.
Mindig lesznek megbízhatatlan emberek, akik arra várnak, hogy
mások hite vigye őket előre. Nem ismerik tapasztalatból az igazságot,
azért nem érzik annak lelkükre tett megszentelő hatalmát. Minden
gyülekezeti tag kötelessége, hogy szorgalmasan megvizsgálja a szívét,
s fedezze fel, vajon élete és jelleme összhangban áll-e Isten igazságának
nagyszerű mértékével. – Bizonyságtételek, V. köt., 532–533. o.
Az Isten és az ember nagy ellensége folyamatosan arra törekszik,
hogy uralma alá hajtson bennünket, amikor kevésbé vagyunk éberek.
Jézus igyelmeztetett a ránk leselkedő veszélyekre és a ravasz ellenségre. Ennek érdekében többször is rámutatott, hogy kötelességünk
szüntelenül vigyázni és imádkozni, hogy ne essünk kísértésbe. Higgy
Jézusban, higgy élő és kitartó hittel, és biztos lehetsz abban, hogy Ő
megoltalmaz és megvéd téged! Szorosan tart, míg engeded magad tőle
vezettetni, míg tőle tanulsz, és benne bízol, és akkor Ő fog megvédeni az
eleséstől. Isten a legbiztosabb menedék. – The Upward Look, 19. o.
Amikor úgy érezzük, hogy túl nagy a teher, amikor kísértések környékeznek meg, amikor a szív érzelmei és vágyai próbálnak felülkerekedni, akkor mennyei Atyánk elé kell járulnunk buzgó is kitartó imával Jézus Krisztus nevében, s akkor Megváltónk a segítségünkre siet.
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Az Ő mindenható és hatékony nevében megszerezhetjük a győzelmet,
és elűzhetjük Sátánt a közelünkből. De ne áltassuk magunkat azzal,
hogy teljes biztonságban vagyunk, miközben a legcsekélyebb erőfeszítést sem tesszük ez ügyben. (…)
Csak Isten a menedékünk. Nehogy azt higgyük, hogy saját bölcsességünkben erő van, mivel a mi erősségünk csak gyengeség, bölcsességünk csupán balgaság. Krisztus legyőzte helyettünk az ellenséget, mert
megindult gyengeségeinken, és tudta, hogy ha nem siet a megmentésünkre, akkor vereséget szenvedünk, és elveszünk. Istenségére emberi
természetet öltött, s így jogot szerzett arra, hogy emberi karjával átkarolja az embert, miközben isteni karjával megfogta a végtelen Isten
trónját. Krisztus érdemei teszik nemesebbé az emberiséget, s így az
ember lehetőséget kap, hogy legyőzze a bűn okozta romlást, és Krisztus isteni természete által a végtelen Istenhez kapcsolódjon. – That
I May Know Him, 269. o.

Február 6., vasárnap
Krisztus eljött, hogy megmutassa: a felülről kapott erővel az ember
tiszta erkölcsű életet élhet. Lankadatlan türelemmel, megértéssel és
segítőkészséggel könnyített az emberek ínségén. Szelídsége és kedvessége kiűzte a lélekből a nyugtalanságot és a kételyt, a kétkedés szertefoszlott, a gyűlölködést felváltotta a szeretet, a hitetlenséget a bizalom.
Jézus mondhatta, akinek csak akarta: „Kövess engem!”, és akinek
szólt, az felkelt és követte Őt. Megtört a világ varázsa. Szavai hallatán
a szívből eltűnt a kapzsiság és a becsvágy, és az emberek felszabadultan
követték a Megváltót. – A nagy Orvos lábnyomán, 25. o.
Isten Igéje ez a mag. Minden mag önmagában hordja a csírázás törvényét. Benne rejlik a növény élete. Ugyanígy van élet Isten Igéjében is.
Krisztus ezt mondja: „A beszédek, amelyeket én szólok néktek, 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 az Úr ereje, élete rejlik, amely által a parancsok
teljesíthetők, és az ígéretek megvalósulhatnak. Aki hitben befogadja
az Igét, az Isten életét és jellemét kapja meg.
Minden mag saját neme szerint hoz termést. Ha a megfelelő feltételek között vetjük el a magot, átörökíti saját életét a növénybe. Ha hit
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által szívünkbe fogadjuk az Ige romolhatatlan magvát, az olyan jellemet és életet terem, amely Isten jellemének és életének mása. – Krisztus
példázatai, 38. o.
A kegyelemben való növekedésünk, örömünk és hasznosságunk
mind a Krisztussal való egyesülésünktől függ. Csak ha napról napra,
sőt, ha óráról órára közösségünk van vele – ha őbenne maradunk –,
növekedhetünk a kegyelemben. Ő nemcsak szerzője, hanem befejezője
is hitünknek. Krisztus az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. Ám nemcsak a kezdetnél és végnél, hanem minden lépésünknél legyen velünk.
