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Mi adja egyházunk létjogosultságát?

A szakértők ugyan nem értenek egyet a pontos számokat illetően, az azon-
ban biztos, hogy ma sok protestáns felekezet létezik – több száz, sőt, több 
ezer! Ez a gondolat olyan kérdésekhez vezet, mint pl.: Mi adja a Hetednapi 
Adventista Egyház létjogosultságát? Mi az egyházunk célja? Mi a jelentősége léte-
zésének? A válasz egyszerű: egyházunkat Isten hívta el a jelenvaló igazság – Jel 
14:6-12 hármas angyali üzenete – hirdetésére.

Igen, számos egyház létezik, közöttük sok igen agresszív missziós prog-
rammal lép fel. Ám ha a végére járunk, konkrétan csak egyetlen egyház hirdeti  
A jelenések könyve 14. fejezetében található hármas angyali üzenetet – ez 
pedig a mi egyházunk, és pontosan ezért létezünk. Tehát egyházunk min-
den tevékenysége mellett elsősorban tudatosan törekednünk kell arra, hogy 
annyi embert vezessünk Isten örök országa felé, amennyit csak tudunk. 
Nevezhetjük ezt az evangélium terjesztésének, a világ evangelizálásának, a je-
lenvaló igazság hirdetésének, ám minden esetben a feladatunk lényege: Jézus 
történetéről beszélni azzal a szándékkal, hogy az emberek elfogadják Őt 
Uruknak és Megváltójuknak, tanítványaivá váljanak, azután pedig másokat 
is tanítvánnyá tegyenek.  

A legtöbb gyülekezet sokféle tevékenységet folytat, és (ideális esetben) 
mindezek a tevékenységek jók, hasznosak, de feltétlenül törekednünk kell 
arra, hogy egyházként a tőlünk telhető legtöbbet megtegyük elsődleges fel-
adatunk végzéséért. Ez azt jelenti, hogy az elveszett világhoz el kell juttatnunk 
az „örökkévaló evangéliumot” (Jel 14:6) mindazzal együtt, ami a körébe tar-
tozik. Természetesen még a modern technikai eszközök birtokában is óriá-
si a feladat, ami végeredményben önkéntesek millióira vár, azokra, akiket az 
Isten és az elveszett emberiség iránti szeretet hajt, akik szeretettel tekintenek 
a többi emberre, akiknek a bűneit Jézus éppúgy hordozta a kereszten, mint 
a mieinket. Minden hívőnek személyes feladata a bizonyságtétel és az evan-
gélium hirdetése, ugyanakkor a hetednapi adventista hívők testületének (az 
egyháznak) is megvan a közös felelőssége. Minden tag hozzájárul helyi gyüle-
kezete evangelizációs céljainak eléréséhez – embereket nyernek meg Krisztus-
nak. Itt van egy pont, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni: ha ez a munka nem 
a helyi gyülekezet szintjén folyik, akkor nem is történik meg.

A missziómunka szempontjából nagyon fontos megérteni a lelki ajándé-
kokat is. Persze nemcsak arra kell bátorítani a tagokat, hogy felismerjék saját 
lelki ajándékaikat, hanem lehetőséget is kell biztosítani azok használatára. 16. 
hitelvünk egy része így szól: „Isten minden korban egyháza minden tagjának 
lelki ajándékokat ad, melyek felhasználásával szeretettel kell szolgálniuk az 
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egyház és az egész emberiség közös javára. Ezek az ajándékok – amelyeket 
Isten a Szentlélek közreműködésével oszt szét a tagok között – minden olyan 
képességet hordoznak, amelyekre az egyháznak Istentől rendelt feladatai telje-
sítéséhez szüksége van” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 
1997, Advent Kiadó. 222. o.). Ha ismerjük az evangéliumi történetet és szemé-
lyes kapcsolatunk van Jézus Krisztussal, akkor helyes indítékkal tudunk má-
sok üdvösségéért munkálkodni. Fontos, hogy a szeretet késztessen az evange-
lizációra, a bizonyságtételre, ne pedig a félelem vagy a bűntudat.

Tanulmányunk – mint mindig, úgy ebben a negyedévben is – segít elmé-
lyíteni bibliaismeretünket, és ez szükséges is. Persze nem csupán az ismeretek 
szerzése a cél, bármilyen nagyszerű is maga a tudás. Az legyen a célunk, hogy 
jóra használjuk ismereteinket, azaz tárjuk a végső pusztulás felé tartók elé az 
örök élet lehetőségét! Ez a lehető legjobb cél.

Joe A. Webb Ausztráliában a Dél-queenslandi Terület Nambour és Yandina 
gyülekezeteinek lelkésze. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Szombatiskolai tanulmányunkban a bibliai idézeteket általában a Károli-
féle fordításban közöljük. Amikor máshonnan idézünk, zárójelben olvasha-
tó a forrás megjelölése. A bibliai könyvek neve és rövidítése a Magyar Bib-
liatársulat megbízásából, a Magyarországi Református Egyház Kálvin János 
Kiadójában, Budapesten, 2002-ben kiadott bibliafordítás szerint szerepel. A 
továbbiakban ezt így rövidítjük: új prot. ford. Ha az idézetben egy, az oldalon 
már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) 
rövidítést.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés az interne-
ten is megtekinthető a www.remenytv.hu oldalán a VIDEÓGALÉRIÁBAN és 
a Biblia-tanulmány alatt.

Amint már megszoktuk, a szombatiskola hanganyaga letölthető az 
internetről. Ha a bibliatanulmányokat megkeressük az egyház honlapján 
(www.adventista.hu/bibliatanulmanyok), az ott jelzett kapcsolattal elér-
hető a hanganyag is. Ezért külön köszönettel tartozunk Bátori Sándornak 
és Szabó Árpád Zoltánnak, valamint mindazoknak, akik részt vesznek a fel-
olvasásban!

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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március 31–április 6.1. tanulmány

Evangelizáció és bizonyságtétel

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 4:33; 13:1-49;  
22:1-21; 1Péter 3:15; 1János 1:3

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:19-20).

KULCSGONDOLAT: Ha be akarunk kapcsolódni a nagy misszióparancs 
teljesítésébe, meg kell értenünk, hogy mit is értünk evangelizáció és bi-
zonyságtétel alatt.

A munkavállalók általában megkapják a munkaköri leírásukat, amiben rész-
letesen fel van sorolva, hogy milyen feladatok elvégzését várják el tőlük. 

A Bibliában is találunk egyféle „munkaköri leírást”, nevezetesen Isten népé-
re vonatkozóan. 1Kor 15:58 versében Pál apostol arra biztatja a korinthusi 
hívőket, hogy buzgólkodjanak „az Úrnak dolgában mindenkor”. Nem részle-
tezi ugyan, hogy pontosan mi az a munka, de 1Kor 16:10 versében hasonló 
kifejezéssel él, utal „az Úrnak dolgá”-ra, amit Timótheus és Pál is végzett, 
hirdetve az evangéliumot, bizonyságot téve Jézus Krisztusról és a megváltási 
tervről. Így a 15. fejezetben olvasható páli buzdítás bizonyára vonatkozott az 
evangélium terjesztésére is.

A héten annak járunk utána, hogy pontosan mit is jelent az evangelizáció 
és a bizonyságtevés – más szóval igyekszünk megtalálni bibliai „munkaköri 
leírásunkat”.
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április 1. vasárnap

MI AZ EVANGELIZÁCIÓ?

Úgy kapunk tiszta képet arról, hogy mit is jelent az evangelizáció, ha megfi-
gyeljük az első evangéliumi munkások tevékenységeit. Eltekintve az akkori 
és a mostani világ közötti hatalmas különbségektől, az biztos, hogy mindket-
tő bűnös és elbukott, a kétségbeeséssel jellemezhető, reményre és megváltás-
ra szoruló. Több mint egy évszázada a német filozófus, Arthur Shopenhauer 
(akit nem véletlenül neveztek a pesszimizmus filozófusának), kissé túlozva 
ezt mondta az ember állapotáról: „még soha nem élt olyan ember, aki akár 
többször is ne kívánta volna, hogy bárcsak ne kellene átélnie a következő 
napot” (The World as Will and Idea. 204. o.). Ebből a szempontból kevéssé 
változott a világ az apostol korától fogva, a filozófus korán át, egészen a mi 
időnkig. Következésképp az I. századi evangelizációs prédikációk fő pontjait 
kell a mi igehirdetésünk fő pontjainak is tekintenünk.

Olvassuk el ApCsel 2:36-39, 4:33, 5:42, 7:56 és 13:48 verseit! Mely konk-
rét témák szerepeltek az apostolok igehirdetésében, amelyekről feltétle-
nül szólni kell a mai evangelizációs alkalmakon is?

Ahhoz, hogy az ember minden tekintetben az evangélium hirdetője le-
gyen, személyesen meg kell értenie, mit jelent „az örökkévaló evangélium”, 
tapasztalnia kell. Végeredményben az evangélium vált ki hitet, bűnvallást, 
megtérést, késztet a keresztségre, a tanítvánnyá válásra, adja az örök élet 
ígéretét. A zsidó vezetők az apostolok bátorsága láttán meggyőződtek arról, 
hogy ezek az emberek Jézussal voltak (lásd ApCsel 4:13). Valószínűleg azért 
jutottak erre a következtetésre, mert olyanokkal találták szemben magukat, 
akik mintha nem is tudtak volna másról beszélni, csak Jézus életéről és taní-
tásairól. Az evangélium hirdetéséhez és a bizonyságtevéshez tehát biztosan 
hozzátartozik a Jézus életéről és tanításairól való beszéd, az, hogy e tanítá-
sok és hitpontok mekkora változást idéztek elő az egyes hívők életében, ill. 
mennyire meg tudja változtatni Jézus bárki életét, aki elfogadja mint Urát 
és Megváltóját. Lényeges, hogy az evangelizációt és a bizonyságtevést állan-
dó folyamatnak tekintsük, ne pedig csupán egyetlen programnak vagy ese-
ménynek. A folyamat létfontosságú része a megalapozás és a lelki erősítés is. 
ApCsel 2:42 versében ez a kifejezés szerepel: „kitartóan részt vettek” (új prot. 
ford.), ami arra utal, hogy az új hívők komolyan vállalták lelki életük állandó 
fejlesztését. Világos, hogy az őskeresztény egyház az evangélium terjesztésé-
ben az üzenet hirdetésénél sokkal többet látott. Az evangelizáció folyamatát 
addig nem tekintették teljesnek, amíg az emberek tanítvánnyá nem váltak és 
teljesen be nem tagolódtak a hívők helyi közösségébe. 
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 április 2. hétfő

MI A BIZONYSÁGTEVÉS?

Tanú az, aki valamiről bizonyságot tesz, tanúskodik valamiről, amit saját ta-
pasztalatából tud. Rendkívüli erővel hathat a keresztény személyes elbeszé-
lése arról, hogy mit vitt végbe az életében Isten. Egyszer Jézus meggyógyított 
egy ördöngöst (lásd Mk 5:1-19). A férfi követni akarta a Mestert, aki viszont 
így szólt hozzá: „Eredj haza a tiéidhez, és jelentsd meg nékik, mely nagy dolgot 
cselekedett veled az Úr, és mint könyörült rajtad” (Mk 5:19). Jézus csak rövid 
időt töltött el vele, ami nyilván nem volt elég ahhoz, hogy bevezesse a taní-
tás és az igehirdetés művészetébe. Valószínűleg csak az evangélium alapvető 
igazságait tanította meg neki, mielőtt felszólította, hogy „Menj és mondd el!”

Milyen közös, fontos pontot fejeznek ki Mk 5:18-20, ApCsel 22:15-16 és 
1Jn 1:3 versei?

Isten felelőssé tett, mint az egykori gadarai ördöngöst és a többi követőjét, 
hogy mondjuk el, mennyit változtatott az életünkön.

A bizonyságtevés tehát az, hogy beszélünk az Istennel szerzett tapasztalataink-
ról, így bátorítva másokat is Krisztus elfogadására. Ennek nem kell feltétlenül 
szervezett tevékenységnek lennie, mint amilyen a rádiós, televíziós evangelizá-
ció vagy az evangelizációs sorozatok. A bizonyságtétel jöhet spontán módon, 
hiszen bárhol, bármikor, bárkinek alkalma adódhat Jézusról beszélni, ezért 
mindig keresnünk kell az alkalmat, hogy ismereteinkről és tudásunkról szá-
mot adhassunk. A bizonyságtevésről és az evangelizációról elmondható, hogy 
lényegében egymástól különböző módszerek. Az a céljuk, hogy megnyerjük 
az embereket Krisztusnak. A bizonyságtevés inkább spontán és rövidtávú te-
vékenység, míg az evangelizáció általában hosszabb távú és tudatosan előké-
szített. Időnként a megtervezett evangelizációt erősíti a résztvevők személyes 
bizonyságtétele, máskor pedig a spontán bizonyságtétel révén jutnak el embe-
rek a meghirdetett programra, de mindkettő lényeges része a folyamat egészé-
nek. Ha elmondjuk, hogy értünk mit tett Jézus, akkor aki nyitottan fogadja a 
Szentlélek vezetését, szeretne még többet megtudni. Ugyanakkor az emberek 
sokkal könnyebben vitába szállnak tantételeinkkel, teológiánkkal vagy hitel-
veinkkel, mint a személyes bizonyságtételünkkel.

Mikor volt utoljára alkalmunk bizonyságot tenni arról, amit Krisztus 
értünk tett? Mit mondtunk? Hogyan reagált erre az, akivel beszélget-
tünk? Hogyan változtatta meg Krisztus az életünket? Mi az az életünk-
ben, ami miatt az emberek még többet meg akarnának tudni Jézusról?
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április 3. kedd

BIBLIAI BIZONYÍTÉK

Nem kétséges, hogy az őskeresztény hívők akadályokba ütköztek, miközben 
teljes szívvel hirdették a Jézusról szóló jó hírt. Nem is a legkisebb nehézsé-
gük lehetett az, hogy a legtöbben közülük nem szereztek képesítést a kor 
vallási oktatási intézményeiben, ennélfogva a hivatalos egyház szemében 
semmi vagy csupán csekély hitelük volt. Viszont minden nehézség ellenére 
az apostolok és a tagok Istentől jövő, erős elhívatást éreztek arra, hogy to-
vább folytassák az evangélium hirdetését és a bizonyságtételt. Személyesen 
tapasztalták a bűnbocsánat és az üdvbizonyosság áldásait, és ez késztette 
őket szólásra. Megtérésük természetes eredménye az volt, hogy bizonyságot 
tettek. 

Milyen munkára hívta el a Szentlélek Pált és Barnabást ApCsel 13:1-49 
szakaszában?

Az Ószövetség messiási szakaszai minden bizonnyal részét képezték az „Úr 
Igéjének”, amit a tanítványok széles körben hirdettek. Úgy beszéltek a Meg-
váltó halálát és feltámadását előre megjövendölő szentírási szakaszokról, 
mint amelyeket a názáreti Jézus teljesített be, és kifejezték, hogy Jézus ezért 
bocsát meg a bűnösöknek és igazítja meg őket. 

Az Újszövetség világosan bemutatja, hogy az őskeresztény hívők elkötele-
zetten prédikáltak és beszéltek Jézusról. Az általuk rendszeresen hangsú-
lyozott, lényeges pontok közé tartozott, hogy Jézust Úrnak és Krisztusnak 
nevezték, beszéltek a Krisztus igazsága révén nyerhető üdvösségről, Isten 
eljövendő országáról és az örök élet ígéretéről. 

Tanulmányozzuk ApCsel 6:1-7 szakaszát, külön figyelmet fordítva a 4. és 
7. versekre! Mi tette képessé az őskeresztény egyházat arra, hogy olyan 
sikeres evangelizációt végezzen Jeruzsálemben a hivatalos papság sorai 
között?

Sokan azoknak a hívőknek a bizonyságtétele miatt hittek Jézusban és fogad-
ták el Megváltójuknak, akik saját tapasztalataikat beszélték el arról, ahogyan 
megváltozott az életük, és nem azért, mert csodás eseményeket láttak. 

Noha az első evangélisták bizonyságtétele valóban meggyőző erejű 
volt, ők is állandóan a Szentírásra utaltak, vagyis a Bibliával magya-
rázták tapasztalataikat. Mennyire ismerjük jól a Bibliát? Hogyan 
tudjuk úgy megalapozni bibliaismeretünket, hogy bátran felhasznál-
hassuk bizonyságtevésünk során?



TÖRTÉNETÜNK ELMONDÁSA

Amint már az előzőekben leszögeztük, a hívő akkor tud a legjobban bizony-
ságot tenni Jézusról, ha a saját történetét mondja el. Arról kell beszélni, amit 
Isten értem tett, ahogy az életemre hatott. Általában a személyes bizonyságtételt 
három külön szakaszban lehet elmondani. Az első részben a hívő röviden 
leírja, hogy milyen volt az élete, mielőtt elfogadta Jézust Megváltójának. A 
második szakaszban arról beszél, hogyan találkozott az Úrral. A harmadik 
részben pedig elmondja, hogy milyen az élete, mióta ismerti Jézust. 

Pál a jeruzsálemi tanács előtti védőbeszédét személyes bizonyságtétel-
ként mondta el (ApCsel 22:2-21). Milyen pontokra hívta fel a figyelmet 
az egyes szakaszokban?

Az élete, mielőtt megismerte Jézust (3-5. versek):  

Hogyan találkozott az Úrral (6-16. versek):  

Élete a megtérése után (17-21. versek):  

Aki keresztény családban nőtt fel és nem tapasztalt drámai erejű meg-
térést, az is bizonyára átélt egy olyan időszakot, amikor meghozta saját 
döntését Jézus Krisztus mellett. Akire ez vonatkozik, gondoljon vissza 
arra az időre és említsen meg néhány pontot, ami segítségére lesz szemé-
lyes bizonyságtétele kialakításában!

Az életem, mielőtt megismertem az Úr Jézust (vagy mielőtt elköteleztem 
magam mellette):  

Hogyan találkoztam Jézussal (vagy mi késztetett arra, hogy mellette 
döntsek):  

 

Az életem, mióta elfogadtam Jézust személyes Megváltómnak:  

 

A személyes bizonyságtétel ne legyen hosszú, részletes önéletrajz. A keresz-
ténynek képesnek kell lennie rövid idő alatt bizonyságot tenni, hiszen nem 
tudhatjuk, mikor adódik alkalom arra, hogy Jézusról beszéljünk. Erre sor 
kerülhet bárhol, bármikor: repülőgépen, vagy buszmegállóban, vagy egy rö-
vid telefonbeszélgetés alkalmával. Akárhol is adódjon alkalmunk, álljunk ké-
szen és legyünk hajlandóak beszélni arról, hogy mit tett értünk az Úr, mi az 
oka hitünknek és milyen reménységet ajánl Isten nemcsak nekünk, hanem 
mindenki másnak is.

10

április 4.szerda
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április 5. csütörtök

„MUNKAKÖRI LEÍRÁSUNK”

Mit találunk 1Pt 3:15 versében a bizonyságtevéssel kapcsolatban? Ho-
gyan illeszkedik ez mindahhoz, amivel eddig foglalkoztunk? 

Az eddigiekben tárgyaltuk már annyira az evangélium hirdetésének és a bi-
zonyságtevésnek a kérdését, hogy meg tudjuk fogalmazni, mi a bibliai „mun-
kaköri leírásunk”. Az evangelizációra és a bizonyságtételre vonatkozóan nem 
olyan meghatározást kell írnunk, aminek minden egyes részletével minden-
ki egyetért, de az elfogadott meghatározásban mindenképpen szerepelnie 
kell azoknak a lényeges elemeknek, amelyek a Jézusról szóló igazsághoz, ill. 
annak közléshez tartoznak, hogy mi az, amit Jézus felkínál a világnak. 

Gondolkodjunk el az evangelizáció következő meghatározásáról! Megfe-
lelőnek tartjuk? Mivel egészítenénk ki vagy mit vennénk el belőle? Az 
evangelizáció az Úr Jézus Krisztus evangéliumának világos és meggyőző hir-
detése annak érdekében, hogy az emberek elfogadják Őt személyes Megváltó-
juknak, kövessék mint Urukat, tanítványává váljanak és másokat is tanítvá-
nyaivá tegyenek. 

Noha egy feladat meghatározása nem szükségképpen részletes munkaköri 
leírás, mégis láttat egy átfogó irányvonalat. Természetesen a bizonyságtétel 
esetében az adott helyzet és a hívő Istennel szerzett tapasztalata meghatá-
rozza a megközelítési módot. Viszont ha értjük, hogy Isten az egyháza által 
szeretné elérni a vesztébe rohanó világot, akkor elgondolkozunk a bizony-
ságtétel és az evangelizáció megtervezett megközelítési módjáról.

Az őskeresztény egyház nem is kis részben a tagjai meggyőződése és elköte-
lezettsége miatt növekedett olyan gyorsan. Ennek pedig a Jézussal szerzett 
személyes tapasztalataik és a Szentlélek különleges kiáradása képezték az 
alapját. Jézus Krisztus tanításai és a Szentlélek befolyása továbbra is alapve-
tően fontos minden bizonyságtételnél és evangelizációnál. 

„Ezreket lehet elérni a legegyszerűbb, szerény módon. Az Istent szerető ember 
egyszerű szavai gyakran üdítőleg hatnak a legértelmesebb emberekre, azok-
ra, akiket a világ legtehetségesebbjeinek tartanak, ha olyan természetesen tud 
szólni a szeretetről, mint a világi ember a számára legérdekesebb dolgokról. 
Sokszor a jól előkészített és betanult szavaknak csak csekély a hatása, ám ereje 
van Isten gyermeke őszinte és igaz megnyilatkozásának, amikor természetes 
egyszerűséggel szól, hogy a Krisztus és szeretete előtt már régen bezárult szí-
vek ajtaját kinyissa” (Ellen G. White: Colporteur Evangelist. 38. o.).
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április 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gondolkodjunk el saját személyes bizonyságtételünkön, és legyünk bizto-
sak abban, hogy ha alkalom adódik, el is tudjuk mondani!

Gondolkozzunk el azon, hogy a gyülekezeti élet mely területeibe kapcso-
lódunk be szívesen, vagy kapcsolódnánk be, ha megkérnének rá! Írjuk is 
le! Előfordulhat, hogy az evangelizációnak olyan területei iránt érdeklődik 
valaki, amelyeket jelenleg nem végez a gyülekezete, de sorolja fel azokat is!

Kezdjünk el gondolkozni azon, hogyan kapcsolódhatunk be gyülekezetünk 
evangelizációs szolgálatába. Aki már valamilyen szolgálatban részt vesz és 
szeretne is megmaradni abban, imádkozzon azért, hogy Isten továbbra is 
áldja meg tevékenységét! Aki jelenleg nem kapcsolódott be ilyen irányú 
munkába, imádkozzon, hogy Isten mutassa meg neki, mely területen kelle-
ne dolgoznia!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mt 28:19-20 misszióparancsában négy, cselekvésre vonatkozó 

kifejezést találunk: elmenni, tanítvánnyá tenni, megkeresztelni és 
tanítani. Az elindulásra, keresztelésre és tanításra vonatkozó 
parancsok mind az alá a felszólítás alá tartoznak, hogy „tegyetek 
tanítványokká…”. Ennek fényében beszélgessünk arról, hogy mit 
jelent tanítványnak lenni és hogyan lesz valakiből tanítvány!

2) Gondolkozzunk el az alábbi idézeten, majd beszéljünk erről a kér-
désről: Egyénileg, ill. gyülekezetként hogyan válhatunk Isten csa-
tornájának részévé, amellyel a pusztulás felé tartó világot kívánja 
elérni? „Krisztus nem az elbukott angyalokat választotta arra, hogy 
képviseljék Őt az emberek között, hanem emberi lényeket, akiknek 
indulatai a megmentendőkéhez hasonlatosak. Krisztus emberré 
lett, hogy elérhesse az embert. Az istenségnek emberi természetre 
volt szüksége, mert a világ megváltásához az emberi és az isteni is 
kellett. Az istenségnek szüksége volt az emberi természetre, hogy 
az ember egy csatornán kapcsolatba léphessen Istennel” (Ellen G. 
White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 242-243. o.).

3) Most pedig gondoljunk a saját életünkre! Milyen példát mutatunk 
a világnak? Vajon hogyan hat a környezetünkre beszédünk, csele-
kedetünk, öltözetünk, viselkedésünk, a dolgokhoz való hozzáállá-
sunk? Röviden: milyen a bizonyságunk a világban akkor is, amikor 
éppen nem „teszünk bizonyságot”? Mely területeken kellene hatá-
rozottan javítanunk?
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Öröm és hála

„És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Is-
tened, és a te házadnépének; te és a lévita, és a jövevény, aki teközötted 
van” (5Móz 26:11).

„Fejezzük ki hálánkat és dicséretünket Istennek a földi áldásokért és a 
sok jóért, amit ránk áraszt! Az Úr szeretné, ha kegyelme gazdag kincsei-
ért dicsőítenék Őt a családok, amelyeket felkészít, hogy a mennyei, örök 
hazában lakhassanak majd. Ha a családi életben a gyerekeket hálára ne-
velnék és tanítanák az iránt, akitől minden jó adomány származik, az 
otthonokban megnyilvánulna a mennyei jóság. A családi életet vidámság 
jellemezné, és az ilyen házban felnövő fiatalok a tisztelet, a nagyrabecsü-
lés lelkületét vinnék magukkal az osztályterembe és a gyülekezetbe. Az 
istentisztelet helyén pedig, ahol az Úr népével találkozik, minden szer-
tartás iránti tisztelet mutatkozna meg, dicséret, hálaadás szállna fel Isten 
gondviselésének ajándékaiért…

Minden földi áldást hálával fogadnának az emberek és minden lelki 
ajándék duplán értékes volna, mivel a család összes tagjának a szem-
léletmódját megszentelné az igazság Igéje. Az Úr Jézus igen közel van 
ahhoz, aki így értékeli drága ajándékait, aki tudja, hogy valójában a jó-
ságos, szerető, gondoskodó Istentől ered mindaz a jó, ami az övé; aki 
tudja, hogy a kegyelem kimeríthetetlen Forrásából származik az, ami jó 
és vigaszt nyújt. 

Ha jobban kifejezésre juttatnánk hitünket, ha jobban örülnénk azoknak 
az áldásainknak, amelyekről tudunk… több hitünk és nagyobb örömünk 
lenne. Szavaink le nem írhatják, véges elménk fel nem foghatja, hogy 
mennyi áldás származik abból, ha valóban értékeljük Isten jóságát és 
szeretetét. Akkor már a földön is forrásként törne fel belőlünk az öröm, 
soha nem apadna ki, mert az Isten trónjától eredő folyamok táplálnák” 
(Ellen G. White: Our Father Cares. 24., 15. o.). 
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április 7–13.

Minden hívő szolgálata

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 4:35-41; Apostolok cselekedetei 14:27; 
2Korinthus 5:15-20; Efézus 4:12; 1Thesszalonika 1:5-8

„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra 
való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből 
az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).

KULCSGONDOLAT: Túl gyakran megesik, hogy egyedül a lelkész felada-
tának tekintik az evangelizációt és a bizonyságtételt, pedig ez a hozzáál-
lás helytelen.

Péter apostol szerint Isten arra választotta ki, hívta el népét, hogy „királyi 
papság” legyen. A papokra egy meghatározott szolgálatot bízott Isten, eb-
ből következően, ha bennünket is a „papságra” hívott el, ránk is szolgálatot 
bíz. Azzal is tisztában kell viszont lennünk, hogy nem csupán egy szolgálat 
végzésére szól az elhívatásunk. Először és elsősorban Isten arra hív, hogy 
legyünk kapcsolatban vele. Ebből a kapcsolatból fakad, hogy késztetést ér-
zünk másoknak is beszélni azokról a nagyszerű dolgokról, amelyeket Isten 
tett és tesz értünk. Ez a személyes bizonyságtétel szíve-lelke. 

Így tehát mindannyiunknak megvan a személyes szolgálatunk, amit végez-
nünk kell. Ennek része, hogy hirdessük „Annak hatalmas dolgait, aki a sötét-
ségből az ő csodálatos világosságára hívott el.” 

Ezen a héten körüljárjuk a „minden hívő szolgálatának” fogalmát, és meg-
nézzük, hogy az egyes emberek tapasztalata miként járul hozzá az egyház 
közösségének szolgálatához. Itt az a lényeg, hogy mindannyiunknak meg-
van a szerepe a missziómunkában és az evangelizációban.

2. tanulmány
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április 8. vasárnap

MINDEN HÍVŐ SZOLGÁLATA

Túlságosan gyakran hallunk keresztényeket azért keseregni, mert nem érzik 
elég tehetségesnek magukat ahhoz, hogy valami kiemelkedő dolgot tegye-
nek Istenért. Az ördög bizonyára szeretné, hogy így gondolkozzunk, de a 
Biblia szerint minden keresztény kapott Istentől valamilyen szolgálati lehe-
tőséget. Tudnunk kell, mi az, majd pedig Isten kegyelme által el kell határoz-
nunk, hogy az Úr dicsőségére végezni is fogjuk. 

Mit találunk 2Kor 5:15-20 és Ef 4:12 verseiben azzal a szolgálattal kap-
csolatban, amit minden hívő kap?

Pál világosan kifejezi, hogy a szenteket fel kell készíteni a szolgálatra. A bé-
kéltetés szolgálatát kapják mindazok, akik Jézus áldozata által megbékültek 
Istennel, ilyen értelemben Krisztus követei lesznek. Követ az, aki egy uralko-
dót vagy államfőt képvisel. Ez a kép kiemeli a Krisztus és mindazok közötti 
személyes kapcsolatot, akik már megbékéltek Istennel és szeretetének, ke-
gyelmének üzenetét képviselik a világban.

A szolgálat szóval kapcsolatban elég nagy a zavar. Ma azt értik alatta, amit 
a lelkész tesz, végtére is ő áll „szolgálatban”. Noha a lelkészi szolgálatban 
állóknak megvan a konkrét munkaterülete és szaktudása, a Szentírás határo-
zottan állítja, hogy a lelkész munkájának részét képezi a tagok felkészítése a 
személyes szolgálatra. 

Az Újszövetségben bizonyítékot találunk arra nézve, hogy az őskeresztény 
egyházban értették a minden hívő szolgálatának fogalmát. Bárhová mentek, 
bármilyen körülmények között találták magukat, mind hirdették az Úr Jé-
zust (lásd ApCsel 8:1-4).

Jézus másként is bemutatta, hogy mindannyiunknak van olyan szolgálata, 
amit végeznünk kell. Egyértelműen kijelentette, hogy szolgálni jött, nem pedig 
azért, hogy Őt szolgálják (lásd Mt 20:28; Lk 22:27). Azt is világosan elmondta, 
hogy a követőinek is szolgálniuk kell (lásd Mt 20:26-27; 23:11). Hát mi más 
lenne ez, mint maga a szolgálat? Jézus nemcsak megparancsolja, hogy szolgák 
legyünk. Rávezet, megérteti velünk, hogy a szolgálatunk a vele való kapcso-
latból fakad. E versek bemutatják, hogy milyen annak az embernek az élete, 
akinek közössége van Jézus Krisztussal, az Úr szenvedő Szolgájával. 

Mennyire állunk készen mások szolgálatára? Természetes hajlamunk 
a szolgálat, vagy inkább igyekszünk másoktól elfogadni, nem pedig 
adni? Hogyan javíthatunk a hozzáállásunkon?
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április 9.hétfő

SZÜKSÉG VAN MUNKÁSOKRA

Előfordul, hogy Isten bennünket küld oda aratni, ahol mások lazították fel a 
földet, vetették el a magot, öntöztek. Megesik ugyan, persze csak ritkán, hogy 
ugyanaz a munkás ás, vet, öntöz és arat is egy területen, de ez egyáltalán nem 
szabály. Gyors tempójú, modern világunkban az emberek rövid idő alatt be-
lépnek a befolyás körébe, majd el is távoznak onnan, tehát készen kell állnunk 
arra, hogy a mások által elkezdett evangelizációs munkára építsünk. 

Olvassuk el Jn 4:35-41 szakaszát! Általában a keresztény fejlődésében 
fontosnak tartjuk az aratás idejét. Mit találunk viszont az iménti versek-
ben arról, hogy együtt kell örülnünk mindazokkal, akik ehhez menet 
közben valamivel hozzájárultak?

Általában az aratásról beszélve meghatározunk egy bizonyos évszakot, ami-
kor megérik a termény a betakarításra. A legtöbb termény esetében meg 
tudjuk nevezni az aratás időszakát. Lelki téren viszont nincs ilyen állandó 
aratási idő. Jézus erre utal Jn 4:35 versében. A földművelésben használatos 
kifejezéssel élve: meglehet, az aratás ideje még négy hónap múlva köszönt 
be, de állandóan vannak, akik hajlandóak elfogadni Jézust, így egy rész min-
dig aratásra érett. 

Jákób kútjánál Jézus elvetette az evangélium magvát a samaritánus asz-
szony szívébe, aki azután tovább hintette a magot Sikár lakói között, ezért 
a samaritánusok az „éretlen gabonamezők” mellett haladtak el Jézus felé. 
Az Úr bennünket is arra bátorít, mint egykor a tanítványokat, hogy álljunk 
készen aratni a világ folyamatosan beérő mezején. 

2Pt 3:9 alapján vajon miért tartja olyan fontosnak az Úr, hogy a munká-
sok valóban végezzék az aratást?

