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Bevezetés 
 
A világon mintegy tizenhétezer hetednapi adventista gyülekezetnek és to-
vábbi több ezer szórványnak szüksége van erős, lélekkel teljes vezéregyé-
niségekre, akik készek magukat Isten vezetése alá rendelni. Nincs szüksé-
günk senkire, aki csupán vezetni szeretne. Olyan emberek kellenek, akik 
készek is valamit tenni azért, hogy vezetés művészetének alapelveit elsa-
játítsák. 

Gyülekezeteinkben, szórványainkban, iskoláinkban, szombatiskolánkban, 
ifjúsági és misszió osztályainkban szükségünk van vezető egyéniségekre. 
Közösségünk minden osztálya Istentől küldött vezetőkre vár. 

V.W. Schoen: Gott braucht Menschen (angol: God's Need) c. könyvében 
világosan és érdekfeszítően tárja fel a keresztény vezetéstudomány alapel-
veit. Ezek a tanácsok sok áldást jelenthetnek minden országban gyüleke-
zeteink tagjainak, ha készek belépni az Isten által megnyitott ajtókon. Ta-
lán most éppen neked mondja az Úr, szüksége van reád, hogy művében 
átvedd egy osztály vezetését. „Istennek szüksége van emberekre.” Talán 
téged is jobb vezetővé tehetnek e könyv tanácsai. 

Isten áldjon meg Téged is, e megragadó könyv tanulmányozása közben! 

Robert H. Pierson 
 

 
Előszó 

 
A modern élet minden területén, különösen azonban Isten egyházában, ma 
nagyobb szükség van készséges, odaadó vezető egyéniségekre, mint bár-
mikor ezelőtt. 

Az a gyülekezet, amely ma elmulasztja tagjait és fiataljait keresztény ta-
pasztalatokban részesíteni, és megfelelő bizonyságtevő életre ösztönözni, 
holnapra megszűnhet létezni. Sok jó keresztény gyülekezet; azért sorvadt el, 
mert hiányzott a megfelelő vezetés. Példamutató vezető nélkül eltűnnek a 
munkaerők, elvesznek a magatartásnormák, és összeomlik a vallásos élet 
struktúrája. Annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen bajokat, továbbra 
is nagy szükségünk van arra, hogy vezető egyéniségeket neveljünk.  

Azok kérésének engedve, akik a világ különböző részein részt vettek ve-
zetőképző tanfolyamokon, állította össze V.W. Schoen a keresztény veze-
téstudománynak ezt a könyvét. 
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Isten „ínsége” 
 
 
Isten ma nagy „ínségben” van. Isten „ínségben”? Micsoda különös állítás 
ez! Hogy lehet ilyesmit állítani? Mi hiányozhat egyáltalán a mindenható 
Istennek? Egyeseknek hihetetlenül hangozhat ez az állítás, mint valami 
bizonyíthatatlan dolog, amelynek ellent kell mondani, mások viszont bo-
londságnak tartják, mint ami a keresztény hittel nem egyeztethető össze. 
Hogyan gondolhatja valaki - hangzik a kifogás -, hogy a Mindenható Is-
ten, aki mindent alkotott, és mindenek felett uralkodik, és mindeneknek 
parancsol, valamilyen szükséghelyzetben lenne?! 

Istennek hiányzik valami. Ez nehéz téma! A gyenge emberi értelem egy 
hatalmas probléma előtt áll, amelyet csak nagyon nehezen képes felfogni, 
és alig képes elhinni. Mégis tényként állítjuk: Istennek nagy szüksége van 
valamire! 

Mindenekelőtt szemléljük Isten nagyságát és hatalmát, azért is, hogy ezáltal 
kifejezzük: mi a Mindenható Istenben hiszünk. Magától értetődő, hogy a 
földön és a mindenségben a látható és a láthatatlan Hozzá tartozik. A szom-
jas sivatagok, a csillogó kövek a lábunk alatt, a csillagok megszámlálhatat-
lan serege, a megmérhetetlen tejútrendszerek - mind-mind az Ő tulajdonai. 