(…)
A Jézusban való élet a lelki nyugalom élete. Nem mindig az elragadtatás érzése, de legyen állandóan békés, bizalommal teli. Reményetek
nem önmagatokban, hanem Krisztusban van. Gyengeségeteket kiegészíti az Ő ereje, tudatlanságotokat az Ő tökéletessége. Azért ne magatokra, hanem a Megváltóra tekintsetek! Foglalkozzanak gondolataitok
az Ő szeretetével és jellemének tökéletességével! Krisztus önmegtagadása, alázatossága, tisztasága, szentsége és leírhatatlan szeretete
legyen elmélkedésetek tárgya. Csak ha Őt szeretjük, ha az Ő példáit
követjük, és teljesen rábízzuk magunkat, akkor alakulhatunk át az Ő
képmására. – Jézushoz vezető út, 69–70. o.

Február 7., hétfő
A büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, ezzel szemben mind
a mennyre való jogcímünk, mind alkalmasságunk Krisztus igazságában rejlik. Az Úr semmit sem tehet az ember megmentéséért, amíg az
meg nem győződik saját gyengeségéről, le nem vetkőzi minden önelégültségét, s alá nem veti magát Isten irányításának. Ekkor kaphatja meg
az ajándékot, amit Isten kíván neki nyújtani. Ő semmit sem tart viszsza a szükségét átérző lélektől. Az ilyen embernek szabad bejárása van
hozzá, akiben a teljesség lakozik. „Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.” (Ésa
57:15) – Jézus élete, 300. o.
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Krisztus elárulásának, megtagadásának és megfeszítésének eseményei újra lejátszódtak, és újra le fognak játszódni súlyos jelenetekben.
Isten és ember főellenségének csalásai nagy hatalommal bírnak. Akik
Krisztuson kívül bármilyen más vezetőhöz adták magukat, azok testi,
lelki és szellemi valóját olyan elbűvölő révület uralma hatja át, melynek
hatalma által a lelkek elfordulnak az igazságtól, és helyette hazugságot
fogadnak el. Csapda hálójába esnek, és minden tettükkel azt kiáltják:
„Bocsásd el Barabbást, és feszítsd meg Krisztust!”
Azokban az egyházakban, melyek eltávolodtak az igazságtól és a
szentségtől, napvilágra kerül, hogy mivé válik és mire képes az emberi
természet, amikor Isten szeretete nem lakik a lélekben. Semmi ne érjen
meglepetésként bennünket! Ne csodálkozzunk az aljasság semmilyen
megnyilatkozásán! Akik megszenteletlen lábuk alá tiporják Isten törvényét, ugyanazzal a lelkülettel rendelkeznek, mely Jézust zaklatta és
elárulta. – Szemelvények, III. köt., 415–416. o.
A menny nagyon olcsó, ha szenvedések árán elérhetjük. Legyünk
önmegtagadók mindvégig, haljunk meg naponként az énnek, tekintsünk állandóan Jézusra, s az Ő dicsőségét tartsuk állandóan szem előtt.
Láttam, hogy azoknak, akik nemrég fogadták el az igazságot, tapasztalniuk kell, mit jelent Krisztusért szenvedni. Rögös pályán kell haladniuk, hogy végül megtisztulhassanak, és a szenvedések teszik majd
őket alkalmasakká arra, hogy az élő Isten pecsétjét elnyerhessék, a szomorúság idején megállhassanak, a Királyt szépségében szemléltessék,
s hogy a szentséges, tiszta angyalok és Isten színe előtt élhessenek.
Mikor láttam, mivé kell lennünk, hogy a dicsőséget örökölhessük, és
mikor láttam, hogy Jézus mennyit szenvedett, hogy ilyen gazdag örökséget szerezzen meg számunkra, imában könyörögtem, hogy alámerítkezhessünk Krisztus szenvedéseiben, hogy a küzdelmektől ne riadjunk
vissza… Az angyal így szólt: „Tagadjátok meg önmagatokat; gyorsan
előre kell haladnotok!” Közülünk többeknek volt elég ideje az igazság
elfogadására, s arra, hogy lépésről lépésre haladhassanak folytonosan
előre. Minden lépés erőt adott a további lépés megtételére. De az idő
már-már lejár, és amit mi azelőtt éveken át tanulhattunk, arra nekik
csak néhány hónapjuk lesz. – Tapasztalatok és látomások, 67. o.
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Február 8., kedd
Némelyek, bár azt állítják, hogy hűségesek, mégis megvetették Isten
Igéjét, és eltávolították az életükből. Elhanyagolták a Bibliát, a csodálatos útmutatót, minden gondolat igazi vizsgálóját, és azt hangoztatják,
hogy mivel bennük van a Szentlélek, már nincs szükségük arra, hogy
a Szentírást tanulmányozzák. Ők azonban Sátán hamis érveit fogadják
el, amivel megtévesztette őket.