Istenünk az emberiség iránti nagy szeretete és könyörülete miatt kívánja, hogy 
a munkások kimenjenek a „mezőre” (Mt 9:36-38). A világ mai állapotára gon-
dolva azt látjuk, hogy az aratnivaló rengeteg, miközben kevés a munkás. Jézus 
meghagyta a tanítványainak: imádkozzanak, hogy menjenek munkások az 
aratásba. Ha mi, a mai tanítványok imádkozunk a munkásokért, a Szentlélek 
utat nyit számunkra, hogy meg tudjuk tenni, amire elhívott. 

Gondoljunk vissza az elmúlt néhány napra! Mennyi lehetőségünk 
adódott a hitünkről való bizonyságtételre, arra hogy elvessünk 
néhány magot, amelyek egy nap majd megérnek az aratásra? Az 
adódó alkalmak közül mennyivel éltünk? Mennyi mellett mentünk el? 
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április 10. kedd

EGYÉNENKÉNT, DE EGYÜTT

A gyülekezet nem csupán megannyi, egymástól teljesen elkülönülő egyént 
jelent, akik hetente eltöltenek pár órát ugyanabban az épületben. A Szentírás 
szerint a gyülekezet azoknak a csoportja, akik olyan szoros kapcsolatban 
állnak egymással, mint az emberi test részei. Viszont fennáll a lehetősége 
annak is, hogy rendszeresen találkoznak egymással, mégsem alkotják bibliai 
értelemben véve egy test tagjait. Noha ez a sajnálatos eset igaz lehet a gyüle-
kezeti élet számos területén, figyelmünk most arra irányul, hogy szükséges 
az egységesség az evangelizáció és a bizonyságtevés kérdésében. 

Ef 4:16 értelmében vajon hogyan hatna a test fejlődésére és eredményes-
ségére, ha elveszítené a könyökét, a csuklóját vagy a térdét? Mit fejez ki 
Pál hasonlata a gyülekezetről mint a hívők testületéről, amire Isten az 
evangelizáció missziófeladatát bízta?

Pál apostol arra utalt, hogy a gyülekezet testülete akkor fejlődik, ha minden 
tagja vállalja a maga részét. Mit árul ez el azokról a gyülekezetekről, amelyek 
nem növekednek? Először talán hajlamosak lennénk elmarasztalni azokat, 
akikről azt gondoljuk, hogy nem veszik ki a részüket a munkából, ami igaz is 
lehet. Azonban vegyük fontolóra azt is, hogy milyen gyakran fosztják meg a 
gyülekezetek a bekapcsolódás lehetőségétől tagjaikat! Ha a gyülekezeti veze-
tők nem értik igazán a minden hívő szolgálata elvét, akkor nem fognak tudato-
san azért dolgozni, hogy a tagság maximálisan bekapcsolódjon a gyülekezet 
életébe és szolgálataiba. 

Hogyan viszonyultak a thesszalonikai hívők a Páltól hallott evangélium-
hoz (1Thessz 1:5-8)?

A thesszalonikai gyülekezet jó példa arra, hogyan tevékenykedik az a közösség, 
amelyik az evangéliumot megismerve tovább is adja azt. Isten ma is azt akarja, 
hogy egyháza így éljen. Sok áldás származik abból, ha minden egyes gyüleke-
zeti tag részt vesz egy megtervezett gyülekezeti evangelizációs stratégiában. 
Itt a bátorítás és a számadási kötelezettség lényeges elemeire fogjuk irányítani 
a figyelmet. A csapatmunka képessé tesz arra, hogy komolyan odafigyeljünk 
e területekre. Számos, gyülekezeti tagok által kezdeményezett, értelmes szol-
gálatnak a kudarca arra vezethető vissza, hogy hiányzott a csapatmunka, a 
közösség bátorítása. Az egyéneknek megvannak a maguk talentumai és lelki 
ajándékai, mégis az az ideális, ha együtt munkálkodunk a közös célok elérésé-
ért a testületi stratégiák értelmében. Például a csoportdinamika hangsúlyozza 
a számadás igényét, nem az ítélkezés, inkább az áttekintés, értékelés miatt. 
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április 11.szerda

EGYMÁSSAL ÉS ISTENNEL EGYÜTT

Tegnap megjegyeztük, milyen fontos együttműködni a gyülekezettel az 
evangelizáció munkájában, de azt is meg kell értenünk, hogy egy isteni cél 
elérése érdekében dolgozunk közösen. Ezért tehát, amikor egy gyülekezet 
a bizonyságtevés és evangelizáció stratégiáit fontolgatja, a tagoknak erősen 
érezniük kell, hogy Istennel működnek együtt, aki indítja, irányítja őket, aki-
től kapják az erőt és a növekedést. 

Mi lesz az eredménye annak, ha Isten befolyása érvényesül a gyülekezet 
evangelizációs tevékenységében ApCsel 2:47 és 1Kor 3:5-9 szakasza sze-
rint?

2Pt 3:9 és Tit 2:11 értelmében mi készteti a hívőket az Istennel való 
együttműködésre, miből nyernek erőt?

A Szentírásban bőséges bizonyítékát találjuk annak, hogy Isten mennyire 
szereti teremtésének koronáját, az embert. Nem meglepő tehát, hogy kez-
deményezte az emberiség megmentését. Valójában maga a kereszt megad 
minden szükséges bizonyítékot arra, hogy mennyire szeret Isten, mennyire 
el akar vinni örök országába. Az Úr valóban kinyújtotta felénk a kezét és 
kegyelmével megáldott. Éppen a kereszten megmutatkozó csodálatos kegye-
lem kelt vágyat bennünk arra, hogy továbbadjuk, amit mi is ingyen kaptunk 
(lásd Mt 10:8). Még ha időnként a tanítványok próbáltak is egyedül tenni 
valamit (lásd Mt 17:14-21), a legtöbbször együttműködtek Istennel. 

Jézus elhívta az első tanítványait, és meghagyta nekik, hogy vezessék hozzá 
az embereket (azaz embereket halásszanak). Megtanította, felkészítette őket, 
és szolgálatuk eredményeképpen sokan hívővé is lettek. Ám szükségük 
volt valami másra is Istentől, miután Jézus visszatért a mennybe. Ezt 
természetesen a Szentlélek biztosította, Ő adott erőt az őskeresztény egyház 
bizonyságtételének és evangéliumi munkájának. 

Aki ma bekapcsolódik az evangelizáció munkájába, szintén Isten munkatár-
sa lesz az emberek üdvössége érdekében. Imádkoznunk kell azért, hogy a 
Szentlélek tanítson meg szívre hatóan bemutatni Isten szeretetét és gondvi-
selését, hiszen az embereknek szüksége van a Megváltóra. Tisztában kell len-
nünk azzal, hogy az Úr nélkül semmit nem tehetünk, és csak úgy válhatunk 
valóban eredményes bizonysággá a kezében, ha hittel, elfogadással, alázattal 
viszonyulunk hozzá és készen állunk meghalni énünknek, másokat szolgál-
ni. Félre kell állítani énünket ahhoz, hogy az Úr igazán jól felhasználhasson.
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április 12. csütörtök

BESZÁMOLNI A GYÜLEKEZETNEK

A héten utaltunk a hívők Isten szolgálatában végzett munkájának néhány 
fontos vetületére, most pedig röviden érintjük a beszámolás kérdését 
(amivel majd a 12. héten részletesebben foglalkozunk). A bizonyságtételről, 
az evangelizációs tevékenységről való számadás a gyülekezet bátorítására és 
áldására szolgál. A közösség bátoríthatja azt, aki elmondja a beszámolót, a 
hallgatóknak pedig áldására lesz, ha megtudják, mit tesz népe által Isten.

Miért számoltak be az apostolok a gyülekezetnek (ApCsel 14:27; 15:4)? 

Ha elolvassuk e versek szövegkörnyezetét, kitűnik, hogy az apostolok a 
különböző kultúrákban végzett evangelizációs tevékenység viszonylag 
hosszabb ideje után számoltak be a gyülekezetnek. Ezek az alkalmak is 
mutatják, hogy milyen érdeklődést tanúsított a gyülekezet az evangélium 
terjesztése iránt; támogatta azt. 

Az apostolok cselekedetei egésze az őskeresztény egyház missziós tevékenysé-
géről ad hírt, és tele van tanulságokkal a mai egyház számára. A beszámo-
lók fontosságát még az is érzékelteti, ha megpróbáljuk elképzelni, milyen is 
lenne ez a bibliai könyv az evangelizációs tevékenységek beszámolói nélkül. 

Vajon miért számoltak be a tanítványok Jézusnak arról, hogy mit végez-
tek (Mk 6:30)?

Egyrészt az evangélium hirdetésének, a bizonyságtevésnek van spontán 
formája, másrészt viszont a gyülekezet egészének követni kell egy tudato-
san megtervezett programot. Ha az átfogó egyházi stratégiával összhangban 
munkálkodunk, az segít a lényegre összpontosítani és fenntartani a tevé-
kenységek logikus menetét, de ez rendszeres alkalmat ad az értékelésre és 
a beszámolókra is. A számadás nem egyszerűen az elvégzett feladatok felso-
rolását jelenti. Ilyenkor úgy a gyülekezet, mint a tevékenységekről számot 
adó ismét megerősödhet abban, hogy valójában az Úr munkatársa. Néme-
lyek azért nem szívesen beszélnek a munkájukról, mert ezt az emberi ered-
ményekkel való dicsekedésnek gondolják, pedig hűséges számadásunkkal 
Istennek mondunk dicsőséget, egyházát pedig erősítjük a hitben. Az őske-
resztények dicsőítették az Urat Pál apostol missziós beszámolóinak hallatán 
(lásd ApCsel 21:19, 20).

Ha a legutóbbi missziós tevékenységünkről kellene tájékoztatnunk a 
gyülekezetet, mit mondanánk? A válaszunk mit árul el önmagunkról, 
ill. arról, hogy min kellene egy kicsit változtatnunk? 
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április 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Válasszunk egy szolgálatot, amibe bekapcsolódhatunk!

Az elmúlt héten a gyülekezeti életnek azokról a missziós területeiről kellett 
gondolkodnunk, amelyekben szívesen részt vennénk, vagy ha megkérnének 
rá, belekapcsolódnánk. Ezen a héten az a feladat, hogy válasszunk ki egy 
missziós tevékenységet és kapcsolódjunk bele. Koncentráljunk a következő 
területekre:

1) Tekintsük át azokat a missziós tevékenységeket, amelyekbe elképzel-
hető, hogy bekapcsolódnánk! A listát szűkítsük le két-három misszió-
területre! A talentumainknak megfelelően válasszunk, ill. az alapján, 
hogy érzésünk szerint Isten milyen feladatra hív.

2) Szűkítsük tovább a listát, tekintettel arra, hogy heti rendszerességgel 
mennyi időt tudunk erre a tevékenységre szentelni! Olyan feladatot 
vállaljunk, ami 12 hónapig tart, hogy a tervezés, megvalósítás és érté-
kelés fázisait is végig tudjuk vinni!

3) Válasszunk ki egy szolgálati teret, és beszéljük meg a gyülekezet lelké-
szével, misszióvezetőjével, hogy ezen a téren szeretnénk valamit tenni! 
Kérdezzük meg, hogy milyen terveik vannak a gyülekezet evangelizá-
ciójával kapcsolatban! Határozzuk meg, hogyan tudnánk bekapcso-
lódni, vagy az általunk kiválasztott terület hogyan illeszkedik a gyüle-
kezet már meglévő terveihez. 

4) Legyünk szerények, kérdezzük meg a lelkészt és a misszióvezetőt, 
hogy véleményük szerint mennyire vagyunk alkalmasak a választott 
missziós tevékenységre! Ők is azt akarják, hogy sikeres legyen bizony-
ságtevő és missziós munkánk, tehát a tanácsuk rendkívül fontos. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Az alábbi idézet hogyan kapcsolódik a minden hívő papságának 

bibliai igazágához? Mennyiben támasztja alá, hogy a tagoknak 
együtt kell dolgozni? „Isten munkája nem érhet véget a földön 
addig, amíg egyházunk tagjai, férfiak és nők fel nem sorakoznak a 
munkához és nem egyesítik erőfeszítéseiket a lelkészekével és az 
egyházi vezetőkével” (Ellen G. White: Gospel Workers. 352. o.).

2) A csoportban beszélgessünk olyan stratégiákról, amelyeket a gyüle-
kezet felállíthat annak érzékeltetésére, hogy a tagok megértsék, 
fontos a részvételük a gyülekezet bizonyságtevésében és misszió-
munkájában! Mit tehetünk a tagok maximális bevonása érdeké-
ben?
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BÉRCES JUDIT:
A HIT HALLÁSBÓL VAN

Ülök.
Figyelek.
Szól az Ige;
A kereszt bolondsága,
a kereszt ereje.
– Ezt a világot 
úgy szerette Isten,
hogy az Egyszülöttet,
az Egyetlent 
halálba adta.
Megáldoztatott 
itt lent.

Szól az Ige:
– Aki hozzám jön, 
ki nem vetem.
Ahhoz bemegyek,
vele vacsorálok,
mindig vele leszek.

Szól az Ige:
– Ne a csodáknak,
jeleknek örüljetek.
A fontos az,
s örömre ok,
hogy nevetek
az Élet könyvében 
található.

Szól az Ige:
– Nevemben 
az Atyától

mindent kérhettek,
megadja ő.
Én imádkozom 
értetek.

Szól az Ige:
– Én elmegyek,
de árvákul nem hagylak
titeket.
Vigasztalót küldök: 
Szentlelket.
Ő megjelent nektek mindent,
amit nem értetek.
Minden igazságra elvezet.
Engem dicsőít bennetek.

Szól az Ige!

Szól az Ige,
s míg hallgatom,
szívemben hit fakad,
s áment mondok.
Úgy van! Hiszem.
Tudom. Elfogadom.
Szól az Ige
s hitet fogan.
A hit 
hallásból van.



22

április 14–20.

Lelki ajándékok a misszióhoz

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 16:8, 13; Apostolok cselekedetei 2:40-47; 
13:4-5; 1Korinthus 12:28-31; 1Péter 4:10

„És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket 
evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek 
tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére” 
(Ef 4:11-12).

KULCSGONDOLAT: A lelki ajándékok olyan tulajdonságok, ame-
lyekkel Isten minden tagot felruház, hogy az Ő dicsőségére, emberek 
megmentése érdekében használják azokat. 

Egyházunk – nagyon helyesen – hangsúlyozza a prófétaság lelki ajándékát, 
azonban a szolgálatra való többi lelki ajándék fontosságát nem mindig nyo-
matékosítjuk, pedig lényeges, hogy megtegyük, hiszen itt egyértelműen bib-
liai tanításról van szó. Tehát egyházunknak komolyan kell vennie a nevezett 
ajándékokat, hogy a tagok természetesen elfogadják és gyakorolják. 

Sajnálatos módon sok gyülekezeti tag nem él Istentől kapott ajándékaival, 
aminek számos oka lehet. Előfordul, hogy a hiba a tagokban van, máskor 
azonban többet tehetne a gyülekezet, bátorítva tagjait lelki ajándékaik meg-
ismerésére és a misszióban való használatára a Szentlélek vezetése alatt. Mi-
lyen kár, ha az ember kap valamilyen ajándékot, mégsem használja arra, 
amire szánták!

3. tanulmány
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április 15. vasárnap

HÍVŐK AJÁNDÉKAI 

Ha megkérdeznénk gyülekezetünk tagjait, többen sokáig gondolkodnának, 
mielőtt válaszolnának arra, hogy a Bibliában felsorolt lelki ajándékok közül 
melyikkel rendelkeznek, még ha a többség valószínűleg használ is valamit, 
csak nem tudatosan. Előfordulhat, hogy némelyek szakavatottan tevékeny-
kednek egy területen, amelyre érzésük szerint Isten elhívta őket, és a gyüle-
kezet is elismeri szolgálatukat, pedig nem próbálták szabályszerűen megtud-
ni, milyen ajándékokat is kaptak. Gyakran megesik, hogy a lelki ajándékok 
felismerését célzó szeminárium egyszerűen megerősíti a hívő életében már 
addig is megmutatkozó ajándékok meglétét. A Szentlélek vezetése alatt az 
ember kétségkívül akkor is használhatja lelki ajándékát, ha szabályszerűen 
még nem ismerte fel, ill. nevezte meg. A másik csoportba azok tartoznak, 
akiknek azért esik nehezére bekapcsolódni a gyülekezet tevékenységeibe, 
mert nem érzik magukat tehetségesnek, nem ismerik fel ajándékaikat. Fon-
tos bátorítani őket, hogy felfedezzék saját lelki ajándékaikat és tudatosan 
törekedjenek azok használatára. 

1Pt 4:10 szerint mivel tartozik az Úrnak mindenki, aki valamilyen aján-
dékot kapott?

Amint már megállapítottuk, minden hívőnek van valamilyen szolgálati terü-
lete, tehát nem érhet meglepetésként, hogy Isten ellát mindennel, ami annak 
végzéséhez szükséges. Következésképp, aki személyes missziós megbízatás-
ként értelmezi a nagy misszióparancsot, azt a Lélek képessé teszi, hogy be-
kapcsolódhasson. A gyülekezet lélekmentő munkáját illetően pedig Isten jól 
tudja, hogy hol, mikor, mire van szükség. 

1Kor 12:11 rámutat, hogy a Szentlélek munkájának része a lelki ajándékok 
kiosztása a hívők között. Ő teszi képessé a tagokat minden jó cselekedet el-
végzésére (lásd Ef 2:10; 4:12). A Szentlélek azonban nemcsak kiosztja a lelki 
ajándékokat, hanem erőt is ad azok használatához, amint ApCsel 1:8 utal rá. 

A lelki ajándékokat felsoroló bibliai szakaszok nem egyformák. Ez azt sejteti, 
hogy az adományok felsorolása nem teljes, azaz más ajándékokkal is bővül-
het a lista.

Gondolkozzunk el az ajándék szóról! Mire utal? Mit szűrhetünk le 
belőle a felelősségünkkel kapcsolatban, hogy amit ingyen kaptunk, 
azt az Úr művében használjuk (ne csak más célra)?
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április 16.hétfő

A LÉLEK ÉS AJÁNDÉKAI

Bizonyos fokig az ember lelki ajándékai határozzák meg a gyülekezetben el-
foglalt helyét. Másként fogalmazva: azt jelenti felfedezni lelki ajándékainkat, 
hogy megtudjuk, hol kell tevékenykednünk a testben az Úr akarata szerint. 
Előfordult már, hogy olyan területre hívtak, amihez egyszerűen nem volt 
kedvünk vagy ami nem érdekelt? Ismerünk valakit, aki elfogadott egy gyü-
lekezeti tisztséget, majd év közben lemondott, mert úgy érezte, hogy nem ő 
a megfelelő ember az adott feladatra? Valószínűleg ezekben a helyzetekben 
olyasmire kérték, olyasmit próbált elvégezni, amire nem kapott elhívást vagy 
lelki ajándékot. Ez ugyan előfordul, de azért nem kell általánossá válnia. 

Milyen esetről számol be ApCsel 13:1-3? Mit sugall ez a rész a szolgálatra 
történő elhívás fontosságával kapcsolatban? 

Lényeges, hogy a Szentlélek hív el az Istenért végzett szolgálatra, Pált és 
Barnabást is Ő hívta el és tette alkalmassá. A 2. vers fontos információt kö-
zöl: Pál és Barnabás már tevékenykedett az Úr szolgálatában, amikor elhí-
vást kapott egy bizonyos szolgálatra. Az is jelzi, hogy ez egy konkrét szolgá-
lat volt, hogy abban az esetben rájuk és nem Simeonra meg Manaenre esett 
a választás. 

Jézus közvetlenül a mennybemenetele előtt megígérte, hogy eljön a Szent-
lélek, aki majd a segítőnk lesz. A Lélek munkájának része, hogy felkészít az 
evangélium terjesztésére. Ha tehát ajándékokat ad a missziós feladat vég-
zéséhez, akkor ezek az ajándékok minden bizonnyal igen fontosak, ezért 
használnunk is kell őket. 

Mit tudhatunk meg a következő bibliaszövegekből a Szentlélek és a hí-
vők kapcsolatáról? Jn 16:8, 13; ApCsel 1:8; 13:4; Róm 8:11

Ha megértjük, hogy miért is adja a Lélek az ajándékokat, felismerjük, meny-
nyire fontosak azoknak az üdvössége érdekében, akiket el kell érnünk Krisz-
tusért. A Szentlélektől jövő elhívás és ajándékok által minden hívő bekapcso-
lódik az evangélium terjesztésének nagyszerű munkájába, csak különböző 
mértékben és másként. 

Bizonyos ajándékokat talán fontosabbnak, különlegesebbnek tekintünk, ám 
valójában a gyülekezet élete és küldetése szempontjából mindegyik elenged-
hetetlen. Hajlamosak vagyunk piedesztálra állítani a tehetséges evangélistá-
kat, prédikátorokat, tanítókat, de tudnunk kell, hogy a lelkigondozás vagy a 
tanítványok képzésének lelki ajándéka éppen annyira lényeges. 
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április 17. kedd

AJÁNDÉKAINK FELISMERÉSE

Nem nehéz megtudni, hogy milyen ajándékkal rendelkezünk. Gyorsan felis-
merhetjük lelkészünkben és gyülekezetünk vezetőiben is, hogy mely szolgá-
lati területekre nyertek lelki ajándékot. Egyszerűen csak azt kell megfigyelni, 
amit tesznek és ahogy az emberek a szolgálatukat fogadják. Saját lelki aján-
dékaink meghatározása azonban már más kérdés. 

A lelki ajándékok felismerésének folyamatát időnként túlzottan leegyszerű-
sítve mutatják be: tölts ki egy kérdőívet, alkalmazz egy képletet és már tu-
dod is, hogy mi az ajándékod. Számos gyülekezeti tag próbálta már ezen az 
úton felfedezni a lelki ajándékát, de utóbb csalódott, mert gyülekezete nem 
helyezte olyan tisztségbe, amelyben a közösség testén belül használhatta 
volna, amit kapott. 

Talán egy szeminárium a legkönnyebb módja annak, hogy elkezdjük meg-
ismerni lelki ajándékainkat, viszont bölcsebben tesszük, ha ezt csupán a 
keresés kezdetének tekintjük, amint erre a legtöbb, kellően előkészített ilyen 
program keretein belül rá is mutatnak. 

Mit fejez ki Pál 1Kor 12:28-31 verseiben a lelki ajándékokra vonatkozó-
an?

Itt az apostol nem arra bátorít, hogy az általában legjobbnak tartott ajándé-
kok közül egy vagy kettő után kezdjünk el vágyódni. Rámutat, hogy a Lé-
lek mindig, mindenütt, minden gyülekezetnek az adott szükségletek szerint 
osztja ajándékait. Ezért azok a legjobbak, amelyek a helyi gyülekezet tagjait 
teszik alkalmassá a szolgálatra. 

A lelki ajándékaink kérdését fontolgatva ne becsüljük alá a többi gyülekezeti 
tag véleményét! Amikor a jelölőbizottság tagjai kiválasztják a következő évre 
a vezetőket és munkacsoportjaikat, olyanokat keresnek, akik már bizonyí-
tották érdeklődésüket és képességüket az adott szolgálati téren.

Ha valaki elmondja, hogy szerinte egy szolgálati pozícióban igen eredménye-
sek lennénk, talán a meglévő lelki ajándékainkat ismeri el. Bölcs dolog erre 
odafigyelni, ezért imádkozni. Világos utalást kaphatunk arra nézve, hogy 
mire hívott el az Úr, mire adott ajándékot, ha megkapjuk a lelki ajándékok-
kal foglalkozó szeminárium eredményeit, amihez párosul a hittestvérek meg-
erősítő szava, valamint az adott misszióterületen eltöltött próbaidő mérlege. 

Milyen ajándékaink vannak? Mi alapján véljük így?
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április 18.szerda

EGYÉB AJÁNDÉKOK

A lelki ajándékok és a bizonyságtétel, evangelizáció kérdésköréről gondol-
kozva általában hajlamosak vagyunk csak az evangelizálás, a prédikálás és 
a tanítás ajándékaira figyelni. Nem minden ajándék kimondottan evangeli-
zációs jellegű, ám ha az egyház testén belül szolgálnak vele, az evangélium 
hirdetésére mindegyik hatással lesz, csak eltérő mértékben.

Olvassuk el ismét ApCsel 6:1-4 verseit! Itt arról értesülünk, hogy egye-
sek a mai diakónusokéhoz hasonlítható feladatokat kaptak. Miért nem 
akarták a tanítványok ezt a munkát is végezni? Milyen elv fedezhető fel 
a háttérben? 

Az újonnan megválasztott diakónusok segítették az őskeresztény gyülekezet 
evangelizációs programját, és így a tanítványok minden idejüket az evangéli-
um hirdetésére, a prédikálásra szentelhették. Tehát, még ha általában nem is 
az evangelizáció frontvonalában való helytállásként tekintünk a diakónusok 
tevékenységére, a háttérben mindenképpen hatottak az evangélium hirdeté-
sére ajándékukkal. Valószínű, hogy a szükségben lévő özvegyasszonyoknak 
nyújtott segítségük miatt az emberek készségesebben hallgatták az evangéli-
um hirdetőit. Csak Isten a tudója, hogy mennyi jót végeztek e szerepkörükben! 
Az egyház működése szükségessé teszi, hogy vezetők irányítsák a szervezést 
és a pénzügyeket stb. Az Urat szolgálóknak azt meg kell érteniük, bármiféle 
szerepkörben is tevékenykedjenek, hogy egy csapat részei, és az egyház egé-
szének evangelizációs előrehaladásához alapvetően fontos a hozzájárulásuk. 

Mely lelki ajándékok mutatkoztak meg ApCsel 2:40-47 szakaszában? 
Milyen eredményre vezetett ez, nem csupán a bizonyságtétel, hanem a 
tanítvánnyá válás terén is? Milyen fontos tanulságot szűrhetünk le ebből 
magunknak? 

ApCsel 2:47 versében a szaporította (Károli), ill. növelte (új prot. ford.) szavak 
a közösségbe való bekapcsolódást jelentik. Az új hívőkkel növekedett a gyü-
lekezet, befogadták őket, gondoskodtak róluk. Ebből arra következtethetünk, 
hogy többek között jelen voltak az irányítás, vezetés, vendéglátás, pásztorolás 
és szolgálatok ajándékai. Jó példa ez arra, hogyan lehet az egyes ajándékokat 
az egész gyülekezet javára hasznosítani, támogatva mások missziós szolgálatát. 

Gondoljunk a saját részünkre, szerepünkre, a gyülekezetben végzett 
szolgálatunkra! Hogyan illeszkedik a közösség egészének a küldetésé-
hez?
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április 19. csütörtök

AZ AJÁNDÉKOK ÉS A KERESZTÉNY FELELŐSSÉG

Nem a kíváncsiságunk kielégítése végett kell tudakoznunk, milyen ajándék-
kal is rendelkezünk, hanem mert ezzel jelzi az Úr, hogy milyen feladatot vár 
el tőlünk és hol illeszkedhetünk bele a gyülekezet testébe. Ez természetesen 
nagy felelősséget ró ránk, miközben igyekszünk betölteni a feladatot, amihez 
Isten megadta a képességeket.

Mit fejeznek ki Róm 12:4, 1Kor 12:12 és Ef 4:16 versei a lelki ajándékok-
kal és az egyház testével kapcsolatban? 

Fontos, hogy a lelki ajándékokat felsoroló mindhárom bibliai fejezet az egy-
ház testével összefüggésben közli a listát. Ezek szerint tehát ugyan lehetsé-
ges egyénileg bizonyságot tenni vagy részt venni az evangelizációban, amint 
Filep és az etióp komornyik esete is mutatja (Az apostolok cselekedetei 8. feje-
zet), de közös felelősségünk, hogy az egyház keretein belül éljünk ajándéka-
inkkal. Amint már az előzőekben megállapítottuk, az egyháznak a Szentlélek 
fennhatósága és irányítása alatt kell végeznie minden tevékenységét. A mi 
felelősségünk, hogy keressük Isten akaratát és azzal összhangban működ-
jünk, amit a Szentlélek megmutat. Nem szabad abba a csapdába esnünk, 
hogy előbb terveket készítünk, majd azokra próbáljuk elnyerni Isten jóvá-
hagyását. Gyakorta kérdezzük azt, hogy „Mit tehet gyülekezetünk Istenért?” 
Jobban tennénk azonban, ha azt kutatnánk, hogy mi az, amit Isten már el-
kezdett népe között, és abba kapcsolódnánk bele!

Mit tudhatunk meg Mt 10:19-20, ApCsel 13:4-5 és 16:6-7 verseiből arról, 
hogyan vezette a tanítványokat a Szentlélek?

A tanítványok engedték, hogy a mindentudó Szentlélek irányítsa szolgála-
tukat. Előfordult, hogy megpróbáltak egy bizonyos területen munkát kez-
deni, de a Lélek ezt nem engedte. Pálnak látomásban konkrét utasításokat 
adott arra vonatkozóan, hogy hol dolgozzanak (lásd ApCsel 16:9-10). A lelki 
ajándékokat felelősséggel kell használni, amire az a legjobb mód, ha állandó 
kapcsolatban állunk a Lélekkel. Felelősségünk őrizni az egyház egységét. 
Amennyiben a Szentlélek vezetése alatt állunk, meglesz a kívánt egység, hi-
szen Ő irányítja az egyes embereket és az egyházat is. A tagoknak és az egy-
ház egészének egybehangzó útmutatást ad. A Lélek nem vezeti az egyes ta-
gokat az egyház testétől eltérő irányba. Ha elkötelezzük magunkat Krisztus 
szolgálatára, számíthatunk arra, hogy nagy dolgok történnek, miután kitöl-
tetik ránk a Lélek. Tehát úgy egyénileg, mint közösségi szinten abban rejlik a 
megoldás kulcsa, ha készen állunk elfogadni azt, amit a Szentlélek ad. 
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április 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ha kiválasztottunk egy területet a bizonyságtételre és az evangélium hir-
detésére, és ha megbeszéltük a lelkészünkkel és a misszióvezetővel, itt az 
ideje, hogy megnézzük, készen állunk-e a feladatra. Bizonyára a lehető leg-
jobb módon szeretnénk Jézushoz vezetni az embereket, tehát a képzés igen 
fontos. Ne feledjük, ha csapatmunkában és nem egyedül dolgozunk, akkor 
megkapjuk a bátorítást, támogatást is, és sikeresek lehetünk. Ezen a héten a 
következő területekre figyeljünk: 

1) A gyülekezet lelkészével és misszióvezetőjével beszéljük meg, hogy 
lehet-e tartani valamilyen képzést. Nem kell minden képzésnek a helyi 
gyülekezetben történnie. Nézzünk utána, hogy a körzetben hirdet-
nek-e hasonló irányú képzést, és ha igen, csatlakozzunk!

2) Másik lehetőség, hogy kérjük meg gyülekezetünk lelkészét vagy misz-
szióvezetőjét a bizonyságtétellel, evangelizációval kapcsolatos képzés 
tartására. Költségtakarékosság szempontjából, vagy ha csak kevés a 
helyi érdeklődő, hirdessük meg a programot a környéken is! 

3) A bizonyságtevés és evangelizálás területén folytatott képzés alatt 
keressünk meglévő forrásanyagokat. A szolgálatra való felkészülés 
fontos része, hogy megismerjük a rendelkezésre álló segédanyagokat 
és tudjuk is használni azokat. 

4) A személyes lelki felkészülés elengedhetetlen a missziós szolgálat vég-
zéséhez. Amint elkezdünk Isten szolgálatában tevékenykedni, jobban 
felismerjük saját lelki szükségleteinket. Ha tehát ilyenkor kérjük Istent, 
hogy nagyobb mértékben töltsön be Szentlelkével és ezt el is fogadjuk, 
több erőt nyerünk a szolgálatra. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek 
vezessen és használjon fel!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Isten különböző ajándékokat ad az egyháznak, amelyek a megfelelő 

helyen igen értékesek, mindegyik részt vehet abban a munkában, 
ami által a nép felkészül Krisztus közeli visszajövetelére” (Ellen G. 
White: Gospel Workers. 481. o.). Mit tehetünk, hogy nagyobb hang-
súly kerüljön erre a kérdésre?

2) „Nem mindenki kapja ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, 
hogy minden egyes szolgája megkapja a Lélek valamelyik ajándékát” 
(Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista 
Egyház. 224. o.). Hogyan bátoríthatunk minden gyülekezeti tagot 
arra, hogy fedezze fel, fejlessze és hasznosítsa lelki ajándékait? Miért 
fontos ezt tenni? 
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FÜLE LAJOS: MI HÍVŐK

Bogárlátókörünkön túli fények
ultraviola sugaraival
táplálva és formálva élünk
távlaton túli távlatok, 
örök vonzások delejében.
Reménység megszállottjai 
énekelve megyünk az úton
s a senki földjén áthaladva
az értelem határán túli
titokszférába disszidálunk.
S mindezt a hit feltárhatatlan, 
szuperszonikus szárnyain, míg
a józan ész s a tudomány is
elképedve mered utánunk.
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április 21–27.

A misszió mint életforma

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Márk 5:1-19; János 17:11-19; 
1Korinthus 9:20-22; 2Korinthus 3:2-3

„Joppéban pedig vala egy nőtanítvány, név szerint Tábitha, mely megmagya-
rázva Dorkásnak, azaz zergének mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben 
és alamizsnákban, melyeket osztogatott” (ApCsel 9:36).

KULCSGONDOLAT: Akár elismerjük, akár nem, életmódja példájával 
minden hívő valamilyen üzenetet hirdet. 

Gyakran mondják, hogy a kereszténység nem egy tantétel elfogadása, in-
kább életforma, életstílus. Végeredményben a hitünk hat a döntéseinkre és 
arra is, hogy milyen lesz az életünk.

Az emberek árgus szemekkel figyelik a magukat kereszténynek vallókat, 
hogy vajon megegyezik-e az életük hangoztatott hitelveikkel. Még ha nem is 
törekszünk erre tudatosan, aki megfigyel bennünket, valóban tanul tőlünk. 
Tehát nem ez a fontos kérdés: „Vajon hatunk a többi emberre, továbbadunk 
nekik valamit?”, hanem ez: „Hogyan hatunk másokra, mit adunk tovább?” 

Ne feledjük, hogy erős a hatás, amit akár szándékosan, akár nem tudatosan 
fejtünk ki a környezetünkben, ugyanakkor meg kell terveznünk, miként se-
gíthetünk az embereknek kapcsolatba hozni a hitet egyfajta életstílussal. A 
héten azt fogjuk megvizsgálni, hogyan mutathatja be a keresztény életstílus 
a hit jelentőségét hétköznapi életünkben. 

4. tanulmány
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április 22. vasárnap

SZAVAK NÉLKÜLI PRÉDIKÁCIÓ

Hogyan ismertük volna fel Jézus követőit az I. században? A papokat és az 
írástudókat elárulta az öltözékük, mint ahogy a halászokat, a földműveseket, 
a római katonákat is. Ám vajon miről lehetett felismerni a keresztényeket? 

Jézus szerint mi legyen követői egyik különös ismertető jegye (Jn 13:35)? 
Mit jelent ez a gyakorlatban? 

Jézus elmondta: onnan tudható, hogy a követői vagyunk, ha szeretjük egy-
mást. Miről állapíthatják ezt meg? Ha a cselekvő szeretet meggyőzi őket.  
A Jézus és az emberek iránti szeretet határozza meg, hogyan viszonyulunk 
Isten akaratához, ill. miként bánunk egymással. Hasonlóképpen, az Isten 
népe közösségén kívül állók iránti szeretet és törődés mértéke határozza 
meg, hogyan bánunk velük. Ez az a prédikáció, amit látni és figyelni fognak, 
ami sokkal hangosabban szól, mint amit valaha elmondhatunk. Sok szülő 
észrevette, hogy a gyerekekben már igen korán kifejlődik és egyre finomul 
az a belső érzék, amivel meg tudják állapítani, ha valaki őszinte vagy színlel. 
Tehát legyünk tisztában azzal, hogy a velünk kapcsolatba kerülők, a bizony-
ságtételünket hallók közül soknak igen fejlett ez az érzéke, különbséget tud-
nak tenni az őszinte és a csupán hangoztatott lelki élet között. 

Hogyan kívánja Isten felhasználni népét arra, hogy hatással legyenek a 
többi ember életére? Mit mond erről Pál 2Kor 3:2-3 verseiben?

Ne becsüljük alá a hatást, amit akár szándékosan, akár öntudatlanul gya-
korlunk a körülöttünk élőkre. A keresztény élete legyen olyan, mintha Jézus 
Krisztus levele lenne, amit a világnak küldött! Az isteni kegyelem által meg-
újított szívből fakadóan ez a levél bemutatja az evangélium erejét, ami képes 
megváltoztatni az ember életét, így téve bizonyságot az Úrról. 

Hogyan hatottak ránk olyan emberek, akiknek a tettei összhangban 
álltak a szavaikkal? Mit váltottak ki belőlünk azok, akiknek a tettei 
nem álltak összhangban azzal, amit mondtak? Hogyan lehetünk min-
dig tudatában, hogy a cselekedeteink így vagy úgy, de mindenképpen 
befolyásolnak másokat? 
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április 23.hétfő

KÖNYÖRÜLETESSÉG

Rengeteg ember mellett elhaladunk naponta, akiket nem ismerünk. Elsie-
tünk mellettük az utcán, melléjük ülünk le a presszóban, velük várakozunk 
a sorban. Időnként az is megesik, hogy biccentéssel jelezzük: észrevettük 
őket, vagy mellettük elhaladva csak a szemöldökünket húzzuk fel. Szemé-
lyesen nyilván képtelenek lennénk felvenni a kapcsolatot mindenkivel, akit 
naponta látunk, Isten azonban szeretné, ha mindannyian befogadnák Őt az 
életükbe. Persze némelyek esetében mi is részesei lehetünk Isten tervének, 
ami a megmentésüket célozza.

Noha a Mt 9:36-38 verseiben lejegyzett szavak egyedi, sajátságos össze-
függésben hangzottak el, Jézus érzései nem csupán arra a helyzetre kor-
látozódtak. Mit fejezett ki az Úr, és szavai hogyan alkalmazhatók a mi 
környezetünk mezőire?

Zaklatottak és elgyötörtek voltak az emberek, akiket Jézus akkor látott. 
Annyira erőt vett rajtuk a csüggedés, hogy minden reménnyel felhagytak a 
hitélet tekintetében. Akikre Isten rábízta népe lelki jólétének őrzését, elha-
nyagolták kötelességüket, így az emberek szétszéledtek és elkedvetlenedtek. 
Jézus megszánta őket, hiszen tudta, hogy lelki értelemben pásztorra van 
szükségük. A környezetünkben élő emberek tömegei közül sokan már el-
kötelezték magukat Jézus Krisztus mellett, ám még többen vannak, akiknek 
nagy szüksége lenne a Jó Pásztorra. Valahogy Krisztushoz kell vezetni őket. 

Jézus, a tanítványok és a Mester még néhány követője foglalatoskodott az evan-
géliumi aratásban, de amint egyre több lett az aratnivaló, úgy nőtt az igény 
a munkásokra. Jézus minden bizonnyal azért akarta, hogy imádkozzunk a 
munkásokért, mert ezzel is ösztönözni kívánta követőit az aratás munkájá-
ban való részvételre. Kérésében azonban ígéret is rejlik arra nézve, hogy Isten 
tudja, több munkásra van szükség, és el is küldi őket. A legtöbb gyülekezetet 
hatalmas mezők övezik, ahol rengeteg az aratnivaló, tehát nem célravezető a 
munkát csupán néhány tagra hagyni. Ha mi is könyörületre indulunk a gyüle-
kezetünk vagy otthonunk környezetében élők – sok esetben – ezrein, érezni 
fogjuk, hogy az aratás Urától kell kérnünk munkásokat. Ennek hatására pedig 
talán mi magunk is rájövünk, hogy lehet belőlünk is munkása az Úrnak. 

A misszióról és az evangélium hirdetéséről gondolkodva fontos, hogy állan-
dóan figyeljünk az aratnivalóra a környezetünkben. Biztosan sokan keresik 
Istent, és nagy hatással lesz rájuk, ha könyörületet tanúsítunk irántuk.
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április 24. kedd

MÁSOK HELYZETÉBE BELEGONDOLVA

Itt meg kell említeni egy lényeges pontot: fontos tudnunk, hogy mit tekin-
tenek az emberek elsődlegesnek, és ne csak azt akarjuk megadni, ami sze-
rintünk kell nekik. Mi aggasztja őket? Milyen problémákkal küzdenek? 
Érzésük szerint mire van szükségük?

Hogyan közelített Pál a különböző népekhez? Mit tudhatunk meg erről 
1Kor 9:20-22 szakaszából? Miért próbálta felmérni, hogy mire volt az 
embereknek szüksége, mi foglalkoztatta őket? Milyen tanulságot vonha-
tunk le ebből magunk számára, miközben igyekszünk felvenni a kapcso-
latot a környezetünkben élőkkel (lásd még Zsid 4:15)?

Pál apostol kész volt bárhová elmenni, bármit megtenni – természetesen 
az elvi kérdésekben való megalkuvás nélkül –, csak hogy jobban meg tudja 
győzni az embereket az evangélium igazságáról. Más szóval, hajlandó volt 
mások helyébe képzelni magát, megpróbálta megérteni őket, hogy eldönt-
hesse, miként lehetne a legjobban Jézus Krisztushoz vezetni őket. Gyakran 
előfordul ugyanis, hogy azt akarjuk adni, ami szerintünk másoknak kell, 
pedig először is meg kellene tudnunk, ők mit tartanak szükségesnek. A he-
lyükbe képzelni magunkat annyit jelent, hogy az egész életet és annak min-
den kérdését megpróbáljuk az ő szemszögükből látni. Meg kell értenünk, 
mi bántja őket és mi okoz örömet nekik, azaz képeseknek kell lennünk ott 
elérni őket, ahol vannak. 

Természetesen éppen ezt tette Jézus. Földi életében azonosította magát 
azokkal, akiknek a megmentéséért jött. Érti küzdelmeinket és fájdalmunkat, 
mert Ő is tapasztalt hasonlókat. Nagy csalódások érték, hamisan vádolták, 
elutasították, igazságtalan büntetést szenvedett el. A legteljesebb értelemben 
igaz lett rá, hogy „Velünk az Isten”, amikor belépett az emberi életbe. 

Ebből következően Jézus képes arra, hogy ott vegye fel a kapcsolatot az em-
berekkel, ahol vannak. Az evangéliumokat olvasva felfedezzük, hogy nem-
csak egy evangelizációs és bizonyságtévő módszere volt. Mindenkivel a saját 
életterében találkozott. Jákób kútjánál a samaritánus asszonyhoz szólva az 
élő vízről beszélt. A földművesek társaságában utalt a vetésre, az aratás idejé-
re és az időjárásra. Halászok között halakkal, hálókkal és viharokkal példá-
lózott. Jézus a hétköznapi élet dolgaiból kiindulva csodálatosan bemutatta a 
fontos lelki igazságokat, aki pedig odafigyelt rá, az hallott az élet vizéről és az 
evangélium magvának elvetéséről. Sokan közülük valóban emberek halászai 
lettek Krisztusért. 
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szerda április 25.

VENDÉGSZERETET

Az emberek Krisztushoz vezetésével kapcsolatban szokták elmondani: 
„általában nem arra figyelnek, amit tudunk, amíg meg nem győződnek ar-
ról, hogy mennyire törődünk velük.” Taníthatunk, prédikálhatunk amennyit 
csak akarunk, de ha az emberek azt érzik, hogy félreértik, nem szeretik és 
nem fogadják el őket, ez komolyan gyengíti a bizonyságtételünket, még ak-
kor is, ha az igehirdetésünk a legékesebben szól, a legésszerűbb és a legiga-
zabb a tanításunk.  

Így jutunk el a vendégszeretet kérdéséhez. A vendégszeretethez hozzátarto-
zik az emberek elfogadása, köszöntése, a nyíltság, a törődés, a nagylelkűség, 
a kedvesség és a barátságosság. E tulajdonságoknak egyaránt jellemezniük 
kell a keresztények egymás közti kapcsolatát és azt is, ahogy azokhoz viszo-
nyulnak, akik még nem hallottak az Úrról. 

Olvassuk el az ördöngös meggyógyításának történetét Mk 5:1-19 részé-
ben! Mit mondott ennek az embernek Jézus, szintén arra az elvre mutat-
va, hogy a barátok jobban meghallgatják, ha az evangéliumról beszélünk 
nekik? Hogyan tanulhatjuk meg ezt az elvet alkalmazni a saját bizony-
ságtételünkben és szolgálatunkban?

Jézus utasíthatta volna ezt a férfit, hogy menjen vissza a városba, ahol élt és 
beszéljen mindenkinek a gyógyulásáról. Az Úr azonban kifejezetten a ba-
rátaihoz küldte. Ez is kiemeli, hogy azok fogadják a legjobban, amit Isten 
szeretetéről, kegyelméről és szabadításáról akarunk mondani, akikkel már 
kapcsolatban állunk. Ők azután továbbadják a barátaiknak a tőlünk hallott 
izgalmas hírt, így terjed az evangélium üzenete. 

E folyamat szempontjából igen fontos, hogy legyenek barátaink a gyüleke-
zet körén kívül is. Természetesen sokan a munkahelyükön tesznek szert is-
merősökre. Az ismerős nem tekinthető közeli barátnak, de válhat baráttá a 
vendégszeretet evangelizációjának hatására – ami a vendégszerető életmódból 
természetesen adódhat. Úgy is mondhatjuk, hogy a vendégszeretet evange-
lizációja nem alkalmankénti esemény, inkább egy életformának tekinthető 
(lásd még Lk 14:12-14).

Mit tehetnénk azért, hogy még vendégszeretőbbek legyünk? Hogyan 
tanulhatunk meg készségesebben adni a miénkből azoknak is, akik-
nek még hallani kell az Úrról?
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csütörtökáprilis 26.

A BARÁTI KÖR SZÉLESÍTÉSE

Ritkán előfordul ugyan, hogy valaki egyenesen megkérdezi egy keresztény-
től: „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?”, de többnyire a hívőknek kell elindulni 
és megkeresni azt, aki elveszett. Szokták mondani, hogy a gyülekezet olyan, 
mint egy erőd, amit egyesek időnként elhagynak egy kampány vagy misszió 
idején. Ilyenkor begyűjtenek néhány megtérőt, akiket arra tanítanak, hogy 
ne kerüljenek túl közel a világhoz, ahonnan megmentették őket. Persze nem 
az a lényeg, hogy ez a gondolat igaz vagy csupán feltételezés. Valóban sok ad-
ventistának alig vagy egyáltalán nincs szoros baráti kapcsolata a közösségen 
kívül. Egyrészt fontos tartózkodni a szentségtelen hatásoktól, ugyanakkor 
egy bizonyos mértéken túl ez az elszigetelődés megnehezíti, hogy valóban 
eljuttassuk az emberekhez az evangélium üzenetét. 

Hogyan viszonyuljanak a keresztények a világhoz? Mit tudhatunk meg 
erről Jn 17:11-19 verseiből (lásd még Kol 4:2-6)?

Az alábbiakat szűrhetjük le az idézett részből Jézus tanítványainak a világgal 
való viszonyáról:

• a világban vannak (11. vers) 
• nem a világból valók (14. és 16. vers)
• nem kell még kivenni őket a világból (15. vers)
• Jézus a világra küldi őket (18. vers)

Ebben a világban születünk, és amíg élünk, Isten mindannyiunkra valamilyen 
feladatot bíz. Miként első tanítványait, úgy bennünket is azért küld a világ-
ba, hogy hozzá vezessük, akit csak tudunk és bemutassuk az embereknek 
az üdvösség ígéretét, amit Jézus az egész emberiségnek felkínál. Közös ki-
hívásunk, hogy tudatosan bővítsük személyes misszióterületünket. Ez je-
lentheti az életstílusunkon való változtatást, hogy így több olyan emberrel 
találkozzunk, akik nem járnak gyülekezetbe, templomba. Egyáltalán nem kell 
emiatt megalkudnunk az elvek, a meggyőződésünk, az értékeink tekinteté-
ben, csak tiszta lelkiismerettel keressük az alkalmakat a találkozásra. Igyekez-
nünk kell úgy kapcsolatba lépni az emberekkel, hogy barátaikká, majd ebből 
következően Isten igazságának csatornáivá válhassunk számukra. Általában 
fő feladatunknak tartjuk azt, hogy meghívókat küldjünk ki és meghívjuk ma-
gunkhoz az embereket. Jézus azonban arra szólít, hogy mi menjünk hozzájuk.

Gondoljunk a saját helyzetünkre! Hajlamosak vagyunk túlságosan 
elszigetelődni, eltávolodni a világtól? Vagy inkább túl kényelmesen 
érezzük magunkat a világban? 
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április 27.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Fedezzük fel, hol illik bele a gyülekezet átfogó terveibe a saját szolgálatunk!

Míg a helyi gyülekezetek egyes egységei talán jól szervezett missziós progra-
mot, komoly tevékenységet folytatnak, megvan az esélye, hogy a különböző 
feladatokat végzők nem sokat tudnak arról, ami a gyülekezet életének más 
területein történik. Továbbá talán nincs is olyan átfogó gyülekezeti evange-
lizációs terv, amiről a gyülekezet minden egysége tud és így támogathat. A 
bátorítás, a támogatás és az eredményes értékelés szempontjából tehát az a 
legjobb, ha evangelizációs és missziós szolgálatunk része a gyülekezet teljes 
körű stratégiájának. Ennek elérése érdekében a következő javaslatokat tart-
juk fontosnak:

1) Tájékozódjunk a gyülekezet lelkészénél, a véneknél és a misszióveze-
tőnél a gyülekezet evangelizációs és missziós céljairól és arról, hogy 
milyen stratégiát követnek. Erre azért van szükség, hogy megtudjuk, 
az általunk választott evangelizációs és missziós tevékenység hol illesz-
kedik bele a gyülekezet tervébe, céljai elérését segítve. 

2) Így megtudhatjuk azt is, hogy noha gyülekezetünk sokat tesz a 
misszióért, talán nem dokumentálják a célkitűzéseket és a stratégiákat. 
Ebben az esetben kérdezzük meg a lelkésztől, a vénektől vagy a misz-
szióvezetőtől, hogy milyen személyes célkitűzéseik vannak e téren, 
majd írjuk le magunknak! Így alakul ki bennünk a kép a gyülekezet 
vezetőségének missziós elképzeléseiről, aminek alapján felvázolhatunk 
célokat és javaslatokat tehetünk az alkalmazandó módokra. 

3) Ekkor dönthetünk úgy is, hogy egy már működő missziós szolgálat-
hoz csatlakozunk. Ám ha az általunk választott szolgálati terület még 
új, akkor gyűjtsünk össze néhány embert, akiknek hasonló az 
elképzelése. Jegyezzük le a céljainkat és a célok elérését biztosító stra-
tégiánkat! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Túl gyakran megesik, hogy a szószékről elhangzó prédikációk 

hatásával ellentétes az igazság állítólagos hirdetői életének prédiká-
ciója” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 9. köt. 21. o.). 
Milyen az életünk bizonyságtétele a szavainkhoz viszonyítva?

2) Gondoljunk most saját gyülekezetünkre! Mennyire kapcsolódik 
bele a környezete életébe? Ha holnapra eltűnne a környékről, meny-
nyire vennék észre? Egyáltalán észrevennék?
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Miről beszéljünk?

„…az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre 
és a kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját 
dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által igen nagy és becses 
ígéretekkel ajándékozott meg…” (1Pt 1:3-4).

„Mondd a megkísértett embernek, hogy ne a körülményeket és saját 
gyengeségeit nézze, sem pedig a kísértés hatalmát, hanem Isten Igéjé-
nek erejét! Ez az erő a mienk… 

Bátorítsd az embereket! Vidd őket imában Isten elé! A kísértés áldo-
zatai közül sokan szégyellik kudarcaikat, és úgy érzik, hogy hiába 
közelednek Istenhez. Ezt a gondolatot azonban az ellenség sugallja. 
Amikor vétkeztek, és úgy érzik, hogy nem tudnak imádkozni, mondd 
meg nekik, hogy éppen ilyenkor kell imádkozniuk. Ha megszégye-
nülten bár, és mélyen megalázva, de bevallják bűneiket, akkor Ő, aki 
hű és igaz, megbocsátja bűneiket, és megtisztítja őket minden gonosz-
ságtól. 

Látszólag nincs tehetetlenebb, valójában mégis legyőzhetetlenebb, 
mint az az ember, aki érzi semmiségét, és teljesen a Megváltó érdeme-
iben bízik. Ima, valamint Isten Igéjének tanulmányozása által, és mert 
hiszi, hogy Isten állandóan jelen van, a leggyengébb ember is kapcso-
latban lehet az élő Krisztussal, aki fogja kezét, és soha nem ereszti el…

Akiknek Krisztus a legtöbbet bocsátotta meg, azok fogják Őt a legjob-
ban szeretni. Ők lesznek azok, akik majd a végső napon trónjához a 
legközelebb állnak” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Buda-
pest, 1998, Advent Kiadó. 120-121. o.).
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április 28–május 3.

Többlépcsős evangelizálás

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 25:35-40; Lukács 8:4-15; 
János 6:54-66; 1Korinthus 3:1-3; 1Péter 2:2

„Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok vol-
na el” (1Kor 3:2, új prot. ford.).

KULCSGONDOLAT: Az evangelizáció és a bizonyságtétel minden formá-
jában fontos először az evangélium egyszerű igazságát bemutatni. 

A többlépcsős evangelizáció azon a felismerésen alapuló stratégia, hogy az 
emberek hajlandóak az egyik gyülekezeti programról a másikra továbbha-
ladni, ha a programokat a megfelelő sorrendben állítjuk össze. Ezt azon-
ban nagy körültekintéssel kell tenni, különben többet árthat, mint amennyit 
használ. 

Amint alapigénk is mutatja: Pál tisztán látta, hogy ha túl sokat mondunk egy-
szerre, a kívánttal éppen ellenkező hatást érhetünk el. Megeshet, hogy olyan 
sok, bonyolult tanítást közlünk, ráadásul rossz sorrendben, ami szinte meg-
fullasztja a hallgatókat. Talán nem tudják megragadni a gondolatok mélyebb 
értelmét, vagy nem hajlandóak a saját életükre alkalmazni a tanultakat. A 
kisbabák is először tejet fogyasztanak, majd fokozatosan kapnak szilárd 
ételeket, így a Krisztusban újszülötteknek is először olyan lelki táplálékot 
kell fogyasztani, amit fejlődő lelki felfogásukkal képesek feldolgozni. 

Ezen a héten annak járunk utána, hogyan kapcsolódnak össze az evangeli-
záció és a bizonyságtevés stratégiái, programjai, miként épülnek egymásra, 
támogatják egymást a gyülekezet többlépcsőjű evangelizációs éve során.

5. tanulmány
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április 29. vasárnap

A TÖBBLÉPCSŐS EVANGELIZÁCIÓ ÉS AZ IGÉNYEK

Amint már az előzőekben is megállapítottuk, ha megtudjuk, hogy milyen 
egyéni és közösségi igények merülnek fel, az befolyásolja az emberekhez 
való közeledésünk módját és a számukra felkínált programokat, valamint 
szolgáltatásokat. Az igények ismeretében jobban tervezhetünk olyan több-
lépcsős alkalmakat, amelyek az alapvető igények kielégítését célozzák úgy 
az egyes emberek, mint a közösségek részére. 

Mit közöl Lk 9:11 verse arról, hogy Jézus fizikai és lelki gyógyításra is 
törekedett? Hogyan célozhatjuk meg mi is ezt azok között, akikkel kap-
csolatba akarunk lépni?

Kétségtelen, hogy sokan elsősorban azért gyűltek Jézus köré, mert Ő képes 
volt a fizikai szenvedéstől megszabadítani az embereket. Természetesen se-
gített fizikai bajukon, de foglalkozott azzal is, ami szintén fontos az emberek-
nek, még ha nem is érezték hiányát olyan erősen. Ez pedig a lelki gyógyulás 
igénye.

Isten népe ma is igyekszik megadni az embereknek, amire egyénileg és kö-
zösségileg szükségük van, de követnünk kell Jézus példáját abban is, hogy 
az örökérvényű kérdések felé irányítsuk a figyelmet. 

Milyen üzenetet közvetít Mt 25:35-40 szakasza? Valójában mennyire 
vesszük komolyan, vagy csupán egy hasonlatnak tekintjük? Mennyiben 
lenne más az életünk, ha komolyabban vennénk Jézus szavait?

Ha szolgálunk azoknak, akiket Jézus szeret, akikért az életét adta, akkor ma-
gát Jézust szolgáljuk. Ez is mutatja, hogy az Úr milyen szorosan kötődik te-
remtményeihez. Törődik, együtt érez a bajban lévőkkel, tehát nekünk is ezt 
kell tennünk. Mt 25:35-40 értelmében az igények teljesítésére nem csak egy 
meghatározott stratégia keretében kerülhet sor. Ha megtudjuk, hogy mire 
van szükség, tennünk kell valamit ezért, akárhol is tartson éppen a gyüleke-
zet többlépcsős terve. Sokan az egyik programról haladnak a következőre, 
miközben lelki érdeklődésük fejlődik, mások pedig már azonnal igénylik a 
lelki erősítést. Nem kell a gyülekezetnek felhagynia a programok és esemé-
nyek előre megtervezett menetével, ugyanakkor minden eshetőségre készen 
kell állni. Ehhez szükség van képzett személyzetre és elegendő forrásra. 
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április 30.hétfő

TEJ ÉS KEMÉNY ELEDEL

Vessük össze 1Kor 3:1-3 és 1Pt 2:2 verseit! Pontosan mire utalhatott Pál és 
Péter a tejről és a kemény eledelről, ill. a fejlődés szükségességéről szólva? 
Elképzelésünk szerint mi a tej és mi a kemény eledel teológiai értelme?

A korinthusi gyülekezet tagjai nyilván nem fejlődtek eléggé lelkileg azt köve-
tően, hogy Pál megalapította csoportjukat. Ezért az apostol kérte őket prédi-
kációjában: teljesen adják át magukat Istennek és jussanak el a lelki érettség 
olyan fokára, hogy képesek legyenek megérteni az evangélium mély igazsá-
gait is. Prédikálásának jellege ekkor inkább evangelizációs, mint tanító volt. 
Nem kívánt mélyebb értelmű kérdésekről beszélni, amíg hallgatói lelkileg 
eléggé meg nem értek ahhoz, hogy szavait megértsék és azoknak megfelelő-
en cselekedjenek. 

A kapcsolatok építése közben gondolnunk kell a páli stratégiára. Fontos rá-
vezetni az embereket, hogy átadják életüket Krisztusnak. Csak ekkor várhat-
juk el, hogy elfogadják az írott Ige mély, életet átalakító igazságait. A többlép-
csős evangelizáció utalhat hosszú stratégiára, de rövid folyamatra is. Ha az 
emberek végighaladnak egy programsorozaton és nyitottan fogadják Isten 
hívását, egy teljes körű evangelizációs sorozaton lehet végigvezetni őket vagy 
személyes bibliaórákat adhatunk nekik. Minden program esetében ugyanaz 
az elv érvényes: először jön a tej (a kapcsolat elején az evangélium egyszerű 
kérdései), majd a kemény eledel (mélyebb igazságok, amelyek próbakőnek 
számítanak és határozott elköteleződéshez vezetnek).

Milyen fontos tanulságot találunk Jn 16:12 versében? Hogyan tanulhat-
juk meg alkalmazni ezt az elvet az emberekkel?

Egy új hívőt annyira lelkesített, amit a Hetednapi Adventista Egyházban 
megismert, hogy a hallottakat mindenkivel tudatni akarta. Elsőként legin-
kább a „fenevad bélyegéről” szeretett beszélni. Jó szándék fűtötte, esete még-
is éppen arra példa, hogy az igazságot nem egyszerre, hanem fokozatosan 
felépítve kell bemutatni. 

Emlékezzünk vissza arra, hogy nekünk melyik bibliai igazság elfoga-
dása jelentett először küzdelmet, nehézséget! Hogyan tudtuk idővel 
elfogadni azt a bizonyos tanítást? Mit tanultunk ebből, ami segíthet, 
hogy nagyobb tapintattal beszéljünk az emberekkel?
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május 1. kedd

PRÓBAKŐNEK SZÁMÍTÓ IGAZSÁG

Az a bibliai tanítás nevezhető próbakőnek, aminek megértése után az em-
ber késztetést érez valamilyen jelentős, hitbeli vagy életmódbeli változtatás-
ra. Vannak olyan próbakőnek számító igazságok, mint pl. a hetedik nap, a 
szombat megtartása vagy a tisztátalan ételek kerülése, amelyek hatása érez-
hető hitünk és életmódunk területén is. Amint ebből is kitűnik: el kell vezet-
ni az embereket Krisztus elfogadásáig, és csak utána kérhetjük tőlük, hogy 
ezt vagy azt megtegyék Krisztusért. 

Jn 6:54-66 szakaszában olvashatjuk, hogy sokan elfordultak Jézustól, 
miután nehezebb igazságokkal szembesültek. Mi volt az oka annak, 
hogy végül több követője is elhagyta Jézust? Mit tanulhatunk ebből mi? 

Sokan ettek abból az ételből, amit előző nap Jézus adott az embereknek a 
domboldalon, és azért követték a Mestert, hogy újból kapjanak enni. Teste 
és vére példájával Jézus a lelki dolgokra akarta irányítani a figyelmet, ám 
akkor sokan elfordultak tőle. Nem mintha nem tudták volna megérteni az 
igazságot, hogy az üdvösség egyedül Krisztus által van, csak nem akarták 
elfogadni. Nekik ez jelentette a próbát, és mivel nem az történt, amit akartak, 
úgy döntöttek, hogy elpártolnak tőle. 

Milyen értelemben tekinthető próbakőnek Jn 14:15 igazsága? 

Aki azt állítja, hogy szereti Jézust, komolyan mérlegelje, mennyire kötelezte 
el magát mellette! Előbb-utóbb eljön az idő, amikor az próbálja meg az em-
ber hitét, ha tettekre kell váltani, amit állítólag hisz. Az evangelizáció folya-
matának bármely részénél elfordulhatnak emberek, amikor próbakőnek szá-
mító igazsággal találják szemben magukat. Viszont a tapasztalat azt mutatja, 
hogy az könnyebben, jobban megbirkózik a próbakőnek számító igazsággal, 
aki megszerette a Megváltót. Jézus több mindent el akart mondani a tanítvá-
nyainak, de tudta, hogy akkor még nem értették volna meg (lásd Jn 16:12). 
Megígérte, hogy a Szentlélek majd minden igazságra elvezeti őket (Jn 16:13). 
Ez az ígéret igaz ma is. 

A kegyelem valóban ingyen kapott ajándék, ám időnként igen nagy 
lehet az ára, ha az ember elkötelezi magát Krisztus mellett – amire az 
ajándék elfogadása készteti. Hogyan segíthetünk, ha valakinek ez az 
ár jelent küzdelmet, bármilyen konkrét esetről legyen is szó? Milyen 
tapasztalatunk volt ezen a téren, amivel segíthetünk, ha valaki éppen 
ilyen küzdelmeket él át? 
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május 2.szerda

A LELKI FEJLŐDÉS MÉRÉSE

Ha egy nyilvános előadás, szeminárium, bibliaóra keretein belül a Bibliával 
kapcsolatos információt közlünk, az még nem garantálja, hogy lelkileg is 
hatunk a jelenlévőkre. Sokan részt vettek már evangelizációs sorozaton, Je-
lenések-szemináriumon, bibliaórán vagy ezek mindegyikén. A bibliai igazsá-
gokat értelmi síkon felfogták, ez azonban még nem jelenti, hogy az életükbe 
is beépítették volna a hallottakat. 

Mi alapján dönthetjük el: vajon hatott-e úgy az igazság a mondandónkat 
végighallgatókra, hogy megváltozzon az életük? 

Az emberek lelki fejlődésének mérése szempontjából célravezető, ha kérdé-
seket teszünk fel. Így meg tudjuk állapítani, mennyire értik a lelki igazsá-
got, mennyit fejlődtek. A legjobb, ha olyan kérdéseket fogalmazunk meg, 
amelyekre nem igennel vagy nemmel lehet válaszolni, mert olyan feleletre 
késztetnek, amelyben sok az információ. 

Pl. ilyen kérdéseket tehetünk fel:

Szerinted ma mit mondanak nekünk ezek a versek? Hogyan foglalnád össze 
ezt a bibliai igazságot egy barátodnak? Milyen érzést vált ki belőled Isten 
ígérete, ami neked is szól? Mit gondolsz, az eddig tanultak értelmében ho-
gyan kellene változtatnod az életeden, az emberekkel való kapcsolatodon, 
az életmódodon? Miért ébresztenek benned még nagyobb szeretetet Jézus 
iránt ezek az igazságok? Az eddig tanultak közül mi hatott rád a legjobban? 
Mi adja a legnagyobb reményt? Mitől félsz a legjobban? 

Mint minden evangelizációs előadást, a bibliaórákat is logikus, rendszeres 
sorrendben kell tartani. Először az egyszerűbb, könnyebben érthető tanul-
mányokra kerüljön sor, a bonyolultabb részeket pedig a sorozat későbbi 
részében érintsük, amikor a tanuló megértése már fejlődött. Minden egyes 
alkalommal fel kell tenni olyan kérdéseket, amelyekkel a lelki felfogás és 
fejlődés mértékét értékelhetjük. 

Keressük ki a következő bibliaszövegeket, és gondolkozzunk azon, 
hogy vajon miért tett fel ilyen kérdéseket a mindentudó Isten! 1Móz 
3:9, 13; Mt 16:13-15; 22:41-46; Mk 9:33; Lk 2:46 Kérdéseinkkel 
hogyan segíthetünk az embereknek növekedni a kegyelemben? 
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május 3. csütörtök

AZ ARATÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

A lelki fejlődés útján végigvezetni valakit hasonlítható az aratás előkészíté-
séhez. Aki már dolgozott veteményeskertben, tudja: a feladatoknak van egy 
meghatározott időkerete és sorrendje, amit be kell tartani, ha azt akarjuk, 
hogy beérjen a termés. Fel kell ásni a talajt, ki kell gyomlálni, el kell vetni a 
magokat és fontos az öntözés is. Biztosítani kell a növény számára a legmeg-
felelőbb körülményeket. Némelyik erős napsütést igényel, míg másoknak 
árnyékra is szüksége van. Védekezni kell a madaraktól és a kártevőktől is. 
Ez összességében azt jelenti, hogy a növényeket gondozni kell attól kezdve, 
hogy elvetjük a magot egészen addig, amíg felnövekednek és termőre for-
dulnak. Az emberek lelki útja ehhez hasonló folyamat, ami még a keresztség 
előtt kezdődik, de utána is folytatódnia kell. Ideális esetben az ember addig 
szorul lelki tanításra, amíg ő maga is nem tud másokat tanítani. Ez megint 
csak azt igazolja, hogy mennyire fontos a megtervezett, többlépcsős folya-
mat, kellő időhatárokkal, megfelelő lépésekkel, ami a legjobb, legnagyobb 
védelmet nyújtó környezetet biztosítja a fejlődéshez. 