Az Úr szeret benneteket, és őrző angyalai mellettetek állnak. Ha
betöltitek az Igét, akkor Jézus utasításainak fogtok engedelmeskedni…
Gyengék vagyunk, viszont teljes bizonyossággal bízhatunk Jézus Krisztusban, mert az Ő hatalma védi meg azokat a lelkeket, akik benne bíznak. Óriási veszély leselkedik ránk. – The Upward Look, 19. o.
Sokan vannak ma Péter helyzetében, aki túlságosan nagy önbizalommal jelentette ki, hogy sosem fogja megtagadni Urát. De mivel önmagukban bíznak, könnyen Sátán prédájává válnak. Aki beismeri gyengeségét, az egy önmagánál nagyobb hatalomban bízik, és ha Istenre
tekint, akkor az ördög már nem árthat neki. Viszont aki önmagában
bízik, könnyen vereséget szenved. Ne feledjük, hogy ha nem igyelünk
Isten igyelmeztetéseire, kudarc lesz a sorsunk. Krisztus nem védi
meg a sebektől azokat, akik szándékosan az ellenség területére lépnek. Magára hagyja, aki meg van elégedve önmagával, és aki úgy jár el,
mintha Istennél jobban tudná, hogy mit kell tennie, s ezért a saját erejére támaszkodva halad előre. Mindennek azonban szenvedés és megcsonkított élet, de lehet, hogy kudarc és halál lesz a következménye.
A háborúban az ellenség kihasználja a megtámadottak gyenge
pontját, és oda összpontosítja leghevesebb támadásait. A keresztény
védelmi rendszerén egyetlen gyenge pontnak sem szabad lennie. Körül
kell venni magát azzal a segítséggel, ami meg lett ígérve a Szentírásban
azoknak, akik Isten akaratát cselekszik. A megkísértett ember akkor
nyerheti el a győzelmet, ha annak példáját követi, aki „Meg van írva”
szavakkal fogadta a kísértőt. Az „Így szól az Úr” minden helyzetben
védelmet fog jelenteni számára. – This Day With God, 259. o.
A megszentelődés naponkénti munka. Senki se csalja meg önmagát, senki ne higgye, hogy Isten megbocsát, és megáldhatja annak ellenére is, ha parancsolatait vagy azok egyikét áthágja. A szándékos bűn
a Szentlélek hangját hallgattatja el, és elválasztja a lelket Istentől. A val-
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lásos érzelmek minden csapongása ellenére sem lakik Jézus olyan szívben, mely a mennyei törvényt megszegi. Isten csak azokat tiszteli, akik
Őt is tisztelik. (…)
„Senki sem szolgálhat két úrnak.” Ha a bűnnek szolgálunk, nem szolgálhatunk Krisztusnak. A keresztényt is ösztökéli a bűn, mert a test
hadakozik a Lélek ellen, de a Lélek harcol a test ellen, s így állandó a
küzdelem. Itt van szükségünk Krisztus segítségére. Ha emberi gyengeség egyesül mennyei erővel, hitben így kiált fel: „De hála Istennek, aki
a diadalmat adja nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.” (1Kor 15:57)
– Üzenet az i júságnak, 114. o.

Február 9., szerda
Pál ebben a levélben a korinthusiaknak Krisztus hatalmát igyekezett
bemutatni, amely megóvhatja őket a gonosztól. Tudta, hogy ha a kijelölt követelményekhez igazodnak, akkor megerősödnek a Magasságos
erejében. Segítségükre akart lenni, hogy kiszabaduljanak a bűn rabszolgaságából; hogy munkálhassák megszentelődésüket az Úr félelmében. Szívükbe véste annak követelményeit, akinek megtérésükkor
odaszentelték az életüket. Így írt nekik: „Ti Krisztusé és nem magatoké vagytok... Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent
a ti testetekben, amelyek az Istenéi.” (1Kor 6:20) – Az apostolok története, 306. o.
Minden pillanatban örökérvényű dolgok forognak kockán. Minden
pillanatban szolgálatra készen kell állnunk, akárcsak az őröknek. Az
alkalom, amely most kínálkozik arra, hogy az élet Igéjét szóljuk a rá
szomjazónak, talán többé nem tér vissza. Lehet, hogy Isten „ez éjjel
elkéri” lelkét (Lk 12:20), és talán a mi hanyagságunk miatt maradt felkészületlen. Hogyan számolunk el Istennek az ítélet napján?!
Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mintsem hogy a mulandó, földi
dolgok taposómalmában aggódva, az örökérvényű áldásokhoz képest
atomnyi dolgokkal bajlódva töltsük el. Az Úr mégis arra szólít, hogy az
élet mulandó dolgaiban is neki szolgáljunk. A földi munkában tanúsított szorgalom éppúgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Az őszintén megtért ember szorgalmas
munkás. – Krisztus példázatai, 343. o.
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Ápold magadban azt a készséget, hogy többre becsülj magadnál
másokat. Légy kevésbé önhitt, kevésbé magadban bízó; ápold a türelmet, hosszútűrést és testvéri szeretetet. Állj készen segíteni a tévelygőt, szánakozz a gyöngéken, és légy gyöngéd irántuk. Nem kell elhagynod foglalkozásodat, hogy dicsőséget szerezz az Úrnak, hanem napról
napra minden tetteddel, szavaddal, foglalkozásod űzése közben is megtiszteltetést szerezhetsz annak, akinek szolgálsz, így jó irányban hathatsz a környezetedre.
Légy előzékeny, gyöngéd szívű, megbocsátó mások iránt. Éned hadd
tűnjön el Jézus szeretetében, hogy Megváltódnak szerezz tisztességet, így eleget tégy a rád bízott feladatnak. Milyen keveset tudsz a szegény lelkek súlyos próbáiról, akiket a sötétség láncaiba vertek, s akikből hiányzik az eltökéltség és erkölcsi erő. Törekedj bepillantást nyerni
mások gyöngeségébe. Segítsd az ínségeseket, feszítsd meg magadat,
és hagyd, hogy Jézus uralkodjon rajtad, hogy így meg tudd valósítani
életedben az igazság elveit. Akkor majd olyan áldás leszel, mint soha
azelőtt, a gyülekezeted, de környezeted számára is. – Bizonyságtételek,
IV. köt., 133. o.

Február 10., csütörtök
Mórija hegyén Isten ismét megújította szövetségét, és ünnepélyes esküvel erősítette meg az Ábrahámnak és magvának ígért, minden eljövendő nemzedéken át tartó áldást: „Én magamra esküszöm, azt mondja
az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te iadnak,
a te egyetlenegyednek: hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait és mint a fövényt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja
bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én beszédemnek.”
(1Móz 22:16–18)
Ábrahám hitének nagy tette fényoszlopként áll, és megvilágítja Isten
minden eljövendő korszakban élő szolgáinak ösvényét. Ábrahám nem
tagadta meg a menny akaratának teljesítését. A háromnapos út alatt
elég ideje volt gondolkozni és – ha akart volna – Istenben kételkedni.
Úgy okoskodhatott volna, hogy iának megölése miatt gyilkosnak fogják tartani, egy második Kainnak; ezért tanítását elvetnék és semmibe vennék: jót sem tehetne többé embertársaival. Úgy érvelhetett
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volna, hogy idős kora felmenti az engedelmesség alól. De a pátriárka
egyik mentséghez sem folyamodott. Ábrahám is ember volt, a mienkhez hasonló indulatai és gyengéd érzelmei voltak. Nem kérdezte meg,
hogyan teljesülhetnek az ígéretek, ha Izsákot megöli. Nem tanácskozott
fájó szívével. Tudta, hogy Isten minden kívánságában igaz és igazságos,
és Ábrahám az utolsó betűig engedelmeskedett a parancsnak. – Pátriárkák és próféták, 153. o.
Szövetségéhez hű Istenünk a nyájas pásztor gyöngédségével és gondoskodásával a királyok Királyának hatalmát egyesíti. Útját semmi
nem torlaszolhatja el. Hatalma korlátlan, s ez szavatolja, hogy biztosan
beváltja népének tett ígéreteit. Minden akadályt el tud távolítani munkája útjából. Minden nehézséget el tud hárítani, hogy megmeneküljenek, akik szolgálják Őt, és tiszteletben tartják eszközeit. Jósága és szeretete végtelen; szövetségét nem változtatja meg.
Lehet, hogy műve ellenségeinek a tervei szilárdnak és jól megalapozottnak látszanak, de Isten meg tudja hiúsítani legátgondoltabb terveiket, s meg is teszi a maga módján és a maga idejében – majd, ha látni
fogja, hogy eléggé próbára tette hitünket; majd, ha közelebb húzódunk
hozzá, és Őt tesszük meg tanácsadónknak.
A legsötétebb napokon, amikor minden ijesztőnek tűnik, ne féljetek.
Bízzatok Istenben. Akaratát véghez viszi, mindent jól tesz népe javára.
Napról napra megújul azok ereje, akik szeretik és szolgálják Őt. Rendelkezésükre bocsátja értelmét, hogy miközben szándékát megvalósítják,
ne tévedjenek. – Bizonyságtételek, VIII. köt., 10. o.

Február 11., péntek – További tanulmányozásra
Jézus élete: „Júdás” című fejezet.