Olvassuk el Lk 8:4-15 szakaszában a magvető példázatát, majd Jézus 
magyarázatát! Nekünk mi a felelősségünk abban, hogy gondozzuk a jó 
földbe esett magokat, a kihajtó növényt egészen az érettségig? Lásd még 
Jn 16:7-8, 13!

Jézus magyarázata néhány érdekes dologra mutat rá. A 12. versben olvas-
hatjuk, hogy vannak, akik hinni kezdenek, de még mielőtt megerősödne a 
hitük, az ördög mellékvágányra tereli őket. A 13. versben pedig azokról van 
szó, akik örömmel fogadják az igét. Egy darabig hisznek is, ám próbába ke-
rülve más utat választanak. A 14. vers azt a csoportot említi, akik hallották az 
igét, de nem indultak el a keresztény érettség felé. A legtöbb ember elindult 
Krisztus és az országa felé vezető úton, de közben itt vagy ott történtek bizo-
nyos dolgok, amelyek gátolták növekedésük folyamatát. 

Csupán a magvetés ritkán elég a jó terméshez. Egyénileg és testületileg is az 
a feladatunk, hogy elvessük az evangélium magvait, majd pedig többlépcsős 
folyamattal gondozva egészen addig támogassuk az úton elindulókat, amíg 
el nem érik a lelki érettség fokát. 

A példázat melyik része illik leginkább saját lelki tapasztalatunkra? 
Milyen döntéseket hozhatunk, amelyekkel javíthatunk a helyzetün-
kön? 
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május 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Megtalálni a célközönséget.

Mostanra már bizonyára mindenki előtt világos, hogy a hétről hétre követett 
evangelizációs stratégiához egy negyedévnél hosszabb idő szükséges. Nem 
számíthatunk például arra, hogy mindössze egy hét alatt meg lehet találni, el 
lehet tervezni a harmadik tanulmányban említett helyi evangelizációs képzése-
ket és részt is lehetne venni bennük. Ám miközben a képzést fontolgatjuk, ill. 
azt, hogy hol illeszkedhet szolgálatunk a gyülekezet szélesebb körű terveibe, 
el kell gondolkozni a célközönségről is. A következő pontokat érdemes figye-
lembe venni: A gyülekezet lelkészével, vezetőivel és misszióvezetőjével együtt 
döntsük el, milyen bizonyságtevő és evangelizációs programokat fogunk kö-
vetni és milyen célközönséget választunk. A célközönség kiválasztása segít ab-
ban, hogy a folyamat minden részére kellő figyelmet tudjunk fordítani. Ugyan-
is ha egy gyerekprogramot tervezünk, akkor iskolákban kell meghirdetnünk, 
vagy olyan környéken, ahol sok fiatal, gyermekes család él. Választhatjuk még 
célközönségnek a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket, a diákokat stb. A cél-
közönség szem előtt tartása segít a legjobb munkatársakat, helyszínt, időt és 
utómunkát kiválasztani, valamint a program végén eredményesen kiértékelni 
a folyamatot. Így mindig világosan látjuk a konkrét imacélokat is. Talán nem is 
kell a gyülekezeten túl keresni a célközönséget. Gondoljunk azokra, akik rend-
szeresen járnak a gyülekezetbe, de még nem keresztelkedtek meg, pl. a fiatalok 
között vagy a gyülekezeti programokban rendszeresen részt vevők között!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Ha az ember a szívébe fogad egy igazságot, az helyet készít a követ-

kezőnek” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 449. o.). 
Milyen sorrendben mutassuk be az igazságokat, hogy missziómun-
kánk a legnagyobb eredményre vezessen? Miért olyan fontos, hogy 
Krisztus helyettünk vállalt halála álljon tanításunk homlokterében? 

2) „Hallgatói szívét Krisztus szeretete által vonzotta magához, majd 
lassan-lassan, ahogyan befogadhatták, feltárta előttük országának 
igazságait. Nekünk is meg kell tanulnunk munkánkat az emberek 
lelki, szellemi állapotához szabni, hogy úgy fogadjuk el őket, ami-
lyenek” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent 
Irodalmi Műhely. Felfedezések Alapítvány. 39. o.). Hogyan hat bib-
liai tanításunkra, ha szeretjük azokat, akiknek Isten Igéjéről aka-
runk beszélni? Kifejezetten olyan tantételek esetében érdekes ez, 
amelyekben az érdeklődők felfogása eltér a miénktől. 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
LEGNAGYOBB A SZERETET

Hányszor voltam már
akaratos, dühös
magamra, másokra is,
és mégis készülök
a Mennyekbe, hisz
ígéretem van, hogy
oda mehetek, mert
nem az én érdemem,
hanem Isten készített
nekem ott helyet.
– Én meg hiszem, hogy
a kegyelem mindennél
nagyobb! Hiába vagyok
akaratos, ez valahogy
emberi természet,
és átalakul majd,
mire odaérek.

– Persze, igyekszem
elhagyni a rosszat,
nem örülök már
semmilyen gonosznak!
– Csendes szívvel igyekszem élni:
kérem Istent,
segítsen cserélni
szívet egy jobbra,
olyanra, amelyik szeret,
mert a legnagyobb
a szeretet!
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május 5–11.

Személyes missziómunka

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 139; János 1:37-51; 4:37-38; 
Apostolok cselekedetei 4:13-14; 1Péter 3:1-15

„Ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr; és szolgám, akit elválasztottam” 
(Ézs 43:10).

KULCSGONDOLAT: Akiben él az üdvbizonyosság öröme, az másokat is 
szeretne hasonló tapasztalatra vezetni.

A gyülekezet bizonyságtevése és evangelizációja által sokan megismerik a Jé-
zusról szóló örömüzenetet, persze az egyes emberek hatása jelentős mérték-
ben hozzájárul a gyülekezet teljes programjának a sikeréhez. A felmérések 
tanulsága szerint az elmúlt néhány évtizedben a barátok, rokonok, szom-
szédok vagy ismerősök (természetesen a Szentlélek hatása alatt) tudták a 
legeredményesebben elvezetni az embereket addig, amíg átadták szívüket 
Krisztusnak. A felmérések szerint a megkérdezett új tagok 83%-a arról szá-
molt be, hogy jelentős hatást tettek rájuk azok a barátaik, rokonaik, ismerő-
seik, akik már a gyülekezet tagjai voltak. A korábban valamilyen nyilvános 
evangelizáción részt vettek 64%-a egy közeli ismerősétől, rokonától kapta a 
meghívást. 

Ezen a héten az emberi kapcsolatok hálózatának bibliai példáit tekintjük át. 
Megvizsgáljuk azt is, hogy mennyire kötődünk Jézushoz és milyen hatásunk 
lehet a hozzánk közelállókra.

6. tanulmány
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vasárnapmájus 6.

ISTEN ÉS ÉN

Közvetlenül befolyásolja Jézusról való bizonyságtételünk eredményességét, 
hogy milyen a személyes kapcsolatunk vele. Bárki könnyen megtanulhatja 
a bizonyságtétel és az evangelizálás néhány formuláját, majd saját vélt böl-
csessége és ereje tudatában belevághat a feladat végzésébe. Isten így is meg-
áldhatja az erőfeszítéseit, mégis állandóan emlékeztetni kell magunkat arra, 
hogy ez az Ő munkája, amit az Ő erejével végezhetünk el. Vajon csupán 
ismeretet igyekszünk közölni (még ha ez valóban lényeges ismeret is), vagy 
eleven, lelki kapcsolatra akarjuk vezetni az embereket? Mégis, hogyan adhat-
nánk át másoknak azt, ami nekünk vagy bennünk nincs meg?

Természetesen mindig találunk példát olyanokra, akik noha gyengék a hit-
ben, a hitehagyás és a visszaesés szélén tántorognak, Isten mégis felhasz-
nálta őket arra, hogy Jézushoz vezessenek másokat. Évekkel ezelőtt egy 
nagyvárosban egy fiatal nő mindent megtett azért, hogy a testvérét Istenhez 
vezesse. A bátyja évekkel később meg is keresztelkedett, de egy hónapra rá a 
nő elfordult a hittől és még ma sem tért vissza. Ilyen esetek ugyan előfordul-
nak, ám minél szorosabban kötődünk Jézushoz, annál nagyobb ereje lesz a 
bizonyságtevésünknek. 

ApCsel 4:13-14 versei alapján milyen volt Péter és János kapcsolata Jé-
zussal? Mire váltak képessé így? Mi mindent fejezett ki ez a megállapítás: 
„meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak”? Milyen lesz az az ember, aki 
„Jézussal volt”?

Isten Igéjének tanulsága egészen világos. Saját misszióterületünkre gondol-
va, amikor megpróbáljuk felmérni, mennyire érett az aratnivaló és milyen 
nagy szükség van munkásokra, engednünk kell, hogy az Úr szoros és erős 
kapcsolatba vonjon magával. Ebből a kapcsolatból nyerünk erőt – ami más-
különben nem áll rendelkezésünkre. 

Milyen a kapcsolatunk az Úrral? Hogyan tükrözi az Istennel való kap-
csolatunkat a puszta lényünk, beszédünk, az, amit teszünk, ahogy az 
emberekkel bánunk? Legyünk egészen őszinték magunkkal, még ha 
ez fájdalmas is!
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május 7.hétfő

SAJÁT MISSZIÓTERÜLETÜNK

Amikor Jézus az emberek sokaságára tekintett, szánalom töltötte el (lásd Mt 
9:36). Néha talán azt gondoljuk, hogy csak a tömeget látta, pedig valójában 
látott minden egyes embert. Nekünk is tekintettel kell lennünk a tömegeket 
képező egyénekre, akik mellett elhaladunk, akik között élünk. Gyülekeze-
tünk ezt csak úgy teheti meg, ha tagjai egyénileg felveszik a kapcsolatot a 
hatókörükben élőkkel. 

Saját misszióterületünknek tekinthetjük mindazokat, akikkel különböző 
szinten, de személyesen kapcsolatban állunk. A legszűkebb családi körünk-
től kifelé haladunk a többi rokonunk, barátaink és ismerőseink felé. Alkal-
manként mások is ki- vagy belépnek befolyási körünk határain, egy rövid 
időre ők is a misszióterületünkre kerülnek. 

Vajon András miért a testvérének beszélt először arról, hogy megtalálta 
a Messiást (Jn 1:37-42)?

András Keresztelő János tanítványa volt. Jánosnak az volt a szolgálata, hogy 
Jézus útkészítője legyen, így érthető módon néhány tanítványa Jézus köve-
tője lett. Andrást annyira lelkesítette Jézussal folytatott beszélgetése, hogy 
azonnal megkereste azt, aki a legközelebb állt hozzá, a testvérét, akivel sok 
hosszú éjszakán át halászott együtt Galileában. 

Figyeljük meg, mi történt Jn 1:43-51 szakaszában! Milyen emberi kapcso-
latokról értesülünk ebben a részben? Hogyan válaszolt Filep Nátánael 
kétkedő szavára? Mi a tanulság ebben a történetben, ami bemutatja, ho-
gyan működik a személyes bizonyságtevés?

Jézus követőinek mozgalma valószínűleg úgy indult el először, hogy 
Kapernaum és Bethsaida területén az emberek egymásnak adták a hírt. Fi-
gyeljük meg, Filep nem bocsátkozott vitába, amikor Nátánael hitetlenkedve 
fogadta, hogy a Messiás egy kis, jelentéktelen falucskából származik. Egysze-
rűen ezt mondta neki: „Jer és lásd meg!”

Kik azok a közvetlen környezetünkben, akik között jobb bizonyság-
ként élhetnénk? Mennyi önfeláldozás kellene ehhez?
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május 8. kedd

EGYÉNI LEHETŐSÉGEM

Amikor a misszióvezető kéri, hogy önkéntesek vegyenek részt a bizony-
ságtevésben és az evangelizációban, általában úgy gondoljuk, sokan jóval 
képzettebbek, tehetségesebbek nálunk. Mások talán magabiztosabbnak, rá-
termettebbnek tűnnek. A Bibliából azonban megtudhatjuk, hogy Isten nem 
feltétlenül azokat keresi, akik a legképzettebbek, inkább azokat, akik készek 
szolgálatába állni, bármilyenek is az adottságaik, talentumaik. 

Jó példa erre az, amikor az Úr elhívta Mózest, hogy vezesse ki népét az egyip-
tomi szolgaságból. Mózes csak sorolta az érveit, hogy miért tudná sokkal 
jobban végrehajtani Isten tervét valaki más (lásd 2Móz 3:11; 4:10). Úgy gon-
dolta, számos indoka van arra, hogy ne tegye meg, amire az Úr kérte. 

Sok mai hívő szinte visszhangozza Mózes kifogásait, ha arra kérik őket, hogy 
vegyenek részt valamilyen evangelizációs feladatban. „Miért pont engem 
kérnek erre?” „Mi lesz, ha nehéz kérdéseket tesz fel nekem valaki?” „Én nem 
vagyok jó szónok.” Megmosolyoghatjuk Mózest, aki azt hitte, hogy az Úrnak 
talán át kellene gondolnia toborzási stratégiáját, Isten azonban jól ismerte a 
benne rejlő képességeket. Félelmei és aggodalmai ellenére is éppen ő volt a 
megfelelő ember a különleges feladatra.

Isten Mózest hívta el népe vezetőjéül. Ez az eset is arról győz meg, hogy Is-
ten összehasonlíthatatlanul jobban ismer minket, mint mi magunkat. Nem a 
múltbeli teljesítményünkre figyel, hanem a bennünk rejlő lehetőségre. Min-
den egyes hívőben óriási képességek rejlenek, amelyekkel hozzájárulhat az 
Úr művéhez. 

Másrészt viszont vigyáznunk kell, nehogy elbizakodottan az Úr elé szalad-
junk! Igaz, szükséges a gyakori önvizsgálat, ki kell értékelni, hol állunk lel-
kileg, de tudnunk kell, hogy az emberi szív nem tárgyilagos az önvizsgálat 
esetében. Éppen ezért jó arra is kérni az Urat, hogy vizsgáljon meg, mutassa 
meg valós állapotunkat, mert az állapotunk hat a lehetőségeinkre. 

Olvassuk el a 139. zsoltárt! Miért kérte Dávid Istentől, hogy vizsgálja 
meg a szívét? Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből, nem csupán a 
bizonyságtevéssel kapcsolatban, hanem általánosságban véve is? Mit 
mond nekünk ez a zsoltár éppen most? Minek a reményét találjuk 
benne, mivel bátorít? Ugyanakkor milyen változtatásokra késztet az 
életmódunkat illetően? 
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május 9.szerda

AZ IGAZ ÉLET TANÚSÁGA

Vajon a tettek valóban hangosabbak a szavaknál? Igen, jóval hangosabbak! 
Ezért igaz, hogy egy üzenetet közölni lehet szavak nélkül, csupán tettekkel, 
de éppen olyan erő van a tettek nélküli szavakban is. Ám különösen nagy az 
üzenet hatása akkor, ha a szavak és a tettek összhangban állnak egymással. 
Ha valaki azt állítja, hogy szereti Istent, de a tettei ennek az ellenkezőjét jel-
zik, az a képmutatás. Tehát a legrosszabb, ha az ember másként beszél, mint 
cselekszik. 

A következetességre felfigyelnek az emberek. Talán azt hisszük: a család-
tagjaink, barátaink meg sem hallják, amit mondunk, közben pedig figyelik, 
hogy vajon a cselekedetünk, az életünk egybevág-e a szavainkkal. 

Mit árul el 1Pt 3:1-15 szakasza a keresztény élet erejéről és arról, hogy 
mennyire képes Krisztus számára megnyerni azokat, akik még nem hisz-
nek? Képzeljük csak el, milyen erő kísérné bizonyságtételünket, ha ma-
radéktalanul e tanács szerint élnénk! Mi a 15. vers üzenete a személyes 
bizonyságtétel összefüggésében? Lásd még Mt 5:16!

El tudjuk képzelni, milyen viszályok alakulhattak ki, amikor egy pogány nő 
elfogadta Jézust Megváltójának, de a férje megmaradt a pogányságban. Talán 
az asszony saját misszióterületének érezte a férjét, fontosnak tartotta az üd-
vösségét, ezért sokat vitázott, zsörtölődött vele. Péter tanácsa szerint viszont 
hűséges maradhat Istenhez, reménykedve és imádkozva, hogy hívői életé-
vel majd megnyeri hitetlen férjét Istennek. Ezt úgy is megfogalmazhatnánk, 
hogy hétköznapi élete lehet folyamatos, erőteljes bizonyságtétel.

A világítás kifejezés felöleli mindazt, amit azért tehetünk, hogy a kárhozat 
felé tartókat Isten országához vonzzuk. Fontos, hogy a környezetünkben 
élők ne csupán szép szavainkat hallják. A jó cselekedeteinket is látniuk kell, 
mert így ismerhetik fel Isten erejét, ami rajtunk keresztül mutatkozik meg. A 
Lélek pedig késztetni fogja őket, hogy rájöjjenek, milyen lehetőség és áldás 
Isten jelenléte az emberek életében. Meg kell győzni az embereket arról, hogy 
a kereszténység nem csupán egy cím, amit magunkénak tulajdoníthatunk, 
hanem egy kapcsolat, aminek élvezhetjük erejét. A tanítás fontos módszere 
a példák alkalmazása, a keresztények pedig példaképek, akár törekszenek 
erre tudatosan, akár nem. Tetteink, puszta lényünk bizonyságtétele erősebb 
annál, mint amit mondunk, vagy amit hitünkről vallunk. Nem véletlenül 
ijesztő ez a gondolat – annak is kell lennie!
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május 10. csütörtök

EGYÉNI HOZZÁJÁRULÁS

Ezen a héten saját misszióterületünkről gondolkozunk, ill. arról, hogy mi-
lyen lehetőségeink vannak a bizonyságtevésre és az evangelizációra. Tisz-
tán kell látnunk azt is, hogy mivel a gyülekezet a tagjaiból tevődik össze, 
az egyes emberek erőfeszítései hozzájárulnak a gyülekezet közösségének 
evangelizációjához. Vajon ismerjük gyülekezetünk stratégiáit, amelyeket kö-
vetve Jézushoz akarják vezetni az embereket? Ha igen, akkor a saját misszió-
területünkhöz tartozókat meghívhatjuk, hogy vegyenek részt a gyülekezet 
tevékenységeiben, programjaiban. Fontos azonban a másik oldal is. Vajon 
gyülekezetünk misszióvezetője tudja, hogy mit végzünk saját misszióterüle-
tünkön? Ha igen, akkor imáikkal és erőforrásaikkal támogathatnak minket. 

Milyen bátorítást találunk Jn 4:37-38 verseiben, amikor Jézus azt mond-
ja: „más a vető, más az arató”? Mire utal ezzel? Hogyan tapasztaltunk va-
lami hasonlót mi magunk is?

Jézus valószínűleg az evangélium magjára utalt, amit Ő maga, Keresztelő 
János és a samáriai asszony vetett el. A tanítványok ott arattak, ahol mások 
vetették el a magot, és valóban eljött az idő, amikor a vetők és aratók együtt 
örülhettek. Nem arra vonatkoznak Jézus szavai, miszerint „más a vető, más 
az arató”, hogy egy ember csak vető, a másik csak arató lehet. A gyülekeze-
teinkben talán nagyobb hangsúlyt helyezünk az aratásra, viszont igaz, hogy 
vetők nélkül az aratók hiába várnák a termést. Isten arra hív, hogy vessünk 
és arassunk, éppen ezért a gyülekezetekben általában a vetés és aratás te-
vékenységei összekapcsolódnak. Megeshet, hogy amit a saját misszióterü-
letünkön elvetettünk, azt a gyülekezet egészének arató programja fogja le-
aratni. Az is előfordulhat viszont, hogy a mások által elvetett mag akkor érik 
meg az aratásra, amikor valaki a mi misszióterületünkre ér. Hogyan járulnak 
hozzá az egyes emberek a gyülekezet egészének a munkájához (lásd 1Kor 
12:12-27)? A földművelési munkákból tudjuk, hogy a vetés előtt meg kell 
tisztítani és fel kell szántani a talajt. A vetés és az aratás egy folyamat részét 
képezi, ami még azt követően is tart, hogy az ember csatlakozik az egyház 
testületéhez. Ugyanis nem szabad a földeken hagyni azt, amit learattak, ha-
nem be kell vinni a csűrbe. 

Hogyan kapcsolódhatunk be jobban gyülekezetünk vető és arató mun-
kálataiba? Hogyan tapasztaltuk már, hogy ha mások üdvösségéért 
fáradozunk, a saját hitünk is erősödik? Vajon miért van ez így?
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május 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Lelki felkészülés a személyes szolgálatra. 

Még véletlenül sem csökkentve a bibliaismeret és a kipróbált missziós mód-
szerek fontosságát, meg kell jegyeznünk, hogy nem szabad megfeledkezni 
a személyes lelki felkészülésről sem. A személyes lelki növekedés lényeges 
tényezője természetesen a Szentlélek. Ahhoz, hogy az evangelizációban ta-
pasztalhassuk a Szentlélek erejét, szabad teret kell engednünk neki az éle-
tünkben. Amint a keresztények szolgálni kezdik Istent, mind jobban tuda-
tára ébrednek saját lelki szükségleteiknek. Ezért kérik a Szentlélek nagyobb 
kiárasztását. Amikor pedig megkapják, amit kértek, erőt nyernek a folyama-
tos szolgálathoz. A kulcs az, hogy naponta alárendeljük akaratunkat Isten-
nek, naponta hajlandóak legyünk meghalni saját kívánságainknak, naponta 
tekintsünk Krisztus kegyelmére, naponta gondoljunk arra, amit Krisztusban 
nyertünk, és amit ezért tőlünk vár. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A lélekmentéssel kapcsolatban Ellen White írta a következő elgon-

dolkodtató mondatot: „Sikerünk nem annyira az ismereteinken és 
a teljesítményünkön múlik, mint azon, hogy mennyire tudjuk meg-
találni az emberek szívéhez vezető utat” (Gospel Workers. 193. o.). 
Milyen fontos dologra utal ezzel? Végtére is, hányszor tapasztalhat-
juk, hogy emberek elvetik üzenetünk erőteljes, meggyőző bizonyí-
tékait? Az elzárkózó emberek szívére általában nem képes hatni 
maga a tantétel, még ha biblikus, logikus, felemelő és értelmes is. 
Tehát hogyan tudunk hatni az emberi szívre? Ebben az összefüg-
gésben még sokkal fontosabb, hogy éljük is, amit mondunk!

2) Gondolkozzunk el az alábbi kijelentésen, miközben azt fontolgatjuk, 
hogyan beszélhetünk személyes tapasztalatainkról az embereknek!
„Az irgalmat hozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető 
utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten 
gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jel-
lemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett 
értük” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. 
Adventista Egyház. 287. o.)! A kérdés tehát az, hogyan mutathatjuk 
meg naponta, a gyakorlatban Urunk dicsőségét? Az elmúlt 24 órá-
ban miként látszott meg Isten dicsősége az életünkben? Az életmó-
dunk milyen bizonyság hitünkről? Gyülekezetünk hogyan mutat-
hatja be az Úr dicsőségét?
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
ÉN NEM MONDHATOM

Én nem mondhatom
magam szomorúnak,
hisz a szívemben a Lélek lángja ég.
Ettől a perzselő, mindig égő lángtól
tanultam meg a vers ütemét.

A múló időnek nagy, szürke uszálya,
azt hinnénk, hogy mindent elfedez.
De bennem nem halványult
a Léleknek lángja,
mert Isten táplálja bennem a tüzet.

Nem a hírnév hajtott verset írni,
de hogy elmondjak lélek-titkokat.
Mélységeket megjárva felhozni,
amit a szív rejtve tartogat.

Az én utamon nem boldogság termett,
de a versekből egy csokor virág,
és boldog voltam, ha egy szálat adtam,
mert tudom, szebb lett tőle a világ.

Abban a szálban is az a szikra égett:
a Lélekből egy-egy üzenet,
s az volt a boldogság, hogy ha az a szikra
felgyújtott egy-egy lelki tüzet.

– Szeretnék írni, addig mindig írni,
amíg minden lélek lángra gyúl,
és égő hittel, rőzselángot szórva
Isten elé sírva leborul.
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május 12–18.

Közösségi misszió

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 37; Prédikátor 4:9-12; 
Efézus 4:15-16; Filippi 1:5-18; Kolossé 1:28-29

„És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, 
akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek” (2Tim 2:2).

KULCSGONDOLAT: Isten nem csupán a lelkészekre bízta Igéjének ter-
jesztését. Az igazságot hirdetni kell mindenkinek, aki Krisztus tanítvá-
nyának vallja magát. 

Amint az eddigiekben is láttuk, fontos, hogy minden hívő felismerje, milyen 
lehetőségeket kapott Istentől. A Szentírásban számos példát találunk arra, 
hogy a missziós csapatmunkában a hívek a kijelölt vezetőkkel együttműköd-
ve kamatoztatták ajándékaikat. 

ApCsel 13:13 versében Lukács utal Pálra és kísérőire, érzékeltetve, hogy Pál 
volt annak a missziós csoportnak az elismert vezetője, amelyikhez Barnabás 
is tartozott (1. vers). Lukácstól tudjuk, hogy Pál és Barnabás időnként együtt 
végezte a missziómunkát (ApCsel 13:50; 14:1).

Némelyeknek azért nehéz bekapcsolódni a gyülekezet missziómunkájába, 
mert a vezetők nem mindig keresik a tehetséges embereket, akiket bevonhat-
nának a feladatok végzésébe. 

Az előző héten megnéztük, hogyan tudnak hozzájárulni az egyes gyülekezeti 
tagok a közösség egészének bizonyságtevéséhez és evangelizációjához. Ezen 
a héten pedig a gyülekezet átfogó stratégiájával foglalkozunk, és megvizsgál-
juk, hogyan kapcsolódhatnak ebbe be az egyes tagok. 

7. tanulmány
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vasárnapmájus 13.

EGYMÁS TÁJÉKOZTATÁSA

A legtöbben tevékenyek a gyülekezetben, mások pedig viszonylag keveset 
tesznek, különböző okok miatt. A tagok sokszor nincsenek tisztában azzal, 
hogy mit tervez gyülekezetük, miért dolgoznak. Emiatt nem tudják azt sem, 
hogy az általuk végzett tevékenység hogyan járul hozzá a közösség egészé-
nek a célkitűzéseihez. 

Mit mond Salamon az együttműködésről Préd 4:9-12 verseiben?

E versek érzékeltetik a kölcsönös segítségnyújtás, támogatás, gondoskodás 
előnyeit, amelyek minden körülmények között érezhetők. Ami igaz két-há-
rom emberre, az igaz az egész gyülekezetre nézve is. A fent idézett részben 
bemutatott áldásokat akkor tapasztalhatjuk, ha mindannyian tudunk a má-
sik tevékenységeiről. Ha valaki nem is hallott arról, amit a többiek tesznek 
vagy terveznek, honnan tudhatná, mikor, milyen támogatásra van szükség? 
Ha a gyülekezet missziómunkájára való tekintettel mérlegeljük e pontokat, 
ismét azt kell megállapítanunk, hogy amennyiben a tagok többsége nem 
tudja, milyen munkát végez a gyülekezet egésze, nem is tudják azt támo-
gatni, segíteni, ha szükség lenne rá. Sajnos a misszió frontvonalain munkál-
kodók néha úgy érzik, hogy fontos szolgálatukkal senki nem törődik, ezért 
nincs támogatás, pedig a többiek egyszerűen nem tudnak a történtekről. 

ApCsel 16:14-15, 33-34 versei olyan emberek tevékenységét mutatják be, 
akik valamilyen támogató feladatot végeztek. Fogalmazzuk meg, hogyan 
járultak hozzá az evangélium terjesztésének küldetéséhez! 

Amiről először nem is gondolnánk, hogy része a gyülekezet bizonyságtevő 
és evangelizációs stratégiájának, arról alaposabb vizsgálat után elmondható: 
elengedhetetlen a folyamat egészét tekintve. Aki ételt és szállást biztosít a 
vendégelőadónak, éppen olyan szükséges feladatot lát el, mint aki nyilvános 
evangelizáción köszönti a vendégeket. Sok gyülekezeti tag szívesen támo-
gatja azt a programot, amiről tud, megadja, ami éppen kell, ha tudja, hogy 
hozzájárulása része a gyülekezet egész programjának. Éppen ezért fontos, 
hogy „tudja a jobb kéz, mit csinál a bal kéz.”

Gondolkozzunk a gyülekezet missziós tevékenységein! Tudjuk, hogy 
milyen célokat tűztek ki, milyen stratégiákat kívánnak követni? 
Tisztában vagyunk azzal, hogy az éves programban éppen hol tart 
gyülekezetünk? Hogyan kapcsolódhatnánk be még jobban a munká-
ba, hogy eleget tehessünk a misszióparancsnak?  
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május 14.hétfő

KÖZÖSEN TERVEZNI

A missziós célkitűzéseket és stratégiákat általában csak néhány ember ter-
vezi meg. Amikor pedig elkészültek a tervek, az a pár ember próbál meg 
másokat is bekapcsolni a kivitelezés stádiumaiba. Viszont sokkal célraveze-
tőbb, ha már kezdettől fogva szélesebb kör vesz részt a tervezésben. Éppen 
ezért mondja ki a Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezeti kézikönyve, hogy 
a gyülekezet bizottságának egyik fő feladata az evangelizáció minden szaka-
szának a megtervezése és a támogatása.

Mit mond Pál 1Kor 14:40 versében a tervezés szükségességéről? Eszerint 
mi következhet abból, ha elmarad vagy nem megfelelő a tervezés? 

Számos hiba történhet, miközben a gyülekezetek a missziómunkába való be-
kapcsolódást fontolgatják. Előfordulhat, hogy kitűznek célokat, de nem ha-
tározzák meg az elérésükhöz szükséges stratégiákat, vagy megpróbálhatnak 
bizonyos stratégiák mentén dolgozni, csak nem tűznek ki konkrét célokat. 
Az is megeshet, hogy az előbbiek valamelyikével próbálkoznak, miközben 
elfeledkeznek a kiértékelés folyamatáról. A céloknak és a terveknek együtt 
kell haladni, de mindig előbb jöjjenek a célok, hogy azok értelmében lehes-
sen lefektetni a terveket, amelyekkel majd kivitelezhetők lesznek. Az értéke-
lés folyamata pedig abban segít, hogy a gyülekezet nyomon követhesse és 
mérhesse, meddig jutott a célok megvalósításában. Minden gyülekezetnek 
tisztában kell lennie azzal, milyen fontos, hogy a tagok a sajátjuknak érez-
zék a célokat. Jellemzően azok határozzák meg a célokat és kapcsolódnak 
be a stratégiai tervezésbe, akik azonosulni tudnak az egész irányvonallal és 
folyamattal. Éppen ezért fontos, hogy a lehető legtöbben részt vegyenek a 
tervezés minden fázisában, és így a sajátjuknak érezzék az egész folyamatot. 
Amennyiben ez nem történik meg, valószínűleg a hosszú távú terveket csu-
pán néhány kiválasztott érzi majd magáénak, akiknek azután óriási küzdel-
met jelent a kivitelezés. Ebben az esetben nincs túl nagy esély jó eredményre.

Milyen bátorítást találunk a 37. zsoltárban a bizonyságtevés és az 
evangelizációs tevékenységek sikerességével kapcsolatban (és még 
egy sor egyéb dolog esetében)? Milyen elvekről és ígéretekről olva-
sunk ebben a szakaszban?
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május 15. kedd

CSAPATMUNKA

Talán arra gondolunk, a tanítványok egyedül tettek bizonyságot a hitükről, 
legtöbbször azonban azt olvassuk, hogy közösen végezték a szolgálatukat 
más tanítványokkal, és a hívők közül többen támogatták őket. Különleges 
élmény egy átfogó terv megvalósításában részt venni, élvezve a csapat többi 
tagjának támogatását és bátorítását.   

A Bibliában megtaláljuk az eredményes bizonyságtevés és evangelizáció 
modelljét. Nem meglepő, hogy még ma is, amikor Isten valamilyen jelentős 
felelősség ellátására indít valakit, az emberek egy csoportját arra ösztönzi, 
hogy az adott vezető köré gyülekezzenek. 

Milyen egyszerű tanulságot vonhatunk le Mt 10:2-4, Mk 3:16-19 és  
Lk 6:12-16 felsorolásaiból?

Az első tanítványok összefogva, csoportokban dolgoztak, ami nagyon is logi-
kus, hiszen más-más adottságokkal rendelkeztek. Emellett védelmet is jelen-
tett, hogy többen voltak. Meg kell még említeni az elszámoltathatóságot, azt, 
ha mások is figyelnek, segíthetnek, vezethetnek, megóvhatnak attól, hogy 
rossz irányba, tévútra térjünk. A missziómunka ideális módja, ha hűséges 
hittestvérek stabil csapata végzi, akik figyelnek a többiekre és a lélekmentés 
közös célja hajtja őket. 

Mit mondott Pál a Filippiben élő hívőknek, amiből arra következtet-
hetünk, hogy részt vettek a gyülekezet közös missziómunkájában (Fil  
1:5-18)?

A Filippi levél elején Pál megemlíti, hogy a hívők részt vettek „az evangélium 
ügyében” (5. vers). „Az evangélium védelme és megerősítése” (7. vers, új prot. 
ford.) feladataiba is bekapcsolódtak: „félelem nélkül, bátran szólják Isten igé-
jét” (14. vers, új prot. ford.). Az apostol arra is örömmel utal, hogy folyama-
tosan beszélnek Krisztusról (15-18. versek). Pál nem egyes tagoknak, hanem 
az egész közösségnek írt. Természetesen az emberek egyenként prédikáltak 
Krisztusról, mégis testületileg végezték a missziómunkát, ezért is dicséri Pál 
az egész gyülekezetet.  

Előfordult már, hogy lelkesen bizonyságot tettünk, majd hirtelen 
olyan helyzetben találtuk magunkat, amitől megóvott volna, ha egy 
csoport tagjai vagyunk? Miért fontos törekedni a szerénységre és a 
tetteinkről való számadásra, ha csoportban dolgozunk?
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május 16.szerda

KI-KI A MAGA RÉSZÉT 

Ha egy egységes gyülekezet a közvetlenül előttük álló evangelizációs felada-
tot végzi, az Úr meg fogja áldani közös erőfeszítésüket. A figyelmes bibliata-
nulmányozás során megtudjuk, milyen sok helyen ír az Újszövetség arról, 
hogyan éljenek és működjenek teljes egyetértésben a keresztények. Szám-
talan helyen olvasható az „egymás” szó valamelyik változata. Az Írás arra 
szólít, hogy szeressük egymást (Jn 15:12), bocsássunk meg egymásnak (Ef 
4:32), imádkozzunk egymásért (Jak 5:16), hogy csak néhányat említsünk. 
Az ezekhez hasonló szakaszok mellett sok olyan vers is van, ami a gyüle-
kezet egész közösségének szól, bemutatja közös munkájukat és az abból 
származó eredményeket. 

Hogyan járul hozzá a gyülekezet fejlődéséhez és épüléséhez az együttmű-
ködés (Ef 4:15-16)?

Pál elmondja: Isten azt akarja, hogy növekedjünk Jézus Krisztusban. Közö-
sen járunk egy lelki úton, ami bizonyos fokig a saját lelki utunk is. A biblia-
szöveg azt is magyarázza, hogy minden egyes hívő fejlődése számszerűleg és 
lelkileg is hat a test egészének a növekedésére. 

Amint a hívők felnőnek Krisztusban, valami csodálatos, sőt természetfeletti 
dolog történik. „Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva” 
(16. vers, új prot. ford.) gazdagítja a gyülekezet egészét. A gyülekezet akkor 
lesz a legeredményesebb, ha a feladatokból az összes tag kiveszi a részét. 
Mit tettek az őskeresztények, miközben Jeruzsálemben várták a Szentlélek 
megígért kiárasztását (ApCsel 1:12-14)? A válaszból sokat megtudhatunk ar-
ról, hogy mit jelentett a közösségi istentisztelet. Csak akkor álltak készen a 
misszióparancs végrehajtására, amikor elnyerték a Szentlelket. A százhúsz 
fős csoport együtt imádkozott, méghozzá folyamatosan. Kétségtelen, hogy 
egyesítette őket a Szentlélek, akinek eljövetelét Jézus megígérte. Folyama-
tosan Ő késztette őket a közös imára, miközben várták az Úr munkájához 
kellő erőt. Egyházunknak is éppen ezt kell tennie. 

Mennyi időt és energiát fordít gyülekezetünk közössége a misszió-
munkára, a bizonyságtevésre és az evangelizációra ahhoz képest, 
amennyit főként csak a közösséget érintő kérdésekkel tölt, mint ami-
lyen a liturgia, az istentisztelet formája, a zene stb.? Beszélgessünk 
erről szombaton a csoportban!
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május 17. csütörtök

A TEST EGYSÉGE

Találó megállapítás, hogy ha a kereszténység nem mutatkozik meg az egyes 
emberekben, egyáltalán nem mutatkozik meg, de ha a kereszténység hatása 
nem ér az egyénen túl, hatástalan marad. Ez is azt igazolja, hogy mennyire 
fontos az új tagokat beépíteni a hívők közösségébe. A tagok beépítésére is 
igaz, mint a bizonyságtétel és az evangelizáció kérdésében, hogy nem lehet 
csupán a közösség néhány tagjára bízni a feladatot. A tagok beépítése az 
egész gyülekezeti közösség felelőssége. 

Milyen konkrét célt tűzött ki Pál az új tagok elé (Kol 1:28-29)?

A gyülekezet számára az a helyes cél, hogy a tagok elérjék a keresztény érett-
séget, felnőjenek Krisztus teljességéig (Ef 3:19). Éppen olyan fontos az új 
hívők lelki érettségéért munkálkodni, mint azért fáradozni, hogy elfogadják 
Krisztust és csatlakozzanak egyházához. Valójában a tagok beépítése bizto-
sítja, hogy az evangelizációs erőfeszítések ne legyenek hiábavalók. Általában 
mindenfajta missziómunka kezdete előtt fel kell készíteni a gyülekezetet. 
Ekkor foglalkozunk a szállítás, a gyermekfelügyelet, a teremdiakónusok, 
imacsoportok és látogató csoportok megszervezésével. Pál apostol bizonyá-
ra azt akarná, hogy a gyülekezet a felkészülés során gondoljon az új tagok 
beépítésére is. 

Melyik kérdést fontosabb feltenni és miért? Hogyan kapcsolódhatnak be 
az új tagok a gyülekezet életébe és programjaiba? Hogyan válhat az új 
hívők életének részévé a gyülekezet és hogyan segítheti a fejlődésüket? 
Vajon ez a két elv kapcsolódik egymáshoz? Ha igen, akkor hogyan? 

Általában azt gondoljuk, hogy az utómunka, az új tag beépítése annak a 
feladata, aki őt Jézus Krisztushoz vezette. El kell azonban ismernünk, hogy 
Pál apostol képtelen lett volna folyamatosan lelkileg gondozni mindazokat, 
akik az ő szolgálata révén jutottak hitre. Nem ez a bibliai módszer. Az 
utómunka nem csupán egy-két kijelölt vezető feladata, hanem az egész 
gyülekezeté. 

Kesergünk amiatt, hogy sokszor az új hívők belépnek a főbejáraton, majd 
később távoznak a hátsó ajtón. Ez örökös következményekkel járó tragédia. 

Gondoljunk gyülekezetünk új tagjaira! Mit tehetünk mi – nem a lel-
kész, nem a gyülekezetvezető, hanem mi magunk –, hogy segítsünk 
nekik szilárdan megalapozódni a gyülekezet közösségében és tanítá-
saiban?
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május 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Reális missziócélok kitűzése.

Mindenképpen legyenek reálisak az egész gyülekezet vagy a kisebb misz-
sziós csoportok célkitűzései a bizonyságtételt és az evangelizációt illetően.  
A következőkben néhány olyan területet említünk, amelyeket érdemes meg-
fontolni. 

Amit megengedhetünk magunknak. A stratégia meghatározásakor ma sok 
gyülekezetben fontos a költségek szerepe. Alaposan fontoljuk meg, mennyit 
tudunk hirdetésre, útiköltségre, forrásokra, postaköltségre, terembérlésre, 
frissítőkre fordítani, hogy csak néhány olyan tételt említsünk, amelyekre 
gondolni szoktunk evangelizációk alkalmával!

Elérhető. Vajon a kitűzött célok reálisak, kivitelezhetők? Valóban van elég 
pénzünk, időnk, létesítményünk, támogatásunk, vannak, akikkel elérhetők 
a tervezett célok? Jobb kisebb dologba belekezdeni, majd azt egyre bővíteni, 
ha mások is csatlakoznak a csoporthoz és más fontos területeken is megad-
ják a kellő támogatást. 

Fenntartható. Ha egy missziós szolgálat sikeres, valóban érdemes megismé-
telni. Az is lehet, hogy szolgálatunk egy állandó stratégia részét képezi. Eb-
ben az esetben mindig előre meg kell gondolni, hogy mit kell megszervezni 
a szolgálat folyamatosságának biztosítása érdekében.

Értékelhető. Győződjünk meg róla, hogy minden oldalról kiértékeljük a 
szolgálatot, a résztvevőket, az anyagiakat, a képzést, az eredményeket stb. 
Folyamatosan végzett szolgálat esetében meg kell határozni és be is kell tar-
tani a rendszeres kiértékelés idejét. Feltétlenül meg kell vizsgálni azt is, ho-
gyan járult hozzá a gyülekezet átfogó evangelizációs terveihez az a bizonyos 
feladat. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban térjünk vissza a szerdai rész utolsó kérdésére! Mi a 

magyarázata annak, hogy a belső küzdelmeket folytató gyülekeze-
tek általában nem aktívak a misszióban? Viszont a misszió hogyan 
egyesítheti azt a gyülekezetet, amelyik különben csak a belviszá-
lyokkal foglalkozna? Mivel járulhatunk hozzá, hogy a gyülekeze-
tünk a belső küzdelmektől elfordulva inkább a missziómunkába 
kapcsolódjon be? Miért fontos ez? 
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
OLVASD!

Olvasd az evangélium
gyönyörű szavát,
és semmivé lesz néked a világ.
Úgyis tudom, itt minden elmúlik,
nem marad meg csak az élő hit!
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május 19–25.

Felkészítés a misszióra

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 4:19; 10:1-14; 11:1-11; 1Péter 5:8; 
2Péter 3:9

„Így szólt hozzájuk: ’Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket’” 
(Mt 4:19, új prot. ford.).

KULCSGONDOLAT: Valóban fontos a megfelelő tanítás, először azon-
ban a Jézushoz fűződő kapcsolatunkat kell megalapozni, csak utána 
válhatunk „képzetté” arra, hogy eredményesen bizonyságot tegyünk a 
hitünkről. 

Elég valószínűtlen, hogy szoros kapcsolatra vezethetne másokat Jézussal az, 
akinek nincs üdvbizonyossága (bár néha mégis történik ilyesmi). Az ember 
meggyőzhet valakit bizonyos bibliai igazságokról, tényekről, elfogadtathat 
adatokat és táblázatokat, aminek hatására az illetőben hit ébred. Ez a fajta 
meggyőződés és hit még jelentős életmódbeli változásokat is kiválthat. Mint 
tudjuk, Jézus Krisztustól függetlenül is lehetséges jótetteket végbevinni, így 
különösen fontos, hogy a missziómunkára való kiképzésnek legyen a tanté-
teleket és a lelki dolgokat érintő része is. Az ember úgy lehet az evangélium 
igazi terjesztője, ha alaposan megérti és tapasztalja is „az örökkévaló evangé-
liumot”. Végeredményben az evangélium vált ki hitet, késztet a bűnök meg-
vallására, eredményez megtérést, üdvbizonyosságot és tesz tanítvánnyá. 

Ezen a héten meglátjuk majd, hogy valóban bibliai elv az, ami lelki és gyakor-
lati missziós képzésre késztet. Éppen ezért szükséges bátorítani az embere-
ket, hogy ezt végezzék a gyülekezetben.

8. tanulmány



63

május 20. vasárnap

A KÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGE

Mt 9:37 versében Jézus elmondta a tanítványainak, hogy az aratnivaló sok, 
de a munkás kevés. Ma az aratnivaló összehasonlíthatatlanul több, amihez 
viszonyítva még mindig kevés a munkás. Nagy szükség van arra, hogy olyan 
munkások menjenek az aratásba, akiket alaposan kiképeztek és felkészítet-
tek. A missziómunkában a Szentlélek befolyása a siker fő tényezője, mégis 
fontos, hogy formális oktatással, a megfigyelésre és részvételre lehetőséget 
adva képezzük ki azokat, akiket Isten elhív a szolgálatra. Ef 4:11-12 értelmé-
ben határozott erőfeszítéseket kell tenni, hogy megfelelően felkészítsük az 
embereket a szolgálat különféle formáira. 

Isten megígérte, hogy a vezetőket olyan ajándékokkal áldja meg, amelyek 
segítségével betölthetik vezetői szerepüket és képezhetik a tagokat a szolgá-
latra. Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy valójában nem követik a Szentírás 
irányelveit az evangelizátorok, lelkészek, tanárok, ha minden munkát saját 
maguk végeznek, és nem képeznek ki másokat is a szolgálatra. A missziós 
képzés vezetőinek legyen szilárd meggyőződése, hogy Isten valóban meg 
akarja menteni a világot a bűntől, ezért az egyházra bízta a világgal való 
kapcsolatfelvételt. Tudnunk kell, hogy Isten akarata szerint egyházának 
növekednie kell. 

Mt 28:19 üzenetére gondolva olvassuk el Mt 4:19 és Mk 1:17 verseit! Mi 
a jelentősége annak, hogy Jézus első feljegyzett parancsa ez volt: „Köves-
setek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halásszatok”? Mit jelentsen 
a hetednapi adventistáknak ez a felszólítás, tekintettel arra, ahogy a hár-
mas angyali üzenetet értelmezzük? Valójában mennyit halászunk ahhoz 
viszonyítva, amennyit a csónakjainkat javítgatjuk?

Figyeljük meg: Jézus nem egyszerűen elhívta a tanítványokat, hogy embe-
reket halásszanak. Ahelyett, hogy ezt mondta volna: „Kövessetek engem, és 
emberek halászai lesztek!”, így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam, és én em-
berhalászokká teszlek titeket” (Mt 4:19, új prot. ford.). A férfiak előtt egészen 
világos volt, mióta formálisan is Jézushoz csatlakoztak, hogy fontos képzés-
be kezdtek. A Mester a tanulás olyan környezetébe hívta őket, ahol képzést 
nyertek a rájuk bízott feladatra. Sokat tanultak abból, hogy figyeltek és csele-
kedtek. Jézus csak azok után bízta rájuk az egész világra kiterjedő parancsot, 
hogy a saját környezetükben megtanulták, mit és hogyan tegyenek. A mun-
kások megfelelő képzése, tanítása és személyes lelki fejlődése nélkül szinte 
lehetetlen az evangéliumot eljuttatni a környezetükben élőkhöz. 
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május 21.hétfő

MEGFIGYELÉS ÁLTAL TANULNI

Az Urat szolgálni kívánók tanulási folyamatának két vetülete van – az egyik 
elvezet a másikhoz. Először is megtanuljuk megismerni Jézust, majd megta-
nuljuk, hogyan beszélhetünk róla és arról, amit a bűnössé lett emberiségnek 
felkínál. 

Soroljuk fel, mi mindent figyelhettek meg a tanítványok, amikor Jézus 
megvendégelt ötezer embert! Ezek a későbbi szolgálatra készítették fel 
őket (Mt 14:13-21; Mk 6:30-44; Lk 9:10-17; Jn 6:1-14). Mi mindent láthat-
tak még, amiről azonban nem tesznek említést az evangéliumi beszámo-
lók? Olvassuk el azt is, amit a Jézus élete c. könyv 303-309. oldalain Ellen 
White tesz hozzá a történethez!

Milyen nagyszerű lehetett nemcsak hallgatni a legfőbb Tanítót, de látni is, 
amint Isten országáról beszél (Lk 9:11), vágyakozást ébresztve minden em-
ber szívében! 

A megfigyelés általi tanulás elve mindenkire vonatkozik. A könyvek olvasása 
és előadások hallgatása révén elsajátított ismeretek alapjára kell felépíteni a 
megfigyelést és a gyakorlati munkát. Jézus azt várta Keresztelő János tanítvá-
nyaitól, hogy tanuljanak abból, amit láttak. 

Mit láttak Keresztelő János tanítványai? Mit kellett mesterüknek elmon-
daniuk arról, amit megfigyeltek (Mt 11:1-11)? Milyen tanulságra kívánta 
Jézus felhívni nemcsak János, hanem saját tanítványai figyelmét is?

Korábban Keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy Ő az Isten Báránya, 
aki elveszi a világ bűneit. Később a prófétát börtönbe vetették. Nem volt al-
kalma prédikálni, és Jézus szolgálatáról is csak másoktól hallhatott. Rabsága 
idején kételyek vetődtek fel benne Jézust illetően. Ha kétségeink támadnak, 
Jézushoz kell fordulnunk – és János éppen ezt tette. Jézus meghagyta Keresz-
telő János tanítványainak, hogy menjenek vissza mesterükhöz, és mondják 
el neki, mit láttak, hallottak. Beszámolójuk bátorítást jelentett a prófétának, 
azt viszont csak találgathatjuk, hogyan hatott a saját bizonyságtételükre és 
evangelizációs szolgálatukra, amit akkor tapasztaltak. 

Mi nem teszünk olyan csodákat, mint Jézus, de ha készen állunk arra, 
hogy saját kívánságainkat, énünket háttérbe helyezve másokért 
éljünk, hogyan irányíthatjuk környezetünk figyelmét Jézus tetteire?
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május 22. kedd

GYAKORLATI TAPASZTALAT

Bármennyi könyvet olvas el az ember a kedvenc sportjáról, akárhány játékot, 
meccset néz végig, ha játékos akar lenni, fel kell húznia a sportcipőt és ki kell 
mennie a pályára. Ezt nevezzük gyakorlati tapasztalatnak, a gyakorlatban 
elsajátított ismeretnek, ami nélkül lehetetlen képzetté válni egy feladatra. Ez 
az egyetemes igazság még a keresztény bizonyságtételre és evangelizációra is 
érvényes. Kicsiben kezdeni, lépésről lépésre haladni, felépíteni – ez a módja. 
Egyre gyakorlottabbak, tapasztaltabbak, magabiztosabbak leszünk, amint a 
Szentlélek vezetését követjük. 

Mt 10:1-14 szakasza jegyzi fel, Jézus hogyan készítette fel, majd küldte ki 
tanítványait. Mit tanulhatunk ebből ma, még ha valóban más körülmé-
nyek között is élünk? Honnan tudhatjuk, hogy az is a képzés része volt, 
amikor elindultak a munkát végezni?  

Mondhatni, Jézus „tantermi” oktatásban részesítette tanítványait. Kivitte 
őket a terepre is, ahol megfigyelhették, Ő mit tett, és ebből tanultak. Majd, 
miután erőt adott nekik, hogy betegeket gyógyítsanak, halottakat támassza-
nak fel, démonokat űzzenek ki (8. vers), Ő nem ment velük, úgy küldte el 
őket. Viszont figyeljük meg, mennyi tanáccsal látta el tanítványait indulás 
előtt! Megmondta nekik, miről prédikáljanak, milyen csodákat tegyenek, 
mit ne vigyenek magukkal, kinél szálljanak meg és mikor hagyják el a termé-
ketlen munkaterületet. Joggal feltételezhetjük, hogy még egyéb utasításokat 
is adott nekik. Sok fontos leckét csak úgy sajátíthattak el, ha ilyen módon kerül-
tek kapcsolatba az emberekkel. Ez a szakasz mutatja be a legjobb gyakorlati 
képzést. Azoknak nem tudunk szolgálni, akikkel nem lépünk kapcsolatba 
– erről soha nem feledkezhetünk meg! 

Milyen hasonló utasításokat adott Jézus a tizenkettő, ill. a hetven tanít-
ványnak (Lk 10:1-10)? Milyen elveket tanulhatunk tanácsaiból?

Jézus a hetven tanítványt először éppen oda küldte, ahová hamarosan Ő is 
elment (1. vers), de tudta, hogy a tanítványok és más missziómunkások mi-
lyen helyzetben lesznek, ha mennybemenetele után a távollétében akarják 
hirdetni az evangéliumot. A hetven tanítványnak adott utasításai azt jelzik, 
hogy Jézus a rájuk váró helyzetre készítette fel őket. 

Hányféle kifogást találunk arra, hogy ne tegyünk bizonyságot a 
hitünkről, ha alkalmunk adódna rá? Mi az, amire általában hivatko-
zunk?
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május 23.szerda

TANULNI A KUDARCOKBÓL 

Időnként nem sikerül minden célt elérni, amit egy bizonyos evangelizációs 
tevékenységben kitűzünk. Ez teljes kudarcot jelentene? Természetesen nem! 
Sikert és kudarcot egyaránt tapasztalunk, bármilyen stratégiával is igyek-
szünk megnyerni a vesztükbe rohanókat. Ha pl. nem érjük el keresztségi 
céljainkat, talán a kitűzött célok nem voltak reálisak, vagy a nevezett tevé-
kenység inkább magvetésnek, mint aratásnak számít. Röviden tehát, ha úgy 
is gondoljuk, hogy beérett az aratás, esetleg még a vetés idejét éljük. Nem 
mindig tudhatjuk.

Melyik hatalom igyekszik aláásni mindent, amit azért teszünk, hogy 
megnyerjük az embereket Isten országa számára (1Pt 5:8)? Ha tisztában 
vagyunk e veszéllyel, miként készülhetünk fel jobban a misszióra? Ho-
gyan lehet a legeredményesebb a kivitelezés is?

A lélekmentés közben természetfeletti ellenséggel állunk szemben, aki rend-
kívüli erővel igyekszik az evangélium ellen hangolni az embereket. Időn-
ként, ha elengedjük az Úr kezét, a gonosz problémákat okoz, miközben mi 
igyekszünk Istenért tenni valamit. Ettől úgy védekezhetünk, ha életünk min-
den pillanatában teljesen átadjuk magunkat Krisztusnak. 

A kudarc miatt talán mást hibáztatunk, mint ahogy Ádám és Éva is tette az 
Édenben. Sátánnak éppen ez a legeredményesebb eszköze arra, hogy Isten 
népe között megoszlást keltsen. Mások okolása helyett komolyan, őszintén 
és alaposan kell értékelni a történteket, nem feledve, hogy még a legfőbb 
Prédikátor/Evangélista, Jézus sem tudott mindenkit megnyerni, akit meg-
szólított.

Hasonlítsuk össze Lk 10:17 és Mt 17:14-20 verseit! Mit tettek a tanítvá-
nyok, amikor valami nem sikerült?

Ahelyett, hogy kétségbeesetten feladnánk, ha valamit kudarcnak látunk, 
megint csak tanulhatunk a tanítványoktól. Noha hatalmat kaptak a gonosz lel-
kek felett és sikeresen ki is tudták űzni azokat, mégsem sikerült nekik mindig 
az, aminek érdekében Jézus ajándékokkal látta el őket. Ilyen esetben Jézushoz 
fordultak, és kérték, hogy magyarázza el nekik, mi és miért történt (Mt 17:19). 
Ezt az elvet érdemes megjegyeznünk: a kudarc okát és a jobb megoldást keres-
ve fontos, hogy a különböző missziós helyzeteket az Úr elé vigyük! 

Mit tanultunk missziós kudarcainkból, ami a későbbiekben a segítsé-
günkre lehet? Hányszor tart vissza az elutasítástól való félelem?
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május 24. csütörtök

A SIKEREKBŐL TANULNI

Két területen tanulhatunk igazán a sikerekből. Az egyiket nevezhetjük gya-
korlatinak, a másikat pedig lelki együttműködésnek. Természetesen mond-
hatjuk, hogy mindkettőnek van lelki vetülete, mégis külön foglalkozunk ve-
lük, mert így jobban rávilágíthatunk, mi tanulható meg a sikerekből. 

A gyakorlati területen tanulhatunk abból, amit ténylegesen teszünk. Megta-
nuljuk például, hogy a bibliatanulmányok bevezetésének melyik a környeze-
tünkben leginkább elfogadható sorrendje, melyik a legmegfelelőbb helyszín 
a prédikálásra, milyen reklámozás, hirdetés éri el a legtöbb embert. Így dön-
teni tudunk még egy sor más gyakorlati kérdésben, hogy az adott környezet-
ben a legeredményesebbek lehessünk. 

A lelki együttműködés azt emeli ki, hogy Isten is részese a hívők misszió-
munkájának. Azt akarja, hogy minden ember üdvösségre jusson. 

Milyen tanulságot szűrjünk le 2Pt 3:9 verséből, amire mindig gondol-
nunk és hivatkoznunk kell, amikor bizonyságot teszünk (lásd még  
1Kor 3:6)?

Nincs értelme ültetni, ha senki nem fog öntözni, és felesleges öntözni, ha 
nem oda öntjük a vizet, ahová a magokat ültettük. Persze még ha minden 
rendben is van az ültetéssel és az öntözéssel, Isten áldása nélkül nincs növe-
kedés. Tanulunk, látva, hogy Isten áldása sikerrel koronázza szerény erőfe-
szítéseinket. Megtanuljuk, hogy milyen nagyon akarja segíteni próbálkozása-
inkat az Úr. Mindezeket látva megtanulunk jobban bízni benne. Meglátjuk, 
hogy milyen fontos az Istennel való szoros, lelki együttműködés, miközben 
azokért munkálkodunk, akikért Krisztus meghalt. Hiszen bárkinek is teszünk 
bizonyságot, tudhatjuk, hogy Krisztus meghalt érte és üdvözíteni akarja. Nem 
feledkezhetünk el erről a nagy igazságról!

Hogyan válhat valósággá az életünkben, amit Jézus mondott Jn 15:5 
versében? Hogyan tapasztalhatjuk ezt a gyakorlati missziómunká-
ban? Hogyan élhetjük meg igazán ezt úgy egyénileg, mint közösségi-
leg? Mi mindenen kell változtatni, hogy ilyen kapcsolatban álljunk az 
Úrral?



68

május 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Fogalmazzunk meg missziós stratégiákat!

Miközben gyülekezetünk igyekszik kivenni a részét a missziómunkából, 
tartsuk észben az alábbi pontokat! A stratégiai tervezés folyamatába vonjuk 
be legalább az egész missziós csapatot! Ideális esetben az egész gyülekezet 
részt vesz a célok kitűzésének és az irányválasztásnak a folyamatában. Elő-
ször tervezzünk a következő gyülekezeti évre! A tizenkét hónapos terv kez-
detnek elég hosszú. Később ezt kiegészíthetjük több tervvel és stratégiával, 
amelyek a kezdeti időszakon túl is haladnak.

Fordítsunk külön gondot arra, hogy a munkában részt vállalók pontosan 
tudják, mikor, mit várnak tőlük. Ha nem tudják, mit, mikor és hogyan kell 
tenni, lassítják vagy hátráltatják a célok elérését.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „Minden gyülekezet legyen keresztény munkásokat kiképző iskola” 

(Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent 
Kiadó. 96. o.). Mennyire működik jól gyülekezetünk e téren? Ha 
nem túl jól, mit lehet tenni a szükséges változtatások érdekében?

2) „Sátánnak minden napra határozott elgondolásai, tervei vannak, 
hogy gátolja Jézus Krisztus bizonyságtevőinek útját. Ha Jézusnak 
emberi szóvivői nem alázatosak, szelídek, nem tanultak Tőle: a 
kísértések következtében egészen bizonyosan elesnek. Mert Sátán 
éber, fortélyos cselszövő; a munkást, ha nem él imaéletet – elbuk-
tatja. Belopakodik, mint a tolvaj az éjszakában, és foglyul ejti őket. 
Az emberek gondolatait is befolyásolja, hogy egyéni eszméiket 
elferdítse és terveiket korlátozza. De ha a testvérek felismerik a 
veszélyt és beszélnek arról, ők személyes sértésnek veszik, mond-
ván, hogy valaki befolyásukat akarja kisebbíteni. Az egyik az egyik 
irányba húz, a másik pedig az ellenkező irányba” (Ellen G. White: 
Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely. 
Felfedezések Alapítvány. 67. o.). Bizonyságtevésünk közben hogyan 
védhetjük ki az ebben a szakaszban olyan szemléletesen bemuta-
tott veszélyt? Mi jelenthet egyedül védelmet?

3) Beszélgessünk a csoportban egy sikeres evangelizációról! Mit 
tanulhatunk abból a programból? Mit ültethetünk át saját helyze-
tünkre belőle, hiszen tudnunk kell, hogy minden helyzet más, és 
ami egy helyen beválik, a másik helyen talán nem.  
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A FELKÉSZÍTÉS SZOLGÁLATA

A legnagyobb szolgálatok egyikét 
 a tanárok végzik.
Nem kapnak magas fizetést, 
 mégis sokat adnak.
Sokan mindent megtesznek azért, 
 hogy bátorítsák a gyerekeket. 
Azt mondják: „Képes vagy rá –
 tudom.”
Átlátnak a külső burkán,
 meglátják a lényeget,
 és a szívhez szólnak,
miközben az elmét igyekeznek 
 gondolkodásra tanítani.

Elviselik a szülők kritikáját,
 a sok papírmunkát,
 a sajtó és a szakma bírálatát.
És szolgálnak rendületlenül.
Egy diák ritkán mondja azt:
 „Köszönöm, hogy ilyen
 nagyszerű tanárom volt!”
Gyakran csak évekkel később 
 jut eszünkbe, 
mekkora hatással volt tanárunk
 az életünkre.
Így hát köszönöm minden
 tanárnak,
hogy ilyen hűségesen szolgál.
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május 26–június 1.

Bevezetés a szolgálatba

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 18:13-26; Máté 7:17-18; János 4:36; 
Apostolok cselekedetei 6:1-8; 15:36-40

„Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van 
írva: Míly szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek” (Róm 
10:15).

KULCSGONDOLAT: Nem elég, ha az emberek képzést kapnak a misszió-
munkára, aktívan végezniük is kell azt!

Több gyülekezeti tag kesereg azon, hogy noha részt vesznek valamilyen 
missziómunkára képző szemináriumon, a gyülekezetükbe visszatérve nem 
bátorítják őket a bekapcsolódásra. Emiatt a misszióban nem aktív gyüleke-
zetek közül sokban nem is tudnak arról, hogy milyen képzett tagok vannak 
soraik között. Néhány tag ugyan alkalmanként felajánlja a szolgálatát, ám 
többen arra a következtetésre jutnak, hogy vagy nincs rájuk szükség, vagy 
nem tartanak rájuk igényt. Az fojtja el leginkább a tagokban a gyülekezeti te-
vékenységekben való részvétel vágyát, ha nem engedik őket bekapcsolódni 
olyan területeken, amelyeknek végzésére felkészültek, képesek. Az összes 
gyülekezetnek feladata, hogy felfedezze, hol és hogyan tudnak tagjai hozzá-
járulni a gyülekezet missziós stratégiájához. Minden készséges tagnak van 
helye! Az a fő, hogy megtalálják ezt a helyet. 

A héten azzal a gondolattal foglalkozunk, hogy tudatosan kell kiküldeni az 
evangéliumi munkásokat. Megvizsgáljuk azt is, hogyan járul hozzá a tagok 
maximális bekapcsolódása a gyülekezet egészének összhangjához, valamint 
lelki és számbeli fejlődéséhez. 

9. tanulmány
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május 27. vasárnap

KÖZÖS FELELŐSSÉG

Sok őszinte, hűséges gyülekezeti vezető csökkentette vagy legalábbis gyengí-
tette eredményességét azzal, hogy nem hajlandó a szolgálat terhét másokkal 
is megosztani. Ez nem új probléma, amit gyors tempójú, modern világunk 
idézett volna elő. Már a kiemelkedő ószövetségi vezetőegyéniségnek, Mó-
zesnek is szüksége volt némi segítségre, hogy meglássa a vezetői feladatok 
megosztásának teljes képét. Sokat tanulhatunk esetéből és a jó tanácsból, 
amit apósától, Jethrótól kapott.

Olvassuk el figyelmesen 2Móz 18:13-26 szakaszát! Mi a jelentősége an-
nak, hogy Mózesnek meghatározott feladatot kellett bízni a kiválasztott 
férfiakra?

Ki tudja, meddig bírta volna Mózes ezt a túlzott munkatempót. Arról is csak 
sejtésünk lehet, hogy mennyire volt tudatában az elérhető, jó képességű segí-
tők jelenlétének. A történetből viszont egyértelműen kiderül, hogy a nép kö-
zött sok rátermett és segítőkész ember volt. Mózesnek engednie kellett, hogy 
ők is bekapcsolódjanak, a vezetés néhány feladatát át kellett adnia nekik. Fon-
tos, hogy a gyülekezeti vezetők készségesen bevonjanak másokat is a bizony-
ságtevés és az evangelizáció szolgálatába. A Mózes történetéből megtanulható 
megfelelő szervezés és felelősség-megosztás elvei felbecsülhetetlen kincset je-
lentenek, miközben igyekszünk embereket megnyerni Isten országa számára. 

Mi a jelentősége annak, hogy Mózes olyan férfiakat választott ki, akik-
ben megvoltak bizonyos jellemtulajdonságok (21. vers), és különböző 
mértékű felelősséget osztott rájuk (25. vers)? Hogyan alkalmazhatók 
ezek az elvek a mai gyülekezetek missziójában?

Mózes valószínűleg azért ódzkodott a feladatok megosztásától, mert külön-
leges, lelki természetű megbízatást kapott: azt, hogy Isten nevében szóljon. 
Mi is átérezzük, milyen hatalmas felelősség Istenről, Isten nevében beszélni 
az emberekkel. A bizonyságtevés és az evangelizáció komoly dolog. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy emberek örök élete forog kockán. Miközben ennek 
valóban megfontolt cselekvésre kell késztetnie, mégis mindig készen kell áll-
nunk arra, hogy bevonjuk a misszióba az embereket. 

Ismét olvassuk el 2Móz 18:21-22 verseit! Figyeljük meg, hogy az újon-
nan kinevezett vezetők révén állandóan elérhetővé vált a szolgálatuk. 
Hasonlóképpen nekünk is mindig készen kell állnunk arra, hogy 
beszéljünk reménységünkről!
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május 28.hétfő

KOCKÁZATVÁLLALÁS A SIKER ÉRDEKÉBEN
 

A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezetei előtt hatalmas szolgálati lehe-
tőség áll. Sokan be akarnak kapcsolódni a gyülekezetek missziómunkájába, 
méghozzá lelkesen, viszont előfordul, hogy a vezető szerepet betöltők vo-
nakodnak bevonni őket. A „csak a szakemberek tudják” gondolkodásmód 
mellett létezik még bizonyos félelem is, hogy némelyik tag helytelen dolgot 
tehet-mondhat, ami miatt emberek elfordulhatnak Krisztustól és egyházától. 
Sajnálatos módon a tagok bevonásával szembeni ellenállás annyira begyöke-
resedett, hogy ez még azok esetében is előtérbe kerül, akik megfelelő képzést 
nyertek valamilyen szolgálatra. A Szentlélek és ígéretei nemcsak a vezetők 
számára elérhetők, hanem mindazok számára is, akik készek hittel megha-
jolni az Úr előtt és alárendelni neki magukat, akik hajlandóak önzetlenül 
fáradozni mások üdvösségéért. 

Milyen elvet tanított Jézus Mt 7:17-18 verseiben, ami csillapíthatja az 
aggódó vezetők félelmeit? Hogyan különböztethetjük meg a jó gyümölcsöt 
a rossztól, és milyen módon vegyen részt a gyülekezet egész vezetősége 
a folyamatban? Hogyan lehet ezt megtenni anélkül, hogy mások felett 
ítéletet mondanánk? 

Ha minden jó fa jó gyümölcsöt terem, akkor a gyülekezet vezetőinek a jó 
fák nevelésére kell összpontosítaniuk a figyelmet. Mit kezdünk a missziópa-
ranccsal? Erre vonatkozóan is igaz, hogy először Jézushoz kell tartoznunk, 
mielőtt bármit tehetnénk érte. Ha kellő figyelmet fordítunk arra, hogy tartal-
mas és egyre erősödő kapcsolatra vezessük az embereket Jézussal, a Szent-
lélek fog gondoskodni a jó gyümölcsről. A mi részünk az, hogy vezessünk, 
tanítsunk és kiképezzünk, Isten pedig megáldja a szolgálatot. Fontos bízni 
az emberekben és Istenben. Ha elegendő figyelmet fordítunk a lelki fejlődés-
re és a gyakorlati képzésre, bízhatunk abban, hogy az evangelizáció során 
az emberek jó gyümölcsöt teremnek. Az biztos, hogy van némi kockázat is, 
mégpedig a végzett szolgálat függvényében, de ne feledjük, a tanítványok 
sem tudtak mindenkit megnyerni, akivel kapcsolatba léptek, pedig őket a 
legnagyobb Tanító képezte!

Előfordult már, hogy úgy éreztük, nem értékelik az ajándékainkat, 
talentumainkat? Mi lehet az oka? Tartsunk önvizsgálatot, talán ben-
nünk vagy a hozzáállásunkban (büszkeségünkben stb.) van a hiba, 
nem pedig másban!
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május 29. kedd

A MUNKÁSOK ÉS AZ ARATÁS 

Amikor az emberek érdeklődnek, szeretnének többet megtudni Istenről és 
egyházáról, nagy gonddal kell kiválasztani, hogy ki kapja a bizonyságtevés 
feladatát. Figyelembe kell venni a munkások lelki érettségét, bibliaismeretét, 
kommunikációs készségét, valamint azt, hogy van-e üdvbizonyosságuk. Emel-
lett fontos a missziómunkában résztvevőket úgy kiválasztani, hogy bizonyos 
szempontokból hasonlóak legyenek az érdeklődőkhöz. A bizonyságtevés 
és az evangelizáció kérdésében nem létezik „egy, mindenkire illő méret”. Az 
egyes emberek életútja és hitbeli fejlődése is sajátos, de azért hasonlóságokat 
is találni. Éppen ezért hasznos a lehető legjobban megfigyelni a hívők és az 
érdeklődők tapasztalatait, majd azok alapján jelölni ki a munkásokat. 

Milyen feladatokat sorol fel ApCsel 6:1-8 szakasza? Milyen eredménye 
lett annak, hogy az emberek a képességeik alapján kaptak szolgálati te-
rületet? 

Figyeljük meg az események menetét! A tanítványok értesültek egy szorító 
problémáról. Kérték a gyülekezetet, hogy keressenek hét férfit, akik az adott 
problémával foglalkoznak. A hívők javaslatot tettek a tanítványoknak, akik 
azután imával és kézrátétellel kijelölték a hét férfit. A gyülekezet közössége 
nagy fejlődést tapasztalt. Istvánnak és hat társának „az asztalok körül” kel-
lett szolgálni, kiválasztásukkor mégsem az volt a keresett tulajdonság, hogy 
jól tudják lebonyolítani az ételosztást és annak megszervezését. Ekkor is Lé-
lekkel teljes embereket kerestek, mivel a görög ajkú zsidó özvegyasszonyok 
között végzett szolgálatuk egyben bizonyságtevés, az evangélium hirdetése 
is volt. Mint látjuk, az őskeresztény egyházban az újonnan kijelölt férfiak 
döntő szerepet játszottak az evangélium hirdetésében. Tevékenységükkel 
lehetővé tették, hogy a frontvonalban lévő tanítványok a saját feladatukat vé-
gezzék, amiben aktívan támogatták őket (lásd 8. vers). Így ismét megerősít-
hetjük, hogy bármilyen szolgálatba is kapcsolódnak be a gyülekezeti tagok, 
közvetve vagy közvetlenül hozzájárulnak a gyülekezet missziómunkájához, 
ill. támogatják azt. Az eredményes gyülekezeti szolgálathoz ugyan fontosak a 
természetes adottságok, a lelki ajándékok és a célirányos képzés, de az egyéni 
hozzáállás talán még számottevőbb. Figyeljük meg ApCsel 4:36-37, ill. 16:1-5  
verseiben, hogy Timótheus és Barnabás is készen állt mindent megtenni az 
evangéliumi szolgálat támogatásáért. Barnabás saját javairól mondott le, 
Timótheus pedig vállalta a körülmetélkedést, nehogy megbotránkoztasson a 
zsidók közül némelyeket. A tanulság nyilvánvaló. 
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május 30.szerda

LELKI FEJLŐDÉS A SZOLGÁLAT VÉGZÉSE KÖZBEN

Csak akkor fejlődünk lelkileg, ha kapcsolatban állunk Jézussal. A lelki fejlő-
dés nem érhető el bizonyos feladatok elvégzésével, még a bizonyságtevéssel 
sem. A gyülekezet nem „programozhatja be” tagjaiba a lelkiséget. Viszont 
nagy igazság, hogy ha a hívők elfogadják Isten hívását és tanítvánnyá válnak, 
mélyül, erősödik az Úrral való személyes kapcsolatuk. Persze nem csupán 
a lelki fejlődésért kell bekapcsolódni a missziómunkába, de ha Isten és a 
vesztükbe rohanó emberek iránti őszinte szeretettel végezzük, e feladatok 
számos lelki áldást árasztanak a résztvevőkre. 

Mit tudhatunk meg Jn 7:17 verséből Isten akaratának teljesítéséről és a 
lelki fejlődésről? 

Jogos kérdés: Honnan tudhatja az igazságot kereső ember, hogy megtalálta? 
A 17. versben Jézus utal valamire, ami minden követőjének segítségére lesz. 
Aki kész Isten akarata szerint cselekedni, tudni fogja, hogy Istentől van-e egy 
tanítás. Hogyan lehet ez? Egyértelműen a kapcsolat adja a lelki növekedést. 
Jézus azt mondja, hogy aki az elfogadott bibliai igazsággal összhangban él, 
az még nagyobb világosságot kap. 

A meghallás és a tettek között szoros a kapcsolat (lásd Jel 1:3). Aki Isten 
akarata szerint él, még ha kevés is az ismerete, egyre mélyül a kapcsolata 
Krisztussal, ennek áldását élvezi. Ha ehhez imádsággal végzett bibliatanul-
mányozás párosul, az igazság nagyobb kinyilatkoztatását tapasztalja, lelkileg 
fejlődik. 

Milyen lelki jutalmat nyer, aki a lelki aratás munkájában részt vesz  
Jn 4:36 szerint? Milyen lelki közösségre utal az, hogy együtt örül a vető 
és az arató?

Sok kommentár arra utal, hogy a tanítványok ott arattak, ahol Keresztelő 
János és Jézus vetett. Még a samáriai asszony is elvetette az evangélium né-
hány magját városának lakói között. Bizonyára óriási volt az örömük, amikor 
Isten országába begyűjtötték a beérett, lelki termést. Ha együttműködünk a 
missziómunkában, szoros kötődés alakul ki a hívők és Isten között. Amikor 
Isten hívására válaszolva bekapcsolódunk a missziómunkába, ez a kötődés, 
ez a lelki közelség és fejlődés virágzik, mivel Isten csapatában vagyunk. 

Hogyan erősödött a hitünk a bizonyságtevés közben, akár sikerrel 
jártunk, akár nem? Milyen hatása van a bizonyságtételnek az Úrral 
való kapcsolatunkra?
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május 31. csütörtök

ÖSSZHANG TEREMTÉSE

Van egy jelenség, amit talán nehéz megmagyarázni. Úgy nevezhetnénk, hogy 
„körhatás”. Az összhang és a részvétel vonatkozásában a körhatás így érvénye-
sül: ha a tagok bekapcsolódnak a missziómunkába, elősegítik az összhang 
kialakulását, ami viszont arra bátorítja az embereket, hogy részt vegyenek a 
munkában, és ez tovább erősíti az összhangot. A körhatás elvét a gyakorlatban 
lehet megfigyelni. Egy angol mondás szerint: aki felhúzza a vitorlát, nem him-
bálja a csónakot. Az őskeresztény egyház fejlődése során hoztak olyan fontos 
döntéseket, amelyek hatalmas konfliktusokat válthattak volna ki, de nem így 
történt, mert a hívők alárendelték személyes véleményüket vagy kívánságukat 
annak, ami a legjobb volt az Úrtól kapott feladat szempontjából.

Gondoljunk csak arra a folyamatra, ahogy kiválasztották a tizenkettedik 
tanítványt ApCsel 1:15-26 szakasza szerint! Természetesen mostanában 
nem szoktunk sorsot vetni, de milyen fontos pontokat kerestek akkor, és 
milyen elvet ismerhetünk fel ebben az esetben, ami mai szolgálatunkban 
is alkalmazható?

Amikor emberek dolgoznak együtt, óhatatlanul megvan az esélye konfliktu-
sok kialakulásának. Joggal feltételezhetjük, hogy a gonosz igyekszik gyengí-
teni a hívők eredményességét. Éppen ezért úgy kapunk tiszta képet, ha meg-
vizsgálunk egy esetet, amikor az őskeresztény egyház evangéliumhirdetése 
közben igazi konfliktus alakult ki. 

Mi váltott ki nézeteltérést Pál és Barnabás között ApCsel 15:36-40 szaka-
sza szerint? Mi lett a következménye? Mit tanulhatunk ebből?

Egy korábbi misszióút alkalmával János Márk otthagyta Pált és a többi útitársát, 
és visszatért Jeruzsálembe (ApCsel 13:13). Ezért következő útjára Pál nem akar-
ta magával vinni a fiatalembert. Barnabás viszont úgy látta, hogy János Márknak 
és a küldetésüknek is a hasznára válna, ha mégis velük tartana. Végül Pál Silással 
folytatta útját, Barnabás pedig János Márkkal. Nem az képezte vita tárgyát, hogy 
melyik missziós tevékenységet végezzék. Mivel nem akarták, hogy a személyes 
nézeteltérések beárnyékolják az evangélium hirdetését, két missziós csoportot 
indítottak el. Azonban Pál és János Márk a későbbiekben újból tudott eredmé-
nyesen együtt dolgozni (lásd 2Tim 4:11), nem engedték, hogy nézeteltérésük 
akadályozza missziójukat. 

Eszünkbe jut valaki, akivel talán gondunk van a gyülekezetben? 
Mennyi alázat, lemondás, megbocsátás szükséges a béküléshez?
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június 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Reális időhatárok megszabása. 

Az elmúlt pénteki rész javaslata értelmében tizenkét hónap megfelelő hosszú-
ságú idő, amire tervezhetünk. Attól függően, hogy milyen missziós program-
ra készülünk, más-más időkeretet kell meghatározni, különböző célokkal és 
fontossági sorrendekkel. Viszont van néhány általánosan figyelembe veendő 
pont. Írjuk le, hogy mit próbálunk meg elérni a tizenkét hónap alatt! Nevez-
zük meg, hogy mit szeretnénk látni az emberekre és a tanítványságra vonat-
kozóan, és ne csak bizonyos programok végrehajtásáról beszéljünk! Írjuk le 
a folyamat időhatáros menetét! Részletezhetjük, amennyire szeretnénk, ne 
legyen túl rövid! Fontos, hogy meghatározzuk a fő képzések idejét, a program 
kezdetének és végének dátumát, valamint az értékelések idejét. Miközben a 
program fő állomásait rögzítjük, konkrétan nevezzük meg, hogy kik, ill. me-
lyik csoportok a felelősök! Rögzítsük azt is, hogy a tervezett program hogyan 
illeszkedik a gyülekezet egészének missziójába! Részletezzük, hol és miként 
támogatják a gyülekezet egyéb elgondolásai ezt a tervet és viszont! Ez arra 
emlékeztet, hogy egy nagyobb csapat tagjai vagyunk és fontos összedolgozni. 
Mérlegelni kell, hogy a tervezett program folyamatos legyen, vagy inkább a kö-
vetkező évben ismételjük meg. Ez segít eldönteni, hogy az újonnan csatlako-
zott tagokat milyen folyamatos képzéssel kell felkészíteni. Ha a szolgálatunk 
most van alakulóban, fontos minden értékelés alkalmával előre is tekinteni. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A következő idézetek rávilágítanak, hogy Isten minden hívőtől 

elvár valamit, tehát mindannyiunknak kijelölt feladatokat. Vajon 
mit kér egyházától a lélekmentésbe való bekapcsolódás megszerve-
zése és végzése terén? Mit tehet egy gyülekezet azért, hogy segítsen 
tagjainak megérteni Isten elvárásait? 

 „Isten személyes szolgálatot vár el mindenkitől, akire a mostani 
időre vonatkozó igazság ismeretét bízta. Nem mehet mindenki 
misszionáriusként idegen országokba, de mindenki lehet misszio-
nárius otthon, a családban és a szomszédságban” (Ellen G. White: 
Testimonies for the Church. 9. köt. 30. o.).

 „Az Úr mindazoknak, akik kegyelmének részesévé lesznek, kijelöl 
valamilyen munkát, amelyet másokért kell végezniük. Mindenkinek 
személy szerint kell vállalnia a maga részét, mondván: ’Itt vagyok, 
engem küldj’” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó. 140. o.). 
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GONDOLATOK A SZOLGÁLATRÓL

Szolgálni annyit jelent, hogy segíteni, valakinek a hasznára lenni. Éle-
tünk egyik célja a szolgálat. Jézus maga is azt mondta, hogy ezért jött 
el a földre. Ha szolgálunk, másoknak kívánunk segíteni. A szolgálat 
mutatja, hogy Istenhez tartozunk, és az Ő akaratát kívánjuk betelje-
síteni. Az igazi szolgálat nem azt jelenti, hogy vonakodva, kötelesség-
ből teszünk valamit másokért. A szolgálat önként vállalt cselekedet, 
amellyel Isten szeretetét mutathatjuk meg az embereknek. Az igazi 
szolga nemcsak kezével, de szívével is ad!

Ha elkötelezettek vagyunk az emberiség ügye iránt, hamarosan elti-
pornak és összetörik szívünket… de ha ösztönzőnk Isten szeretete, 
semmiféle hálátlanság nem tántoríthat el bennünket embertársaink 
szolgálatától. 

Oswald Chambers

A vallás egyik legfőbb szabálya, hogy ne mulasszunk el egyetlen al-
kalmat sem, amikor Istent szolgálhatjuk. Mivel az Úr láthatatlan szá-
munkra, felebarátunkban kell meglátnunk és szolgálnunk Őt, amit 
úgy fogad, mintha személyesen vele tettünk volna jót.

John Wesley 
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június 2–8.

Szeretetből

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 6:28-29; 15:3; Róma 3:19-20; 5:6-8; 
1János 4:18-19

„Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok” (Jn 14:15).

KULCSGONDOLAT: Fontos azon fáradozni, hogy Krisztushoz vezessük 
az embereket. Viszont fel kell tennünk magunknak a kérdést: Mi késztet 
erre?

Alapigénket általában úgy értelmezzük, hogy a Tízparancsolatra utal, persze 
léteznek még más parancsolatok, mint pl. ez: „Elmenvén azért, tegyetek tanít-
ványokká minden népeket…” (lásd Mt 28:19-20).

A missziómunkára elsősorban Isten irántunk tanúsított kegyelmének kell 
ösztönöznie, nem a bűntudatnak, a kötelességérzetnek vagy annak a gon-
dolatnak, hogy ezzel tartozunk Istennek. Nem kell ahhoz a viselkedést vizs-
gáló pszichológusnak lenni, hogy tudjuk, szinte minden emberi cselekedet 
válaszreakció. Ez vonatkozik a bizonyságtevésre és az evangelizációra is. 
Megtudhatjuk, hogy valójában mi motivál bennünket, ha egyszerűen meg-
kérdezzük magunktól: Miért tesszük ezt vagy azt? Miért kapcsolódunk be 
a gyülekezet missziós stratégiájába? Vagy miért nem veszünk részt benne?

A héten megnézzük, mi a helyes késztetés az Úr művének végzésére, va-
lamint arra is fényt derítünk, hogy milyen veszélyekkel jár, ha helytelen a 
motivációnk, ha pl. csak a kötelesség, a bűntudat vagy a szégyenérzet hajt. 
Utánajárunk, hogy miért a missziómunka a szeretetből fakadó válasz az üd-
vösség Istentől kapott ajándékára.  

10. tanulmány
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június 3. vasárnap

A SZERETET KÉSZTETÉSE

Gondolkoztunk már azon, miért olyan nehéz rávenni az embereket, hogy el-
kötelezzék magukat hosszú távú gyülekezeti tervek mellett? A választ megta-
lálhatjuk, miközben olyan helyzetekre gondolunk, amelyekben a motiváció 
és a kötelezettségvállalás magas foka mutatkozik meg. Mi késztet egy szülőt 
arra, hogy egyik veséjét felajánlja gyermeke életének megmentéséért? Miért 
költenek anyák és apák nagy összegeket arra, hogy a lehető legjobb nevel-
tetést biztosítsák gyermekeiknek? Gyötörné őket a bűntudat, ha nem ezt 
tennék, ez motiválja őket? Úgy gondolják, hogy tartoznak ezzel a gyerekeik-
nek? Természetesen nem! A szülők valóban felelősséget éreznek gyermekeik 
jólétéért, mégis a szeretet az elsődleges hajtóerő. Szeretetből cselekszenek. 
Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni: azért teszünk meg bizonyos dolgokat 
Istennek, mert szeretjük, és tudjuk, hogy Ő is szeret bennünket. 

Mit fejeznek ki 1Jn 4:18-19 versei? Fogalmazzuk meg a saját szavainkkal!

Isten irántunk tanúsított szeretetében kell gyökereznie a miénknek iránta. 
Az Úr örökké, a mi időnk előtt is létezett, és az emberiség megteremtése óta a 
legnagyobb szeretettel tekint ránk. A szeretet csak szeretetre válaszul, abból 
fakadhat. Hiábavaló fáradság, ha a nagy misszióparancsnak nem szeretetből, 
hanem más okból akarunk eleget tenni. Éppen ezért olyan különösen fon-
tos a lelki felkészülés, ha szeretnénk bekapcsolódni a bizonyságtevésbe és 
az evangelizációba. Isten iránti szeretetünk, készséges részvételünk a lélek-
mentésben annak függvénye, hogy megismerjük Őt. Általában nem érzünk 
szeretetet az ismeretlenek iránt. Tehát, ha fontos, hogy szeretetből engedel-
meskedjünk Istennek, ismernünk is kell.

Mire mutatnak rá a következő versek az Isten iránti szeretettel, az enge-
delmességgel, meg a szolgálat helyes motivációjával kapcsolatban? Józs 
22:5; Lk 7:41-43; Jn 14:23; 2Kor 5:12-18

A szeretet és az engedelmesség elválaszthatatlan egymástól, amennyiben eb-
ben a sorrendben jelentkeznek. Az Isten iránti igaz szeretetnek mindig az 
lesz az eredménye, hogy az ember engedelmeskedik az Úr kinyilatkoztatott 
akaratának, ám az engedelmesség nem mindig vezet el a szeretethez (persze 
ez is megtörténhet). Ha szeretnénk, hogy az emberek tegyenek valamit Jézu-
sért, segítenünk kell nekik szeretetkapcsolatot kialakítani vele. 

A tetteinket milyen mértékben motiválja a szeretet? Ösztönöz egyálta-
lán? Mire utal válaszunk az Úrhoz fűződő kapcsolatunkat illetően? 
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június 4.hétfő

NE A BŰNTUDAT HAJTSON!

Évszázadokon át bűntudattal sarkallták tettekre az embereket. A 
misszióvezetők ma is gyakran figyelmeztetnek, hogy Isten felelősséget 
bízott ránk, és használnunk kell tőle kapott talentumainkat, ajándékainkat. 
Rendszeresen halljuk, hogy Isten és a gyülekezet is számít ránk. Ha Isten oly 
sokat tett megmentésünkért, hogyan maradhatnánk tétlenek az evangelizáció 
terén? Így szólítanak tettekre, kétségkívül a legjobb szándéktól vezéreltetve, 
ezzel viszont burkolt formában a bűntudatra építenek, ill. arra, hogy tartozunk 
Istennek. Csakhogy a motiváció eredménytelennek bizonyul, ha nem Isten 
tetteire kerül a hangsúly, hanem arra, amit nekünk kellene megtenni. 

Mit értett Pál apostol azon Róm 3:19-20 versében, hogy az egész világ 
bűnös Isten szemében? Mit akart itt kifejezni? 

Ebben a szakaszban Pál azt taglalja, hogy számot kell adnunk Istennek. A 
10. versben már leszögezte, hogy „nincsen csak egy igaz is”, a 19. versben pe-
dig kijelentette: „az egész világ Isten ítélete alá” esik. A törvény szerepét gyak-
ran hasonlították a tükörhöz, ami megmutatja bűnös állapotunkat, de nem 
biztosítja a megtisztuláshoz szükséges szappant és vizet. Isten törvényébe 
pillantva tudatára ébredünk bűnösségünknek, ugyanakkor ez elvezet a Meg-
váltóhoz, késztet, hogy elfogadjuk tőle az ingyen felajánlott bűnbocsánatot 
és a megtisztítást. Krisztushoz térve azonban már nem a bűntudat motivál, 
mert Isten eltörölte bűneink terhét, Jézus igazsága elfedezte azokat. Tökéle-
tesen, bűneink nélkül, bocsánatot nyerve állunk Krisztusban. 

Mire mutat rá Jakab (Jak 2:10)? Hogyan magyaráznánk el a vers jelenté-
sét egy új hívőnek? 

Ha a törvénynek akár csak egyetlen pontját is megsérti az ember, szembesze-
gül a törvényadó Istennel. Ez is érzékelteti, mennyire hibavaló próbálkozás 
volna, ha a törvény betartásával akarnánk elnyerni Isten tetszését. Még a leg-
kisebb mértékű törvényszegés is arról a rejtett szándékról rántja le a leplet, 
hogy az ember a saját kívánságát és nem az Úrét szeretné megtenni.

Ha hibáinkat elismerjük, le is kell azokat tennünk Jézus elé, igényelve 
igazságát, bocsánatát, kegyelmét, bármennyire méltatlanok is vagyunk. 
Tagadhatatlan, hogy érdemtelenek vagyunk, el sem tudjuk képzelni, 
mennyire! Ha nem így lenne, a Krisztus által felkínált üdvösséget nem 
kegyelemből nyernénk, hanem Isten tartozna ezzel nekünk (lásd Róm 
4:1-4). Mondhat olyat ember, hogy az Úr tartozik neki valamivel? 
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június 5. kedd

MI KÉSZTET A SZOLGÁLATRA?

Mit gondolunk arról az emberről, aki állandóan hangoztatja, hogy készte-
tést érez a cselekvésre, mégsem kezd bele semmibe? Mi a helyzet azzal, aki 
bizonygatja, hogy mennyire elkötelezett, csak nem tudni, mi vagy ki iránt? 
Amint az előzőekben is megállapítottuk, a szeretet igen erős motiváló ténye-
ző, de még az Isten iránti szeretet sem jelent semmit, ha csak a szólamok 
szintjén létezik és nem kísérik tettek. Más szóval, a szeretettől elvárjuk, hogy 
cselekedetekben mutatkozzon meg. Ebben az értelemben a szeretet aktív 
szó, mivel szeretetből fakadó tettekben jelentkezik. 

Mit tudhatunk meg Jn 15:13 és Róm 5:6-8 verseiből Jézus szeretetéről, 
amit tettei bizonyítottak? Mi kell ahhoz, hogy ezek az elvek jellemezzék 
a mi életünket is?

Csodálatos a Megváltó, aki irántunk való nagy szeretetéből kész volt felál-
dozni az életét! Ez a legjobb példája annak, hogy mire késztet az igaz szeret! 
Mi lett volna, ha Jézus kifejezi, mennyire szeret, de nem jön le a mennyből? 
Mi lett volna, ha biztosít szeretetéről, mégsem ígér meg semmit, nem gon-
doskodik rólunk?

Mit fejez ki Jn 14:21 Jézus és az emberek cselekvő szeretetéről?

Itt nem csupán a szeretetről van szó, hanem egy kapcsolatról, ami szereteten 
alapul. Minden ilyen kapcsolatban az ember késztetést érez arra, hogy ked-
vében járjon annak, aki számára fontos. Jézust az emberiség iránti végtelen 
szeretete motiválta üdvözítő tettére, pedig az ember megtörte kapcsolatát 
Istennel. Bármit is tegyünk az Úrért, de ha nem ilyen indíttatásból végezzük, 
nem értjük igazán, hogy mit jelent szeretni Istent. Az Úr nem azt akarja, 
hogy azért végezzük a missziót, mert ezzel tartozunk neki. Kapcsolatban 
kíván lenni velünk, mert így a kedve szerint való dolgokra késztethet, és 
mi ráhangolódunk arra, ami neki tetszik. Isten azt várja: annyira szeressük, 
hogy felvegyük a kapcsolatot a többi emberrel, akiket szintén szeret.

Hogyan győződhetünk meg arról, hogy helyes indítékkal szolgáljuk 
az Urat? Áldására lehetünk másoknak akkor is, ha tetteink mozgató-
rugói helytelenek? Ha igen, hogyan? Vajon jónak számítanak a helyte-
len céllal végbevitt jó cselekedetek? Beszélgessünk erről szombaton a 
csoportban!
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június 6.szerda

A TÖRVÉNYESKEDÉS CSAPDÁJA

Egy angol mondás szerint nem létezik ingyen ebéd. Ez azt jelenti, hogy ha 
valamit ingyen kapunk, az valójában nincs is ingyen, hiszen valamikor, va-
lahol, valahogyan fizetni kell érte vagy adni kell helyette valamit. Titokzatos 
módon még a keresztény gondolkodásba is beivódott a nézet, hogy gyakorla-
tilag semmi nincs ingyen, ezért sokan az Isten akaratának való engedelmes-
séggel igyekeznek kiérdemelni az üdvösséget. A keresztény szóhasználatban 
a törvényeskedés azt a magatartást jelöli, amikor az ember úgy gondolja, 
hogy engedelmessége miatt Isten majd igaznak tekinti. Természetesen az Úr 
kegyelme nem ment fel az engedelmesség alól, de üdvösségünk alapja csakis 
a kegyelem, nem más; nem az, amit mi tehetünk meg. 

Mire világítanak rá az alábbi igehelyek az üdvösséget érintő félreértéssel 
kapcsolatban, ami sokakat jellemez? Hogyan eshetünk mi magunk is en-
nek a gondolatnak a csapdájába? Miért fordulhat ez olyan könnyen elő?

Róm 10:1-4

Róm 11:5-6

Gal 2:16

A törvényeskedő vallás arra készteti az embert, hogy saját cselekedeteire 
összpontosítson (ill. gyakran mások tetteire) és ne az evangéliumi parancs-
ra. A törvényeskedés gőgössé, önteltté teszi azt, aki annyira elvakult, hogy 
megváltásra méltó szentnek képzelje magát. Viszont épp ilyen veszélyes az 
is, ha csüggedésbe, kétségbeesésbe taszítja az embert, aki felismeri, hogy 
mennyire messze van az isteni mérce elérésétől. Akár így, akár úgy, itt olyan 
csapdával állunk szemben, amit mindenképpen kerülnünk kell, különösen 
egyházunkban, hiszen hitünk szerint a törvény betartása szorosan kapcso-
lódik az evangélium lényegének megértéséhez. 

Hogyan mutat rá Jézus a hit általi megváltás igazságára Jn 6:28-29 
verseiben? Mit jelent hinni abban, „akit ő küldött”? Hogyan kell meg-
mutatkoznia életünkben ennek a hitnek? Mennyire látszik meg raj-
tunk a hit, főként akkor, amikor azt hisszük, hogy senki nem figyel? 
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június 7. csütörtök

ÖNKÉNT VÁLLALT SZOLGÁLAT

A Biblia egyértelműen kifejti, hogy egykor a bűn szolgái voltunk, de Krisztus 
által felszabadultunk (Róm 6:6; Gal 5:1; 1Thessz 1:10), Isten gyermekei let-
tünk (Róm 8:15) és újjászülettünk (1Pt 1:23).

Az lesz Isten eredményes munkása, aki múltját átadja az Úrnak és erőt kap 
tőle, hogy feladatát végezze a jelenben meg a jövőben. Ezt úgy is mondhat-
nánk, hogy akit Krisztus megszabadított, az Úr szolgája lehet. Ha ezt az igaz-
ságot nem értjük, furcsának tűnhet, hogy a felszabadítás szolgaságba vezet. 
Pedig ez is éppen olyan igaz, mint hogy „akkor töltekezhetünk fel lelkileg, ha 
állandóan megüresítjük magunkat.”

Mire utalt Pál, Jakab és Simon Péter Isten és Jézus Krisztus szolgájának 
nevezve magát (Fil 1:1; Jak 1:1; 2Pt 1:1)? Hogyan vonatkoztassuk ezt 
önmagunkra? 

Uraik saját tulajdonuknak tekintették és dolgoztatták rabszolgáikat. Keresz-
tény viszonylatban a Mester szolgálatában végzett munka önkéntes döntés 
alapján történik. Isten nagyon szeret, tehát nem kényszeríti ránk akaratát. 
Pál, Jakab és Simon Péter ezzel a kifejezéssel azt kívánta bemutatni, hogy 
maradéktalanul azonosítja magát Krisztussal és művével, fenntartások nél-
kül szolgálja az Urat. Nem akartak önmaguknak fontosságot tulajdonítani, 
hogy az emberek csakis Jézusra figyelhessenek. A szolgaság hasonlata azt 
érzékelteti, hogy Jézus őszinte követői önzetlen szolgálatukkal nyilvánítják 
ki hűségüket.

Mit tudhatunk meg Jn 8:34-36 verseiből a bűn szolgaságáról és a szaba-
dulás módjáról?

Jézus hallgatói tisztában voltak azzal, hogy a rabszolgák nem éltek bizton-
ságban. Ha a gazdának úgy tartotta kedve, el is adhatta őket, az úr fia azon-
ban mindig biztonságban volt a családban. Jézus itt a rabszolgatartó kor 
egyik élethelyzetével akart egy fontos lelki igazságot bemutatni. Ha Isten Fia 
lelkileg felszabadít a bűn szolgaságából, valóban szabaddá válunk. A felsza-
badított rabszolgák általában nem hajtották ismét igába a fejüket, lelki érte-
lemben azonban éppen ez történik, amikor megszabadulunk a bűn rabsá-
gából és Krisztus szolgái leszünk (Róm 6:17-18). Megszabadulva mindentől, 
ami arra késztet, hogy csak magunkkal foglalkozzunk, szabadon tekintettel 
lehetünk másokra is és arra, amivel a hasznukra lehetünk. Ez a szolgáló élet 
titka. 



84

június 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Tartani az irányt.

Rendszeres karbantartás nélkül minden jó autó elromlik idővel. Így van ez 
azokkal a jó és fontos gyülekezeti szolgálatokkal is, amelyek elakadnak tuda-
tos, rendszeres gondozás híján. Szolgálatunk egészségének és helyes irányá-
nak megőrzése érdekében vegyük fontolóra a következő pontokat!

1) Ápoljuk kapcsolatunkat Istennel! Gyakran emlékeztessük magunkat 
arra, hogy az Úrral közösen végezzük a szolgálatot!

2) Legyen éles a lelki látásunk! Még mindig érezzük szolgálatunk fontos-
ságát? Céljainkat továbbra is olyan világosan, határozottan látjuk, mint kez-
detben?

3) Tartsunk kapcsolatot! A rendszeres beszámoló fontos a folyamatos tá-
mogatás érdekében. Az emberek igen elfoglaltak, szükséges tehát arra em-
lékeztetni, hogyan halad a szolgálat. Azt is meg kell mondani, hogyan lehet 
bekapcsolódni. 

4) Őrizzük meg lelkesedésünket! Valóban igaz, hogy a lelkesedés lelkesít. 
Adjuk jelét lankadatlan lelkesedésünknek szolgálatunkkal kapcsolatban, és 
ez másokat is felélénkít!

5) Összpontosítsuk a figyelmünket! Ne vegyék el egyéb feladatok vagy 
programok annyira az időnket és energiánkat, hogy ne tudjunk saját szolgá-
latunk folytatásával, fejlesztésével törődni!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mit tudhatunk meg a következő idézetből arról, hogy mi a kapcso-

lat az Isten iránti szeretet és az Úr szolgálata között? „Az éber 
keresztény munkálkodó keresztény, aki minden erejével buzgón 
igyekszik az evangélium terjesztésére. Amint Megváltója iránti sze-
retete nő, úgy nő szeretete embertársai iránt is” (Ellen G. White:  
Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 172. o.).

2) „Aki sohasem tapasztalta Krisztus gyöngéd, megnyerő szeretetét, az 
nem tud másokat az élet forrásához vezetni. Az Ő szeretete a szívben 
kényszerítő hatalom, mely arra vezeti az embert, hogy kinyilatkoz-
tassa Őt társalgásában, gyöngéd, könyörülő lélekben azok életének 
felemelésére, akikkel kapcsolatban van. Krisztus munkásainak fára-
dozása csak akkor eredményes, ha ismerik Krisztust, és azért kell 
elismerniük Őt, hogy ismerjék szeretetét” (i. m. 363. o.).
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IMA A SZERETETÉRT

Mennyei Atyám! Szeretsz és elküldted Jézust, hogy Megváltóm le-
gyen. Hálás vagyok érte, és szeretném kimutatni szeretetemet irántad 
azáltal, hogy szeretem felebarátaimat. Add, hogy ne ártsak másoknak 
sem tetteimmel, sem szavaimmal, sem gondolatban! Segíts, hogy tü-
relmesen viseljem a rosszat, amit mások ellenem tesznek! Adj meg-
bocsátó szívet, hogy ne akarjak bosszút állni! Elmémet ne töltsék el 
haragos gondolatok, nyelvemet ne hagyja el haragos szó!

Töltsd be szívemet szeretettel a Megváltó iránt, hogy szeretettel for-
dulhassak az emberekhez! Segíts, hogy jó példával járjak mások előtt, 
és ez közelebb hozza hozzájuk Jézust! Irányítsd gondolataimat, szava-
imat és tetteimet, hogy téged dicsérhesselek és jót tehessek minden-
kivel! Vezess el a mennyországba! Jézus nevében kérem áldásodat! 
Ámen.
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június 9–15.

A gyülekezet tájékoztatása

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 4Mózes 13:17-34; 
Apostolok cselekedetei 4:1-31; 11:1-18; 21:19-25; 
1Korinthus 9:19-23

„És az apostolok összegyülekezének Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, 
azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak vala” (Mk 6:30).

KULCSGONDOLAT: Az apostolok cselekedetei az őskeresztény egyház 
missziós tevékenységeiről ad számot, ezért mi is rengeteg tanulságot ta-
lálunk benne. 

A korai egyház nagyarányú fejlődése sokakat arra késztetett, hogy tanulmá-
nyozzák Az apostolok cselekedeteit. Vizsgálták a gyülekezeti élet számos terü-
letét, mint pl. a gyülekezet növekedését, a külmissziót, az egyház vezetését 
és az evangélium hirdetését. Sok tanulságra rámutattak már Az apostolok 
cselekedeteiben e témákkal kapcsolatban, ám még vannak olyan területek, 
amelyekre nem fordítottak elegendő figyelmet. Ezek közé tartozik a szám-
adás kérdése. 

Az apostolok cselekedeteiben a beszámolás gyakorlata az evangéliumok fel-
jegyzéseire vezethető vissza, és azt mutatja, hogy a gyülekezeti életnek e fon-
tos tevékenysége nagyban hozzájárult a missziómunka sikeréhez. Egyszerű-
en fogalmazva, tudnunk kell arról, hogy mi történik, mi válik be és mi nem. 

A héten annak járunk utána, hogyan számoltak be vezetőiknek és a gyüleke-
zet egészének az első evangelizátorok. Az a célunk, hogy mindenki megért-
se, milyen fontos számot adni. Azt is szeretnénk megmutatni, hogy miként 
erősítheti a beszámoló a gyülekezet missziós stratégiáját. 

11. tanulmány
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június 10. vasárnap

BIBLIAI ELV

Ha meghalljuk a jelentés vagy a beszámoló szavakat, talán papírhegyeket lá-
tunk lelki szemeink előtt, tele adatokkal és statisztikával, amelyek azután 
majd csak porfogónak lesznek jók. Pedig a jelentés nem mai találmány, amit 
a missziómunkát végzők idegesítésére eszeltek volna ki, hanem egy bibliai 
elv húzódik meg mögötte. Amint a heti alapigénk is mutatja, a tanítványok 
a missziós utakról visszatérve elmondták Jézusnak, hogy mit végeztek, mit 
tanítottak. Ez központi részét képezte az evangéliumi munkának. 

Ugyan nem tudunk olyan bibliaszövegre rámutatni, ami előírná: „Azért kell 
jelentést adni, mert…”, mégis bőven találunk bizonyítékot arra, hogy a be-
számolást fontosnak tartották úgy az Ó-, mint az Újszövetségben. A jelentés 
is része az események láncolatának, ugyanis valaki elkészíti, másvalaki meg-
kapja, majd értékelik, aminek alapján döntéseket hoznak meg és a beszámo-
ló ismeretében tervezik a további teendőket. 

Tanulmányozzuk ApCsel 4:1-31 szakaszát! Miről számolt be Péter és Já-
nos? Mire késztette ez a gyülekezetet? Milyen tanulságokat vonhatunk le 
ebből ma? 

Amikor nem volt újság, rádió, műholdas tévéadás, leginkább szóban terjedt 
a Jézusról szóló jó hír. Ha a fenyegetésekkel elhallgattathatják az őskereszté-
nyeket, az erősen csökkentette volna befolyásukat. Ezért a hívők összegyűl-
tek, meghallgatták az apostolokat, majd eldöntötték, hogy milyen stratégiát 
választanak, amivel hűek maradhatnak missziós elhívatásukhoz. 

Ebben természetesen központi szerepet kapott az ima és az Ige olvasása. 
Mindenképpen megjegyzendő ebből a történetből, hogy milyen fontosnak 
tartották az első keresztények az imádságot és a Szentírás tanulmányozását! 
Velünk sem lehet ez másképpen!

Még ha nem is ismerjük részletes terveiket, a 29. vers szerint annyi biztos, 
hogy eltökélték: a fenyegetések ellenére továbbra is beszélni fognak Jézusról.

Az apostolok a Szentírást idézték, amikor Izráel vezetőihez és a tagok-
hoz szóltak. Ez is mutatja, hogy hitük és bizonyságtételük szempont-
jából milyen fontosnak tartották az Igét. Számunkra mennyire fontos 
a Biblia? (Megtudhatjuk a választ, ha elgondolkozunk azon, hogy 
mennyit olvassuk!)
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június 11.hétfő

„AMIKET AZ ISTEN… CSELEKEDETT”

Minduntalan szembesülünk azzal, hogy az élet legtöbb területén a megér-
tés és az összhang feltétele a jó kommunikáció. Gyülekezetünk családjára 
gondolva láthatjuk, hogy a belső kapcsolattartás alapvetően fontos része a 
beszámolás az elvégzett tevékenységekről és azok eredményéről. Számos 
gyülekezetben nagy munkát végeznek, de csak a különböző szolgálatokban 
tevékenykedők tudnak a történtekről. Ezért is lehet, hogy az egyes szolgá-
latokban aktív testvérek úgy érzik: nem sokakat érdekel, amit csinálnak. Ez 
nem érhet meglepetésként, ha a vezetők nem beszélnek a gyülekezettel ar-
ról, hogy mik a céljaik, milyen stratégiát követnek és nem adnak számot sem 
a tevékenységükről, sem az eredményeikről.  

Milyen hatással volt a gyülekezetre Pál apostol beszámolója arról, amit 
általa tett az Úr (ApCsel 21:19-25)? Persze a jó hírek mellett arra is talá-
lunk utalást, hogy a hívők tábora megoszlott. Milyen problémák jelent-
keztek, és hogyan reagált ezekre Pál? Milyen tanulságokat találhatunk a 
történetben mi (lásd még 1Kor 9:19-23)?

Misszióútjáról visszatérve Pál beszámolt Jakabnak és a gyülekezet vezetői-
nek arról, hogy mennyire megáldotta Isten a pogányok között végzett szol-
gálatát. Amint részletesen elmondta, hogyan halad előre az evangélium, a 
vezetők spontán módon, őszintén dicsőítették az Urat. Persze láthatjuk a 
megoszlás és a zavar jeleit is, még az apostol által közölt jó hírek vonatko-
zásában is. 

„Sok zsidó, aki elfogadta az evangéliumot, még mindig tiszteletben tartotta 
a ceremoniális törvényt és nagyon is hajlandó volt az oktalan engedményre, 
remélve, hogy így honfitársai bizalmát megnyeri, előítéletüket eloszlatja és el-
vezeti őket a Krisztusban mint a világ Megváltójában való hitre. Pál megértette, 
hogy a jeruzsálemi gyülekezet vezetői közül sokan mindaddig, amíg előítélet-
tel vannak vele szemben, állandóan semlegesíteni fogják befolyását. Érezte, 
ha valamilyen ésszerű engedménnyel megnyerhetné őket az igazságnak, bizo-
nyára sok akadályt háríthatna el az evangélium útjából más helyeken. Azon-
ban Isten nem jogosította fel, hogy beleegyezzen abba, amire kérték” (Ellen 
G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 266-267. o.).

Ma is megoszlanak a vélemények arról, hogy mi a legjobb módja a 
lélekmentésnek. Országunkban milyen problémákkal találkozunk e 
téren? Mi hozhatna megoldást?
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június 12. kedd

A BESZÁMOLÓ FONTOSSÁGA

Sokan nem ismerik fel a missziós tevékenységekről adott beszámolók fon-
tosságát, következésképp nem is adnak számot az ilyen programokról. Mai, 
zsúfolt életünk minden területén a dolgoknak csak annyi fontosságot tu-
lajdonítunk, amennyi értéket látunk bennük. Általában nem fordítunk sok 
időt, figyelmet olyasmire, amit időpocsékolásnak vagy energiapazarlásnak 
tekintünk. Éppen ezért be kell mutatni a számadás fontosságát is; a tagok-
nak látni kell, hogy mit lehet elérni a jelentések megfelelő értékelésével. Egé-
szen más a zord tények egyszerű felsorolása, mint amikor elmondjuk, hogy 
az adatok mennyiben mutatják a gyülekezet munkájának sikerét, azt, ahogy 
Krisztushoz tudtuk vezetni az embereket. A jelentést adók felelőssége közve-
títeni, hogy mekkora lelkesedést tapasztaltak a szolgálat végzése közben és 
milyen örömet ad a sikere. 

Ha a missziós tevékenységek beszámolóit kivennénk Az apostolok csele-
kedeteiből, mennyi lelkesítő és bátorító információt veszítenénk el? Lásd 
ApCsel 5:14; 8:4, 12; 11:21; 14:21!

Nemcsak véletlenül, magától történt az a példa nélküli fejlődés, amit az ős-
keresztény egyház tapasztalt és amiről Az apostolok cselekedetei beszámol. 
A hívők erőt nyertek a Szentlélektől és emlékeztek Jézus ígéretére, hogy 
sikeressé teszi őket. Így kapcsolódtak be azokba a tevékenységekbe, ame-
lyek valóban eredményre vezettek. Arra összpontosították a figyelmet, amit 
el akartak érni, ill. hogy céljuk elérésének mi a legjobb módja. Beszámolót 
olvashatunk arról, hogy az evangélium hirdetését meghallva férfiak és nők 
sokasága fordult az Úrhoz, keresztelkedett meg, ami része volt a tanítvánnyá 
válás folyamatának. Ez is érzékelteti az eredmények és az elvégzett feladatok 
minél részletesebb ismertetésének fontosságát. Valójában a Biblia többet fog-
lalkozik a bizonyságtevés eredményeivel, mint az egyes feladatok részletei-
nek ismertetésével. Az első missziómunkások elindultak minden lehetséges 
irányba, és Jézusról, meg Isten országáról prédikáltak. Eredményeik ismere-
tében feltételezhetjük, hogy erővel tudták megszólítani, hívni hallgatóikat. A 
folyamatos igehirdetés és felhívások következtében a gyülekezet rohamosan 
növekedett, amint Az apostolok cselekedetei feljegyzi.

Természetesen bátorít, amikor sikeres evangelizáció történeteit hall-
gatjuk. Viszont hogyan hat ránk, ha terveink nem válnak be, erőfeszí-
téseink látszólag nem vezetnek eredményre? Mit tegyünk ilyen eset-
ben? Beszélgessünk erről szombaton a csoportban!
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június 13.szerda

SZÁMADÁS ÉS MOTIVÁCIÓ

A motiváció olyan mélyen gyökerező késztetést jelent, ami miatt hiszünk 
bizonyos dolgokban, ill. tesszük meg azokat. Igaz ez a számadásra nézve is. 
Megvan az oka – esetleg több is –, hogy miért számolunk be valamiről. Ta-
lán egyszerűen azért, hogy meggyőzzük a bizottság tagjait a további anyagi 
támogatás szükségességéről. Olyan jelentést is lehet adni, ami egy program 
leállításához vagy új vezetőség megválasztásához vezet. Ha csak bizonyos 
dolgokról teszünk említést, vagy csupán néhány pontot emelünk ki, a be-
számolónk értékelése nyomán meghozott döntés valószínűleg nem lesz a 
legjobb. Ezért is fontos, hogy jelentésünk pontos, teljes képet adjon.  

4Móz 13:17-34 szakasza szerint ugyanazt látta mind a tizenkét kém. 
Mégis, miért csak két kém szavai voltak biztatóak? Mit tanulhatunk eb-
ből az esetből mi?

Isten megígérte, hogy Izráel népe elfoglalhatja a nevezett földterületet, csak-
hogy ezt nem hitte el az összes kém. Józsué és Káleb minden jót elmondott 
az országról. Javasolták, hogy azonnal induljanak és foglalják el (31. vers). A 
többiek, akik szintén ott jártak, csak rosszakat mondtak; a terület elfoglalá-
sának akadályait hangoztatták, és azt mondták, hogy inkább térjenek vissza 
Egyiptomba. Beszámoló készítése közben mindig gondolnunk kell Isten ki-
nyilatkoztatott akaratára, méghozzá áldásai fényében. Nemcsak arról akarunk 
beszélni, hogy milyen remekül végezzük a dolgunkat. El kell mondanunk, 
hogy milyen jól meg tudjuk valósítani az Úr akaratát (lásd Mt 7:21)! Veszélyes, 
ha leragadunk a legfrissebb evangelizációs szolgálat modelljénél, és a sike-
rünket ahhoz mérjük, hogy a többi gyülekezethez képest mi mennyire tudjuk 
megvalósítani azt. Látható eredményeinkről beszélve talán jobban igyekszünk 
sikeresnek mutatkozni. Pedig elsősorban azt kell megtudnunk, hogy ponto-
san mi Isten akarata gyülekezetünkre nézve, majd kegyelme által törekedjünk 
azt végrehajtani. Ez igazi kihívás a mai gyülekezetek számára, hiszen szinte 
eláraszt bennünket a misszió „jobbnál jobb” módszereinek végeláthatatlan 
sora. Bizonyára Józsué és Káleb is tisztában volt azzal, hogy milyen nehézsé-
gekkel találhatják szemben magukat az ország elfoglalásakor, de ismerték Is-
ten akaratát. Ezért beszámolójuknak fontos részét képezte, hogy biztosították 
a népet: el tudják foglalni a területet. Az Isten akaratával nem számoló kémek 
beszéde viszont hihetetlenül rossz hatást váltott ki, mert szavaikkal arról akar-
ták meggyőzni a népet, hogy jobban járnak, ha visszatérnek Egyiptomba.
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június 14. csütörtök

ISTENÉ A DICSŐSÉG

Némelyek azért nem számolnak be szívesen az eredményeikről, mert úgy 
érzik, hogy akkor a saját tetteikkel kérkednének. Viszont a hűséggel elmon-
dott beszámoló Istent dicsőíti, erősíti a gyülekezet hitét és elhatározását, 
hogy tovább folytassák az Úrért végzett munkát. Persze egyeseket valóban 
nem mindig tisztességes szándék vezérel, de ez ne gátolja az őszinte, aláza-
tos hívőket abban, hogy elmondják, milyen hatalmas dolgokat tett általuk 
Isten, erőt adva nekik a bizonyságtételhez. A szerényen, lelkesen és szeretet-
tel elmondott jelentés a gyülekezet többi tagját is bátoríthatja, hogy bekap-
csolódjanak a missziómunkába. 

Hogyan fogadták a jeruzsálemi gyülekezet vezetői és tagjai Péter beszá-
molóját a pogányok között végzett szolgálatáról ApCsel 11:1-18 szaka-
szában? Hogyan válhatnak nekünk is hasznunkra az itt megfigyelhető 
elvek?

Bírálták Pétert és mindenki mást, aki a zsidók körein kívül merészkedett 
az evangéliumot hirdetve. Viszont amikor a jeruzsálemi gyülekezetben meg-
hallották az apostol beszámolóját, a kritikus hangok elhallgattak és a hívők 
dicsőítették Istent. 

A mi korunkból visszatekintve nehéz megérteni, hogy mi forgott akkor koc-
kán. Az evangéliumnak természetesen mindenkihez el kellett jutnia, zsidók-
hoz, pogányokhoz egyaránt, még akkor is, ha a „zsidóknak először” (Róm 
1:16). Ezt mindenki tudja. Viszont Az apostolok cselekedetei szerint a zsidók 
gondolkodásában hatalmas változásnak kellett történnie ahhoz, hogy elfo-
gadják: a pogányokra is vonatkoznak a szövetségi ígéretek. Amikor azonban 
meghallották a beszámolót Isten tetteiről és áldásairól, megértették, hogy az 
Úr mindenütt, minden embert meg akar menteni. Valójában kezdettől fogva 
az volt az isteni terv, hogy bárki üdvösségre juthasson, aki ezt kész elfogadni 
(Ef 1:1-4; Ézs 53:6; Zsid 2:9).

Az átlagember számára két perc sem kell ahhoz, hogy elolvassa Péter beszá-
molóját ApCsel 11:1-18 verseiben. Feltehetőleg a szóban elhangzott beszá-
moló, majd az azt követő kérdések és a megbeszélés jóval tovább tarthatott. 
Noha Péter többször is utalt önmagára, és bizonyára néhány tag is megjegy-
zett olyasmit, hogy „Szép munka volt, Péter!”, mégis egyedül Istennek adtak 
dicsőséget. A gyülekezet vezetői is felbátorodtak, amint jobban megértették, 
hogy a misszióparancs az egész világra érvényes. 
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június 15.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Beszámolni szolgálatunkról.

Amint a héten is láttuk, a többieknek is tudni kell arról, amit csinálunk. 
Természetesen szükség van olyan konkrét adatokra, mint pl. a résztvevők 
száma vagy a pénzügyi jelentések. Az is fontos, hogy a beszámolókat a gyü-
lekezet evangelizációs megbeszélésein és a bizottságban ismertessük. A szó-
beli jelentésben röviden érinthetjük a főbb pontokat, de az írásos beszámoló 
legyen a lehető legrészletesebb. Ezzel nemcsak a tagok érdeklődése kelthető 
fel szolgálatunk iránt és jobban bátoríthatjuk őket a részvételre, de közvetle-
nül segítjük az értékelést és a további tervezést, iránymutatást is. A beszámo-
lót mindenképpen a gyülekezet átfogó evangelizációs tervére utalva fogal-
mazzuk meg! Fejtsük ki, hogy miként támogatja szolgálatunk a gyülekezet 
céljainak elérése érdekében megfogalmazott stratégiát. 

Tartsunk önvizsgálatot, gondoljuk végig, hogy mi késztet a beszámolóra! 
Mennyire figyelünk arra, hogy mi Isten akarata gyülekezetünkkel és a lélek-
mentéssel kapcsolatban?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Vegyük elő ismét a keddi rész utolsó kérdését! Hogyan mondjuk el 

a „rossz híreket”? Természetes, hogy a sikereinkről beszélünk, ezt 
tesszük a hétköznapi életben is. Azonban mi a helyzet az evangeli-
zálás esetében? Mi a teendő, ha valamilyen gyülekezeti program 
nem működik? Hogyan lehet úgy megbeszélni, hogy megtörténjen 
a szükséges változtatás? Beszéljük meg azt is, hogy ha az evangeli-
záció eredményeiért az Úrnak adunk dicsőséget, kit okolunk 
akkor, amikor valami nem sikerül?

2) Csütörtökön azt is érintettük, hogy a zsidó származású hívőknek 
változtatniuk kellett a véleményükön a pogányok közötti munkát 
illetően. A saját környezetünkre gondolva, milyen kulturális vagy 
társadalmi előítéleteket találunk, amelyeken túl kellene lépni 
nekünk is, noha tantételeinkben hangoztatjuk, hogy az evangélium 
az egész világra vonatkozik? 

3) A héten az evangelizációs tevékenységek beszámolójával foglalkoz-
tunk, de most gondoljunk általánosságban a jelentésekre! Mit tehe-
tünk azért, hogy mindig tiszta, pontos képet adjunk, és szavainkkal 
ne ferdítsük el a valóságot, csak hogy megkapjuk, amit akarunk? 
Miért volna olyan könnyű ezt tenni? Miért van az, hogy az ember 
önmagát csapja be legjobban?  



93

ŐSZINTESÉG

Mindannyian szívesebben vagyunk együtt őszinte emberekkel – akik-
ben megbízhatunk, akik nem próbálnak meg becsapni bennünket. Az 
ember életének nemes célja az őszinteség – másokkal, önmagával és 
Istennel szemben. Mégsem természetes dolog az igazmondás. Néha 
úgy tűnik, az őszinteség támadhatóvá tesz bennünket, ledönti a fala-
kat, amelyeket magunk köré emeltünk védekezésül. Az Írás azt mond-
ja: „Az igazság szabaddá tesz.” Bár lehet, hogy néha nehéz őszintének 
lenni, ha szerető szándék vezérel bennünket, az leveszi vállunkról a 
hazugság terhét.

Az őszinteség több annál, hogy nem hazudunk. Bensőnkben kezdő-
dik, ösztönző erővel, és kifelé halad, tetteinkben megnyilvánulva. Az 
őszinteség bonyolultabb annál, hogy nem lopunk pénzt, nem hazu-
dunk arcátlanul. Az őszinteség legmélyebb meggyőződésünket jelen-
ti, és a magán- és közélet minden területére érvényes. Az igazságot 
jelenti minden értelemben, valamint a személyiség belső tartását. Az 
őszinteség azt kívánja, hogy tegyük félre a hazugságot, a csalást, a 
képmutatást – és néha a hallgatást is. 

Jerry White
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június 16–22.

A missziómunka kiértékelése

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:12-13; Máté 23:15; 
2Korinthus 13:5-6; Zsidók 10:24-25; Jelenések 14:6-7

„Mint az arany függő és színarany ékesség: olyan a bölcs intő a szófogadó 
fülnél” (Péld 25:12).

KULCSGONDOLAT: Nagy hiba, ha az alapos kiértékelést elkerülve sze-
retnénk részt venni az evangélium fontos munkájában!

Az evangelizáció terén túl gyakran megelégszünk minimális eredményekkel, 
pedig erőfeszítéseinknek lehetne nagyobb hatása is, válhatnánk jóval sikere-
sebbekké, ha elemeznénk korábbi missziómunkánkat és a további stratégi-
ánkba beépítenénk az abból származó következtetéseket. 

Előfordul, hogy hatalmas összegeket költünk az evangelizáció olyan formá-
ira, amelyek csak minimális eredménnyel járnak. Emiatt változtatni kell a 
költségek elosztásán, és/vagy a folyamaton. A nem bírálgató lelkülettel fel-
tett kérdések részét képezhetik a megalapozott értékelésnek. Persze gyorsan 
hozzá kell tenni, hogy valójában egyetlen programról sem kapunk teljes ké-
pet, mivel csak a nyilvánvaló eredményeket látjuk (pl. hányan keresztelked-
tek meg). Azt nem tudjuk felmérni, hogy mennyire vetettük el az evangélium 
magvait. Ezzel együtt igen is szükséges úgy értékelni a folyamatot, hogy utá-
na dönteni tudjunk, de nem ítélkezve. 

A héten az értékelés bibliai elvét tanulmányozzuk – megvizsgáljuk, miként 
válhat a mai gyülekezeti élet állandó részévé. 

12. tanulmány
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június 17. vasárnap

MI AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA?

Akár tisztában vagyunk vele, akár nem, sor kerül értékelésre – minden szom-
baton, minden evangelizáció alkalmával. Az emberek kiértékelik a tartalmat, 
az érthetőséget, sőt még a prédikáció hosszát is, és aki egy nyilvános előadá-
son részt vesz, elvárja, hogy minden magas szintű, nívós legyen. Az elvárá-
soktól elválaszthatatlan az értékelés. Még ha nem is tudunk rámutatni olyan 
bibliaszövegre, ami a szabályszerű kiértékelést írja elő, egyértelmű, hogy az 
őskeresztény egyház életének ez is fontos részét képezte. 

Mit tudhatunk meg a következő versekből az értékelés fontosságáról? 
Milyen formáival találkozunk az idézett igehelyeken? 1Kor 11:28; 2Kor 
13:5-6; 1Tim 3:1-13

Amikor Isten Igéje a norma, annak alapján várunk el és írunk elő bizonyos 
tetteket vagy adunk utasításokat, akkor a cselekedeteinket ki lehet értékelni. 
„Hogyan végezzük ezt a bizonyos szolgálatot?” „Hogyan érhetünk el még 
jobb eredményt?”

Pál leírta, hogy milyen tulajdonságoknak kell meglenni a diakónusokban 
és a vezetőkben, ami bizonyos értékelést feltételez. Mérlegelni kellett, hogy 
ki mennyire alkalmas egy adott tisztségre, majd pedig meg kellett nézni a 
szolgálatban való eredményességet. 

Olvassuk el Mt 28:19-20 misszióparancsát! Milyen értékelő kérdéseket 
tennénk fel, ha szeretnénk látni, hogyan teljesít gyülekezetünk e téren?

Isten szolgái vagyunk, akikre az evangélium drága igazságát bízta. Nem ér-
het meglepetésként, hogy Isten is elbírálja szolgálatunkat, hiszen az evangé-
lium üzenetének az egész világra el kell jutnia. Az Úr érdeklődéssel tekint a 
munkára, amit azokra bízott, akik hajlandóak együttműködni vele a lélek-
mentésben. 

Ismét olvassuk el 2Kor 13:5 versét! Mit mond ez az ige személyesen 
nekünk? Miként vonatkoztathatjuk önmagunkra? Milyen bizonyíté-
kát látjuk annak, hogy „a Jézus Krisztus bennetek van”?
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június 18.hétfő

ÉRTÉKELNI, DE KEDVESEN

Az értékelésnek számos haszna van, ugyanakkor léteznek veszélyei és bukta-
tói is, amelyekről tudnunk kell, hogy elkerülhessük azokat. Ha túlzottan be-
lemerülünk az értékelésbe, leginkább a negatívumokra figyelve, megvan az 
esélye, hogy kritikus környezetet teremtünk, ami elcsüggeszti az embereket, 
szűkítve az önként vállalkozók körét. Ha nem akarjuk, hogy az értékelést 
bárki bírálgatásnak vegye, mindig őszinte elismeréssel, megerősítéssel együtt 
kell elhangoznia. Többnyire valóban elfeledkezünk a munkában résztvevők-
nek járó elismerésről, kiváltképp azok esetében, akik már hosszabb ideje 
végzik szolgálatukat. Mindig a helyükön vannak, végzik a feladatukat. Szinte 
elvárjuk, hogy folyton ott legyenek, dolgozzanak. Az értékelés alkalmat ad, 
hogy kifejezzük elismerésünket fáradozásukért. 

Milyen elismerésről olvasunk a következő versekben? Ma hogyan fejez-
hetjük ki köszönetünket egyes embereknek vagy csoportoknak? ApCsel 
16:1-2; Róm 16:1; 1Kor 11:2; Fil 4:14

Pál apostolnak számtalan esetben kellett helyreigazítania gyülekezeteket vagy 
tagokat a viselkedésük, magatartásuk vagy a tanításaik miatt. Ez mutatja, hogy 
történt egyfajta értékelés. Viszont amikor csak tehette, igyekezett elismerően 
szólni azokról, akik támogatták őt vagy hűségesen szolgálták Istent, lelkiis-
meretesen végezték szolgálatukat. Akkor lesz igazságos az értékelésünk, ha 
nemcsak a végeredményt, de magát a folyamatot is vizsgáljuk. Az eredmény el-
bírálásakor arra kérdezünk rá, hogy elértük-e terveinket az adott programmal. 
A folyamat értékelése pedig a végrehajtás belső irányítását vizsgálja. 

Figyelmesen olvassuk el Zsid 10:24-25 verseit! Mit jelent „ügyelni egy-
másra” ebben az összefüggésben? Milyen elvekre utal ez a rész az értéke-
léssel kapcsolatban?

E szavak nem csupán javaslatként veendők, hanem erősen figyelmeztetnek 
arra, hogy komolyan legyünk tekintettel egymás lelki fejlődésére. Ha megvizs-
gáljuk, hogy mit vár el tőlünk Isten a keresztény élet terén, tekintetbe véve, ki, 
hol tart hitéletében, a helyes értékelést „egymásra ügyelve” végezzük. 

Gondoljunk arra, hogy mennyire bátorít, amikor valaki elismerően nyi-
latkozik rólunk – egyszerűen a személyünkről vagy/és a szolgálatunk-
ról! Óriási hatása lehet néhány egyszerű szónak! Általában hogyan 
viszonyulunk az emberekhez? Többnyire bírálattal vagy elismeréssel? Ha 
az előbbi igaz ránk, hogyan változtathatunk rossz tulajdonságunkon? 
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június 19. kedd

AMIT AZ ÚR KÉRDEZ

Olvassuk el a következő verseket a heti leckénk (pontosabban az egész 
negyedévi tanulmány) összefüggésében! „Most pedig, óh Izráel! mit 
kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; 
hogy minden ő utain járj, és szeresd őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, és teljes lelkedből, megtartván az Úrnak parancsolatait és 
rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod” 
(5Móz 10:12-13)!

Hogyan foglalnánk össze e két vers lényegét? Mit mondanánk?

Melyik újszövetségi részre emlékeztetnek e versek? Miért olyan fontos 
hallgatni Mózes intésére? 

Olvastuk, hogy mit „kíván” tőlünk Isten. Hogyan értsük ezt a hit általi 
megigazulás összefüggésében? 

Az idézett részben főként a szívünkről, lelkünkről, szeretetünkről, Isten 
félelméről van szó – ezeket mind nehéz kívülről megítélni. E belsőnket 
érintő dolgok milyen külső megnyilvánulásairól olvastunk? Hogyan il-
leszkedik a külső és a belső közötti kapcsolat ahhoz, ahogy Jel 14:6-12 
szakaszát értjük?

Mt 23:15 versében Jézus szigorú ítéletet mondott arról a „missziómunkáról”, 
amit a farizeusok és írástudók végeztek a pogányok között. Tehát amikor jó 
szándékkal igyekszünk eleget tenni a misszióparancsnak, állandóan gondol-
nunk kell 5Móz 10:12-13 verseinek mélységes igazságaira! Hiszen véletlenül 
sem akarjuk evangelizációinkkal „a gyehenna fiaivá” tenni az embereket!
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június 20.szerda

A LELKI FEJLŐDÉST CÉLZÓ ÉRTÉKELÉS

„Az Úr azonban mondta Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének 
nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; 
mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szív-
ben van” (1Sám 16:7).

A tanulmány korábbi részében megállapítottuk, hogy emberek és gyülekeze-
tek célkitűzéseit fontos kiértékelni. A számbeli fejlődést viszonylag egyszerű 
figyelemmel kísérni és értékelni, viszont igaz, hogy a gyülekezet nem csupán 
számokat takar. 

Nyilvánvaló, legalábbis annak kellene lennie, hogy nem egyszerűen embe-
rekkel akarjuk megtölteni a gyülekezetet. Azt szeretnénk, hogy a gyülekeze-
tet olyanok töltsék meg, akiknek egyre erősödik a kapcsolata Jézussal, akik 
szeretik az Urat és szeretetüket parancsolatainak való engedelmességgel fe-
jezik ki. Semmiképp nem szeretnénk azt tenni, amit Jézus a farizeusokról és 
az írástudókról mondott: „megkerülitek a tengert és a földet (missziómunkát 
végezve), hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek; és ha azzá lett, a gyehenna fiaivá te-
szitek őt” (Mt 23:15). Jézusnak a farizeusok missziós erőfeszítésére vonatko-
zó szigorú feddése mutatja, hogy mennyire fontos odafigyelni a lelki fejlődés 
kiértékelésére, nem csupán azok esetében, akiket a gyülekezetbe hozunk, 
hanem elsősorban saját magunkra vonatkozóan!

Milyen lelki tevékenységek fontosságát emelik ki a következő versek: 
Zsolt 1:2; Mt 26:41; Róm 8:6; Ef 6:17-18; 2Tim 2:15-16? Miért olyan dön-
tő mindez a lelki fejlődésünk szempontjából?

Hogyan is értékelhetnénk mi, Isten kegyelmére szoruló bűnösök mások lelki-
ségét, ami „megfoghatatlan”? Hiszen nem létezik olyan lefektetett lelki mérce, 
amihez mérhetnénk a lelki életet. Éppen ezért helyesebb arról gondolkozni, 
hogy halad-e a lelki úton egy illető, mint azt meghatározni, éppen melyik pon-
ton tart. A lelki úton való járásra utalnak a lelki természetű tevékenységek. Az 
iménti versekben említett dolgok valóban jelzésértékűek, ugyanakkor mindig 
óvatosnak kell lennünk mások életének megítélésében. Különösen az új ta-
goknak mutassuk be kedvesen, szeretettel, hogy milyen fontos a lelki fejlődés 
szempontjából az imádság, a bibliaolvasás és az engedelmesség!
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június 21. csütörtök

A GYÜLEKEZET NÖVEKEDÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉRTÉKELÉS

Éppen az az oka egyházunk létének, mint ami értékelésre is késztet. Hisz-
szük, Isten azért indította el a Hetednapi Adventista Egyházat a föld törté-
nelmének ebben az időszakában, mert része tervének, hogy az egész világra 
eljuttassa az evangéliumot. Más szóval, azért vagyunk, hogy embereket nyer-
jünk meg Isten országa számára. 

Hogyan gondoljunk Jel 14:6-7 verseire adventi hitünk összefüggésében?

 

Előrehaladásunk kiértékelése egy mód arra, hogy a lehető legjobban tudjunk 
ragaszkodni a feladatunkhoz. A gyülekezet által végzett értékelés során azt 
kell felmérni, hogyan hatnak a különböző missziós stratégiák közösségünk 
fejlődésére. Miként járul hozzá az a bizonyos tevékenység a cél eléréséhez?

Miről olvasunk Mt 6:33, 10:7, 24:14 és Lk 4:43 verseiben? Hogyan befo-
lyásolják egyházunkat és missziós tevékenységünket ezek a tényezők?

Az evangéliumokban számos utalást találunk arra, hogy Jézus prédikációival 
nyert meg embereket Isten országa számára. Arról beszélt, hogy elközelített 
Isten országa. Megfeddette a vallási vezetőket, akik elzárták az Úr országát 
az emberek elől, úgy beszéltek róla, mintha nehéz volna odajutni. A tanítvá-
nyait elküldte, hogy a mennyek országát hirdessék. Jézus, az apostolok és az 
egyház célja nyilvánvalóan az volt, hogy az emberek eljussanak oda. 

Azt bizonyítja a különböző időkben a gyülekezethez csatlakozók száma, ill. 
a pogányok között alapított gyülekezetek száma, amint a beszámolókból ki-
derül, hogy folyamatosan értékelték, az egyház hogyan éri el célját: Isten 
országa terjesztését. 

Jézus határozottan és félreérthetetlenül kijelentette, hogy aki nincs 
vele, az ellene van (Mt 12:30), és aki nem gyűjt vele, az tékozol. Most 
ne a hitvallásunkra gondoljunk és ne is arra, hogy nevünk szerepel az 
egyház névsorában! A kérdés, hogy vajon gyűjtünk vagy tékozlunk? 
Mit hozhatunk fel válaszunk alátámasztására? 
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június 22.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Hívjunk másokat is, hogy kapcsolódjanak be a szolgálatunkba!

Hallottunk már egyszemélyes zenekarról? Azt nevezik így, amikor a zenekar 
minden hangszerén egy valaki játszik. A hátára erősített dobot lábpedállal 
üti; a cintányért a térde közé köti stb. Átvitt értelemben akkor beszélhetünk 
„egyszemélyes zenekarról”, ha minden feladatot egy ember végez. Aki „egy-
személyes zenekart” működtet, hamar kiég, mert sem fizikai, sem érzelmi 
támogatást nem kap. Az ilyen helyzetben lévők panaszkodnak, hogy a gyü-
lekezet nem segít, noha valószínűleg nem is kérték a tagok részvételét, talán 
csak anyagi téren, de másban nem. Akár most kezdünk valamilyen szolgá-
latba, akár a már működő szolgálatunkat értékeljük éppen, az alábbiakban 
néhány javaslatot találunk arra nézve, hogyan érhetünk el gyarapodást, ha 
mások is bekapcsolódnak. Tekintsük át, mi minden tartozik szolgálatunk 
különböző részeihez, és hányan kapcsolódhatnának be! Határozzuk meg, 
mely területeken van szükség jelentősebb segítségre, és keressünk olyano-
kat, akik betölthetik a fontosabb szerepeket! Gondoljunk a különböző cso-
portok vezetőire! Készítsünk viszonylag részletes, vázlatos leírást a szolgálat 
egészéről! Hasznos lesz, ha a leendő csoportunk tagjaival beszélgetünk, hi-
szen pontosan megismerhetik az elvárásokat. Rendszeresen számoljunk be 
az egész gyülekezetnek! Így mindenki láthatja, hogy szolgálatunk része a 
gyülekezet átfogó missziós stratégiájának, és jobban bekapcsolódnak. 

Tartsunk rendszeres összejöveteleket a csoporttal! Ismerjük el a tagok által 
végzett munkát és nézzük meg, mennyit haladtunk előre! Tegyük fel a kér-
dést: „Hogyan haladunk?” „Hogyan végezzük a munkát?” „Mi lesz a követ-
kező lépés?”

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hol és hogyan húzható meg a határvonal a helyes értékelés és az 

ítélkezés között, amitől a Szentírás is óv?
2) Gondolkozzunk még arról, amit Jézus mondott Mt 23:15 versében! 

Mit tehet gyülekezetünk, hogy ez ne történjen meg, főleg amikor az 
új hívők tele vannak lelkesedéssel? Mivel járulhatunk hozzá, hogy 
a buzgalom helyes irányba vigye a tagokat, és véletlenül se tegyük 
„a gyehenna fiaivá” azokat, akik a soraink közé lépnek? 

3) Gondoljunk egy, a gyülekezetünk által végzett missziós szolgálatra! 
Vázoljuk fel a program, a folyamat, ill. a szolgálatot végző csoport 
értékelésének helyes módját!
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DOBOS HAJNAL:
NINCS HATALMAM

Mióta szólsz már, Istenem!
S én nem hallom, míg nem kiáltasz.
Ha bottal vernél, szívesen
venném, s hinném, hogy szinte áldasz.

Ám munkád művészet, mint a márvány
alaktalan tömbjéből kivésni
a tökéletes formát, – kis pattintásokkal
töröld le rólam, ami földi,
 fölösleges,
 nem hasznos nekem.
A véső hegyét gyakorta szenvedem
meg, – így tudva, így, hogy munkálkodol rajtam,
s hogy művé lenni magamtól nincs hatalmam.

Uram, bocsásd meg keménységemet,
s hogy jajdulok, ha fáj, – és sok munkát adok,
De dajkálom magamban már reménységemet, 
hogy megsimít Kezed, majd ha kész vagyok.
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június 23–29.

Állandó szolgálat

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: János 4:7-30; Apostolok cselekedetei 2:42; 
11:19-23; 2Korinthus 5:18-20; 2Timótheus 2:1-7

„Monda pedig Jézus: Mihez hasonló az Isten országa? és mihez hasonlítsam 
azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; 
és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak 
ágain” (Lk 13:18-19).

KULCSGONDOLAT: Az evangelizáció és a bizonyságtevés eszköz, ami 
által a mustármag (Isten egyháza) hatalmas fává nő, betöltve az egész 
földet. 

Talán hallottuk már vagy esetleg mi magunk mondtuk, hogy „Én megtettem 
a magam részét, a többit a fiatalokra hagyom.”

Bizonyos tekintetben ez érthető is. Az ember öregszik, talán meggyengül az 
egészsége vagy egyéb életkörülményei akadályozzák abban, hogy megtartsa 
vezető tisztét a gyülekezetben. Az is előfordul, hogy valaki kiég és szüksége 
van egy kis pihenésre. Mások úgy érzik, hogy az Úr a gyülekezeti élet más 
részén vár el tőlük szolgálatot. 

Viszont óriási a különbség a szolgálati terület megváltoztatása és aközött, 
amikor valaki teljesen leáll a szolgálatokkal. Ilyen vagy olyan minőségben 
szolgálnunk kell, amíg csak élünk! 

Ezen a héten arra összpontosítjuk a figyelmünket, hogy szükséges a misszió-
munkában való folyamatos részvétel. Bármi legyen is a szerepünk a gyüleke-
zetben, mindig adódik alkalom a szolgálatra. 

13. tanulmány
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június 24. vasárnap

SOHA VÉGET NEM ÉRŐ MISSZIÓ

A missziómunkának folytatódnia kell, amíg csak vannak, akik még nem ju-
tottak üdvösségre. Istennek az a terve, hogy a lehető legtöbb embert meg-
menti. Aki elfogadta személyes Megváltójának Jézust, azt hívja, hogy működ-
jön együtt Istennel a lélekmentésben. Mindegy, ki vagyok, hol élek, milyen 
körülmények között találom éppen magam, ha a szívem Krisztusra hango-
lódott, ha őszintén, a szívem mélyéből nagyra értékelem, amit értem tett és 
amit erre válaszul tőlem kér, mindig lesz alkalmam a bizonyságtételre és a 
szolgálatra. 

Olvassuk el Jézus és a samáriai asszony beszélgetését Jn 4:7-30 szakaszá-
ban! Mit fedezett fel ez az asszony Jézusban és a szavaiban, amiről olyan 
nagy örömmel beszélt a város lakóinak? A bizonyságtevés mely elveit ta-
nulhatjuk meg ebből a beszámolóból, amelyek segítségünkre lehetnek, 
amikor kapcsolatba lépünk az emberekkel?

Jézus egyszerű „képletet” követett a samáriai asszonyhoz szólva. 1) Felkeltet-
te a figyelmét: „Adj innom!” (7. vers); 2) meg is tartotta az asszony érdeklő-
dését: „Hogy kérhetsz inni zsidó létedre éntőlem, aki samáriai asszony vagyok?”  
(9. vers); 3) vágyat ébresztett benne: „Uram, add nékem azt a vizet” (15. vers); 
4) meggyőzte: „Uram, látom, hogy te próféta vagy” (19. vers); tettekre kész-
tette: „Jertek, lássatok egy embert, aki megmonda nékem mindent, amit csele-
kedtem. Nem ez-é a Krisztus” (29. vers)? Nem kell feltétlenül érintenünk a 
misszió mind az öt állomását egy találkozás alatt úgy, mint ahogy Jézus tette 
Jákób kútjánál beszélgetve az asszonnyal. Talán hosszabb idő alatt következ-
nek be ezek a lépések, miközben bizonyságot teszünk valakinek. A helyze-
tek lehetnek eltérőek, de az idézett részben megmutatkozó elvek széles kör-
ben alkalmazhatók a lélekmentésben. Eleinte még a szó valódi értelmében 
vett vízről beszéltek, de Jézus azt akarta elérni, hogy a samaritánus asszony 
az élet vize után vágyódjon, azt igya. Feladatunk segíteni az embereknek, 
bármilyen helyzetben találjuk őket. Meg kell adni azt, ami éppen hiányzik, 
de ne feledkezzünk meg arról, hogy a legnagyobb szükségük a Jézusban 
nyerhető üdvösségre van! 

Milyen gyakran ragadjuk meg az alkalmat a bizonyságtételre, a szolgá-
latra? Vajon nem az a jellemző, hogy éljük az életünket és közben talál-
kozunk emberekkel, akinek fogalmuk sincs arról, miben hiszünk, mit 
képviselünk, milyen reménység él bennünk, pedig beszélgetünk velük? 
Hogyan változhatnánk meg, hogy jobb bizonyságként élhessünk?
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június 25.hétfő

ERŐSÍTŐ KÖRNYEZET

Az evangelizáció fontos része hetente történik a gyülekezetben, amit „ápo-
lásnak” vagy „beépítésnek” nevezünk. Általában eredményesek vagyunk 
abban, hogy meghívjuk az embereket a gyülekezetbe, viszont nem mindig 
sikerül olyan környezetet is teremteni, ahová szívesen visszatérnének, a kö-
zösségben megállapodva. Ha tanítvánnyá akarjuk tenni az embereket, figyel-
nünk kell minden egyes új keresztény hitbeli megalapozására, gondozására.

Mit jelent ez? A „megalapozás” azt fejezi ki, hogy szilárd, állandó alapra he-
lyezünk valamit. Segítenünk kell abban, hogy az új tagok megalapozódjanak 
a hitben és a közösségben. A lelki táplálást általában a „nevelés”, „gondos-
kodás”, „ápolás”, „képzés” és „oktatás” kifejezésekkel magyarázzuk. Amikor 
valaki elfogadja az Úr Jézust Megváltójának, fontos megalapozni a keresz-
tény közösségben lelkileg és a kapcsolataiban, majd gondozni is kell. Tehát 
egy új keresztény nevelésre, gondozásra, támogatásra, képzésre és oktatásra 
szorul az Úr dolgaiban. 

A „közösség” a kulcs. A közösségen belül találkozhatunk egymással, tudunk 
egymásra hatni. Fontos, hogy az egyházhoz csatlakozókat a lelki közösségen 
belül gondozzuk.

Mit tudhatunk meg a következő igékből a hívők lelki közösségének fon-
tosságáról? Miért van erre olyan nagy szüksége az új hívőknek, akik a 
misszió hatására jönnek a gyülekezetbe? ApCsel 2:42; 11:19-23; 20:35; 
Róm 1:11-12; 1Jn 1:7

1Jn 1:7 versében a többes szám első személy azt az érzetet kelti, hogy noha 
egyénileg járunk a világosságban, mégis közösséget alkotunk. Ha a hívők va-
lóban a világosságban járnak, közösség és egység alakul ki közöttük. Így lét-
rejön az a biztonságot adó környezet, amelyben az emberek arra figyelnek, 
hogy mi Isten akarata az életükkel kapcsolatban, bátorítják egymást a hit 
útján. Fontos az új tagokat segíteni, hogy boldogok, elégedettek legyenek a 
gyülekezetben. Abban is a segítségükre kell lenni, hogy a szó legteljesebb ér-
telmében tanítvánnyá váljanak. Ide tartozik még a készség fejlesztése, hogy 
másokat is az Úr Jézussal való üdvözítő kapcsolatra vezethessenek. 

Gyülekezetünk vajon tudatosan figyel az új tagok megalapozására? 
Hogyan kapcsolódhatnánk be még jobban az új (vagy akár a régebbi) 
tagok erősítésébe? 
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június 26. kedd

AZ OKTATÓK KÉPZÉSE

Korunkban gyakran költöznek az emberek. Nem ritka, hogy valaki átkéri a 
levelét egy másik gyülekezetbe. Ilyenkor sokan amiatt keseregnek, hogy a 
gyülekezet elveszíti a tehetséges, valamilyen szolgálatot végző tagokat. Nagy 
szükség van e szolgálatok továbbadására a képzett emberek esetleges távo-
zása miatt, de azért is, mert a gyülekezet missziós tevékenységeinek folyama-
tosan fejlődnie kell.

Milyen elveket figyelhetünk meg Pál tanácsában a képzéssel kapcsolat-
ban 2Tim 2:1-7 szakaszában? Hogyan vonatkoznak e szavak ma ránk, az 
Úrért végzett munkánkat illetően, bármi legyen a szolgálatunk?

Pál elmondta Timótheusnak, hogy milyen fontos a gyülekezet munkájának 
teljes képét látni, időben és kiterjedésben egyaránt. A pásztori és tanítói 
szolgálatok nem hárulhatnak csak egyetlen emberre, a gyülekezet számos 
tagjának végeznie kell, akik a missziómunkával foglalkoznak. Pál azt taná-
csolta Timótheusnak, hogy először képezzen ki másokat is vezetői tisztségre 
a gyülekezetben, mert a vezetők idősebb nemzedéke idővel átadja tisztségét. 
E tanácsban benne foglaltatik, hogy akiket Timótheus megtanít, azok idővel 
másokat képeznek majd. Így lehet biztosítani, hogy a gyülekezet folyamato-
san végezhesse küldetését a világban és növekedjen. Ez is azzal cseng egybe, 
amit Jézus mondott, hogy több munkásra van szükség az aratásban. 

„Ha adsz egy halat valakinek, egy napra jóllakatod. Ha megtanítod halász-
ni, abból egész életében megélhet a családjával együtt” – tartja a mondás. 
Viszont ha az az ember nem tanítja meg halászni a gyerekeit, a második 
nemzedék éhen marad! Tehát inkább így kellene fogalmaznunk: „Ha adsz 
egy halat valakinek, egy napra jóllakatod. Ha megtanítod halászni és arra, 
hogy tudását továbbadja, még számtalan ember jóllakhat, folyamatosan.” Ez 
a különbség egy ember kiképzése és aközött, ha megtanítjuk, hogy ő maga 
is továbbadja tudását.

Gondoljunk saját gyülekezetünkre! Tanította nekünk valaki, hogyan 
tegyünk bizonyságot? Kértük már, hogy képezzenek ki erre? 
Beszélgessünk erről szombaton!
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június 27.szerda

KORÁBBI TAGOK VISSZAVEZETÉSE

Azt kívánjuk, bárcsak ne szerepelne a „kiesők” szó a keresztények szótárá-
ban. Viszont tény, hogy sokan kimaradnak a gyülekezetből, és ezzel elsza-
kadnak az Úrral való üdvözítő kapcsolattól. Némelyek a tantételek miatt 
távoznak sorainkból, többnyire azonban személyes viták stb. következté-
ben válnak ki közülünk. Tehát minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy 
szeretetteljes, a növekedést elősegítő környezet alakítsunk ki, ahol szívesen 
maradnak a hozzánk csatlakozók, még ha időnként támadnak is személyes 
problémák.

Ugyanakkor a korábbi vagy a gyülekezetet nem látogató tagokért is fáradoz-
nunk kell missziós programunk szerves részeként. A gyülekezetek névso-
rában feltehetőleg sokkal több nevet találunk, mint ahányan rendszeresen 
részt vesznek a szombati istentiszteleteken. A nevek támpontot adhatnak, 
hogy elindítsunk egy szolgálatot azokért, akik iránt távozásuk után sem 
csökkent Isten szeretete. 

Gondolkozzunk el 2Kor 5:18-20 verseiről! Az ebben a szakaszban olvas-
ható elv ma is igen fontos. Hogyan vonatkoztathatjuk „a békéltetés szolgá-
latát” azokra, akik korábban követték Istent, de idővel elszakadtak tőle?

 

A korábbi tagok újbóli megnyerése különleges szolgálatot igényel, és éppen 
annyira missziós feladat, mint amikor olyanokkal vesszük fel a kapcsolatot, 
akik addig még nem fogadták el Krisztust. Már a békéltetés szó is arra utal, 
hogy korábban létezett egyfajta közösség, kapcsolat Isten és ember között, 
amit most Jézus Krisztus helyreállít. Isten pedig ránk bízta „a békéltetés szol-
gálatát”, ami kiterjed azokra is, akik valaha velünk együtt imádták az Urat. 

Még azt is mondhatnánk, hogy Mt 10:5-6 szakaszában Jézus felszólította ta-
nítványait: induljanak el és nyerjék meg újra a zsidó népnek azokat a tagjait, 
akik elszakadtak az Úrral való üdvözítő kapcsolattól. Éppen ezért helyes, ha 
mi is fáradozunk azokért, akik valamikor Istenhez és egyházához tartoztak.

Gondoljunk azokra, akik elhagyták a gyülekezetünket! Mi késztette 
őket erre? Van valaki, akár csak egyetlen ember is, akivel újból felve-
hetnénk a kapcsolatot, megújíthatnánk a barátságot, akinek szolgál-
hatnánk, akit újból a gyülekezethez vezethetnénk? Imában kérjük 
ehhez az Úr vezetését!
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június 28. csütörtök

A HÁTSÓ AJTÓ

Megfigyeltük már milyen sokan panaszkodnak amiatt, hogy rengeteg tag 
távozik a „hátsó ajtón”? Azt is szokták mondani, hogy be kellene zárni a 
gyülekezet hátsó ajtaját, de senki nem tudja megmondani, hogyan lehet-
ne ezt megtenni, vagy pontosan hol van az a bizonyos „ajtó”. A jól fejlődő 
gyülekezetekben azt gondolják, hogy náluk zárva van a hátsó ajtó, pedig a 
valóságban talán csak többen lépnek be az első ajtón, mint ahányan hátul 
távoznak. Ez persze jobb, mintha többen távoznának a belépőknél (ami 
helyenként szintén előfordul), de szeretnénk mindent megtenni tagjaink 
megtartásáért.

Valójában missziós stratégia szükséges ahhoz is, hogy megtaláljuk a hátsó 
ajtót és megpróbáljuk bezárni, hiszen nemcsak meg kell nyernünk az embe-
reket Istennek, de fontos meg is tartani őket a gyülekezetben. 

Olvassuk el Zsid 10:25 versét! Miért szükséges a keresztényeknek rend-
szeresen összejönni? Ilyenkor mennyire „bátorítjuk” egymást? Mit tehet-
nénk meg még gyakrabban? 

Általában nem hirtelen születik meg a döntés, hogy valaki elhagyja a 
közösséget, többnyire a távozás csendes folyamatára kerül sor. Az út egy 
állomása, amikor az ember Krisztushoz és a gyülekezethez csatlakozik, 
és a távozás is egy útnak tekinthető. A gyülekezetet elhagyók többsége 
nem tervezi meg tudatosan ezt a lépést, csak lassacskán lazul, gyengül a 
kapcsolatuk. Nincsenek megelégedve a gyülekezet bizonyos dolgaival, 
néhány esetben talán joggal. Éppen ezért igyekeznünk kell megismerni a 
gyülekezetben a környezetünkben lévők lelki útját. 

Hogyan segíthet bezárni a gyülekezet hátsó ajtaját, ha Róm 14:13, Gal 
5:13 és Ef 4:32 tanácsai szerint élünk? Mit tehetünk egyénileg és közös-
ségi szinten azért, hogy megvalósuljanak ezek a fontos tanácsok?

A folyamatosan gondoskodó gyülekezetben mindenki figyel Jézussal való 
kapcsolatára. Tudják, hogy Jézus számára minden ember fontos. Úgy zárhat-
juk be a hátsó ajtót, ha közel kerülünk az emberekhez, közléseikből megtud-
juk, hogy mire van szükségük, és amit lehet, meg is adunk nekik. Ezt gyüle-
kezeti program nem biztosíthatja, csak olyan emberek, akikben szeretet él, 
akik törődnek másokkal. 
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június 29.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Szolgálatunk folytonosságának és fejlesztésének tervezése. 

A missziós szolgálatot végzőknek arra kell törekedni, hogy szolgálatukat foly-
tonossá tegyék, és ne csak egyszeri alkalommá szűkítsék. Ennek érdekében 
több mindent tehetünk. Néhány fontosabb pontról ejtünk most szót. Von-
junk be másokat is a vezetésbe, ne ragaszkodjunk az „egyszemélyes zene-
karhoz”! Dolgozzunk csoportban, mert így a munka eloszlik és erősíteni is 
tudjuk egymást! Minden lehetséges módon tudatosítsuk gyülekezetünk tag-
jaiban, hogy milyen fontos csapatunk szolgálata! Ennek érdekében adjunk 
rendszeres beszámolókat a misszióbizottságban, írhatunk a bulletinbe, újság-
ba, információkat tűzhetünk ki a faliújságra, kérhetünk anyagi támogatást. 
Mindig keressük, hogy ki az, akit személyesen meghívhatnánk a csapatunk-
ba, vagy akinek javasolnánk egy új csapat szervezését! Ha a tevékenységünk 
és beszámolóink hatására valaki önként jelentkezik, az is jó, de még jobb, ha 
személyesen hívunk meg embereket, mintha általános felhívásban kérnénk 
önként jelentkezők segítségét. A rendszeres képzésekre feltétlenül sort kell 
keríteni, különösen a missziómunkával kapcsolatban!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A csoportban beszéljük meg a keddi rész utolsó kérdésére adott 

válaszainkat!
2) „Legyünk csatornák, amelyeken át az Úr fényt és kegyelmet áraszt-

hat a világra! Vissza kell vezetnünk azokat, akik kimaradtak a 
gyülekezetből! Bűneinket megvallva, bűnbánattal, büszke szívün-
ket Isten előtt megalázva el kell távolítanunk minden rosszat az 
életünkből! A lelki erő gazdag áradását kell eljuttatnunk mindazok-
hoz, akik készek elfogadni” (Ellen G. White: Testimonies for the 
Church. 8. köt. 46. o.)! Mire van szükség ahhoz és miért, hogy visz-
sza tudjuk vezetni az embereket a gyülekezethez és a „jelenvaló 
igazsághoz”, amit rajtunk kívül más nem hirdet?

3) Ha valaki távozik, tanúsítsunk továbbra is szeretetet iránta, marad-
junk vele kapcsolatban, ne ítélkezzünk felette, ne mondjuk rá, hogy 
„elhagyta a hitet”! Az pedig még rosszabb volna, ha ilyenkor Ellen 
White-tól származó idézetekkel bombáznánk. Az ilyen szomorú 
esetekben inkább kövessük Pál tanácsát: „Kísértsétek meg magato-
kat, ha a hitben vagytok-é?” (2Kor 13:5), és gondolkozzunk el azon, 
hogy mit tehettünk volna másként, ami miatt talán még most is 
közöttünk lehetne az illető! Véletlenül se tegyünk olyasmit, ami 
akadályozná a visszavezető útját, ha mégis meggondolná magát!
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MEGNYUGTATÓ VÁLASZOK

„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak 
az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál” (Ézs 55:9).

„Elgondolásaink nem esnek mindig egybe Isten terveivel… A szerető, 
gondoskodó Isten törődik velünk, és jobban ért minket, mint ahogy 
önmagunkat értjük, ezért nem engedi, hogy csak a saját vágyaink ki-
elégítésére törekedjünk… Terveink sokszor azért mennek füstbe, hogy 
az Úr tervei teljesüljenek, amelyek igazán az érdekünket szolgálják…

Az örök életben nyilvánvalóvá válnak majd a titkok, amelyek miatt itt 
bosszankodunk vagy csalódunk. Meg fogjuk látni, hogy legnagyobb 
áldásaink közé tartoznak azok az esetek, amelyeket válasz nélkül ma-
radt imáknak és csalódásoknak véltünk.

Nem vagyunk még lelkileg annyira érettek, hogy megérthetnénk Isten 
titkait. Ám amikor majd a mennyei család tagjai lehetünk, e rejtélyek 
feltárulnak előttünk… Akkor az Úr sok mindent felfed előttünk, meg-
magyaráz olyan kérdéseket, amelyekről most hallgat… A Gondviselés 
útjai világossá válnak, Krisztus által megérthetjük a kegyelem titka-
it. Magyarázatot kapunk arra, amit most nem tudunk felfogni, ami 
nehezen érthető. Meglátjuk majd a rendet abban, ami most megma-
gyarázhatatlannak tűnik; a bölcsességet mindabban, amit Isten visz-
szatartott; a jóságot és a kegyelmet abban, amit megadott nekünk. 
Az igazság feltárul előttünk, semmi nem marad homályban… Szívünk 
repesni fog az örömtől. Örökre vége lesz a küzdelmeknek, és a nehéz-
ségek megoldódnak. 

Az eljövendő világban megértünk majd mindent, amit eddig nem lát-
tunk tisztán Isten gondviselését illetően. A nehéz kérdésekre magyará-
zatot kapunk. A kegyelem titkai kibontakoznak előttünk. Ahol most 
véges elménkkel csak kuszaságot és teljesületlen ígéreteket látunk, ott 
a legtökéletesebb és legszebb harmóniát fedezhetjük majd fel. Be fog-
juk látni, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, 
amelyek a legnehezebbnek tűntek. Kimondhatatlan örömmel tölt el, ha 
majd mindenben felismerjük Isten gyöngéd gondoskodását, aki min-
den dolgot a javunkra formált” (Ellen G. White: Maranatha. 322. o.).
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2012. április

„…Ismeri az Úr az övéit…” (2Tim 2:19)

   1. V.    Gal 5:1 Szabadságunk megőrzése
   2. H.    Gal 5:6 Szeretet és hit
   3. K.    Róm 5:5 Remény
   4. Sz. Róm 5:1-2 Hit által
   5. Cs. Zsid 6:18-19 Reménységünk alapja
   6. P. 1Jn 3:3-4 Életünk megtisztítása
   7. Sz. Jer 17:7 Aki az Úrban bízik
 Naplemente: 19:21

   8. V.     Hós 2:15 Helyreáll a kapcsolat
   9. H.     Róm 6:11 Meghalni a bűnnek
10. K.     Lk 12:27 A liliomok
11. Sz.    Zsolt 147:15-18 A természet Ura
12. Cs.    Lk 7:38 A bűnbánat jele
13. P.      Ézs 31:5 Oltalmazó Istenünk
14. Sz.    Jer 16:21 Az Úr hatalma
 Naplemente: 19:31

15. V.      Zsolt 65:12 Bőséges áldások az Úrtól
16. H.      Zsolt 8:2-6 Teremtőnk jósága
17. K.      Jn 3:14-15 Az ember Fiának áldozata
18. Sz.     Gal 6:14 Nincs saját érdemünk
19. Cs.     Lk 23:47 A római százados szava
20.* P.       2Kor 2:15 Jó illat
21. Sz.     Kol 1:12-13 Hála a szabadításért
 Naplemente: 19:41

22. V.      2Kor 2:14      Isten győzelemre vezet
23. H.      Jel 5:6 A megöletett Bárány
24. K.      Jn 2:19-22 Jézus utalása halálára 
25. Sz.     Jel 2:8-10 Ne félj!
26. Cs.     ApCsel 2:24 Jézus feltámadt
27. P.       ApCsel 7:56 István a mennybe tekintett
28. Sz.     Róm 4:24-25 Megigazulásunk ára
 Naplemente: 19:50

29. V.      Kol 2:12 A keresztség
30. H.      ApCsel 13:34 Krisztus örökké él
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2012. május

„Mert az Istennek beszéde élő és ható…” (Zsid 4:12)

   1. K.    Zsolt 31:25 Legyetek erősek!
   2. Sz.   Gal 6:9 A jótettek jutalma
   3. Cs.  Zsid 12:2 A hit fejedelme
   4. P.     Fil 1:6 Isten munkája bennünk
   5. Sz.   2Kor 12:9 Erő és erőtlenség
 Naplemente: 20:00

   6. V.    Zsolt 27:13 A hívő reménysége
   7. H.    1Thessz 5:23 Szent élet, Jézus várása
   8. K.    1Jn 5:4 A hit győzelme
   9. Sz.   Bír 8:23 Az Úr uralkodik
10. Cs.   Jel 3:21 Krisztus ígérete
11. P.     1Krón 29:9 Örömmel adni az Úrnak
12. Sz.    ApCsel 28:31 Az evangélium bátor hirdetése
 Naplemente: 20:09

13. V.    Jel 15:3 Mózes éneke
14. H.    Zsid 11:39-40 Közös várakozás
15. K.    Péld 25:11 A helyes beszéd 
16. Sz.   1Kor 15:24 A bűn korának vége
17. Cs.   Tit 3:1-5 Engedelmesség, szelídség
18. P.     Jn 1:12-13 Isten fiai
19. Sz.    Zsid 9:14 Krisztus vére árán
 Naplemente: 20:18

20. V.     Jel 14:13 Égi szózat
21. H.     Lk 18:16-17 A kisgyermekek
22. K.     2Móz 3:14 A VAGYOK
23. Sz.    Zsolt 118:6 Az Úr védelme
24. Cs.    ApCsel 27:23-24 Isten üzenete Pálnak
25. P.      Zsid 13:9 Figyelmeztetés
26. Sz.    2Móz 14:13-14 Az Úr harcol érted
 Naplemente: 20:26

27. V.     Jn 8:19 Jézus és az Atya
28. H.     Jn 14:28 Jézus visszajön értünk
29. K.     Zsolt 51:12 Tiszta szívet adj!
30. Sz.    Ézs 55:1 Minden szomjazó jöhet 
31. Cs.    Lk 18:40-41 Jézus a gyógyító

Reggeli dicséret



112

2012. június

„Így van megírva…” (Lk 24:46)

   1. P.    ApCsel 2:38 Megtérés, keresztség
   2. Sz.   Kol 3:12-13 Jóra való igyekezet
 Naplemente: 20:33

   3. V.    Zak 3:4-5 Tiszta ruha
   4. H.    2Pt 3:9 Hosszan tűr az Úr
   5. K.    2Tim 4:7-8 A nemes harc jutalma
   6. Sz.   Zsolt 72:17 Áldások
   7. Cs.   1Jn 5:13 Örök élet ígérete
*8. P.     2Pt 1:10-11 Fontos az igyekezet
   9. Sz.   Jel 22:17 A Lélek és a menyasszony
 Naplemente: 20:39

10. V.     Zsolt 16:11 Öröm van nálad
11. H.     Lk 21:28 Nézzetek fel!
12. K.     2Móz 15:6 Az Úr jobbja
13. Sz.    Fil 3:12-14 Céltudatos haladás
14. Cs.    Fil 3:20-21 Mennyei országunk
15. P.      Fil 4:7 Isten békessége
16. Sz.    Róm 6:17-18 Bűntől szabadon
 Naplemente: 20:43

17. V.     Ézs 25:8 Nem lesz többé halál
18. H.     Jn 14:27-31 Jézus búcsúja
19. K.     Zsolt 85:11 Irgalmasság, hűség…
20. Sz.    Gal 4:4-5 Az idő teljessége
21. Cs.    Zsolt 102:26-28 A Teremtő és teremtményei
22. P.      1Pt 2:24-25 A megtérés változása
23. Sz.    Fil 2:5-9 Krisztus példája
 Naplemente: 20:45

24. V.     Gal 3:1-5 Balga galáciaiak
25. H.     1Kor 1:26-27 Isten választottai
26. K.     Fil 2:1-2 Egyforma szeretettel
27. Sz.    Fil 3:10 Megismerni Jézust
28. Cs.    Lk 12:37 A boldog szolga
29. P.      Lk 17:5-6 Mustármagnyi hit
30. Sz.    Jn 1:35-36 Az Isten Báránya
 Naplemente: 20:45
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