A korlátok közé szorított emberi értelem képtelen mindennek a mélyére 
hatolni, még ha oly éles elmével kutatja is Istent és az Őt körülvevő bo-
nyolult titkokat. Minden, amit az ember lát, amiben bizonytalanul tapoga-
tózik, és amit csak homályosan ismer, kifejezetten és erőteljesen bizonyít-
ja, hogy Isten uralkodik! Isten nemcsak teremtett, alkotott és életre hívott, 
hanem fenntart és őriz minden dolgot. Dávid király nagyon szépen emlé-
kezik meg erről: „Az Úré a föld és annak teljessége; a föld kereksége és 
annak lakosai.” (Zsolt 24:1) 

C.H. Spurgeon, ismert evangélista így értelmezi ezt az Igét: „Az ember 
jóllehet; ezen a földön él és felosztja azt önkényurak és despoták között; a 
föld azonban nem az övé. Csupán bérlő, egy bizonytalan bérleményben, 
amelyet bármikor felmondhatnak. A nagy Földbirtokos és az igazi tulaj-
donos a felhők fölött trónol, és neveti a porban mászó hernyók birtokleve-
lét. A rendelkező hatalmasság nem a földesúr, sem a földívelő, hanem 
egyedül a Teremtő. A föld teljessége jelentheti a termést, a gazdagságot és 
az életet, ámde mindezeknek a Mindenható Isten az egyedüli tulajdonosa.”1 

                                                 
1 C.H. Spurgeon: The Treasury of David I. köt. 422.old. 
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Isten minden létező dolog birtokosa. Ezzel a ténnyel szemben egyetlen 
tiszteletlen emberi elképzelés vagy tanítás sem állhat meg. Isten mindenek 
fölött uralkodik. 

A régi idők prófétái a Mindenható szózatát (proklamáció) így adják visz-
sza: „Enyém az ezüst és enyém az arany mondja a seregeknek Ura.” (Agg 
2:8) „Mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegye-
ken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva 
vannak nálam.” (Zsolt 50:10-11) „Minden, ami ezen a földön jó, az Isten 
kezének adománya, és az ember iránti szeretetének kifejezője. Övéi a sze-
gények, de a vallásos élet minden területe is. Arany és ezüst az Ő tulajdo-
nai, és ha akarta volna, megtehette volna, hogy ezek a mennyből hulljanak 
alá... Ő elhalmoz bennünket jó cselekedeteivel. Hálával és köszönettel tar-
tozunk Neki az ételért, a ruházatért és a levegőért. Különös gondviselése 
nélkül a levegő tele volna betegségokozó csirákkal és mérgekkel. Ő ado-
mányozó, jótevő és őrző Isten. Csupán Isten gondviselése és hatalma tart-
ja fenn életünket.” 2  

Ez csodálatos kép Isten lényéről, az Ő nagyságáról, gazdagsága megszám-
lálhatatlan kincseiről. Valójában Istené minden. Mindent Ő rendez és irá-
nyit. Ha Ő szól, akkor előáll, ha másként parancsol, akkor minden ismét 
porrá hullik szét. El kell ismernünk azt a tényt, hogy a mi Istenünk nagy 
és hatalmas Isten. 

Mint törékeny emberek, másokra utalt lények vagyunk. Éhezünk és szom-
jazunk, szükségünk van eledelre és italra. Ki vagyunk téve betegségeknek 
és fogyatékosságoknak; szükségünk van gyógyulásra és oltalomra. Össze-
kuszálódnak körülöttünk a dolgok, és reménytelenségbe kerülünk; bátorí-
tásra van szükségünk. Egyedül érezzük magunkat; vágyakozunk megértés 
és szeretet után. Vagyis röviden: szükségünk van Istenre, mert Tőle füg-
günk. „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a 
világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak 
árnyéka.” (Jak 1:17) Ő képes csillapítani szükségünket. „Mert Őbenne 
élünk, mozgunk és vagyunk.” (ApCsel 17:28) „Isten hatalma megnyilat-
kozik a szív dobbanásában a tüdő lélegzésében, testünk érrendszerében. 
Adósai vagyunk Istennek a jelen minden pillanatáért, és az élet minden 
kellemes alkalmáért. A hatalom és azok a képességek, amelyek az embert 
az alacsonyabb rendű teremtmények fölé emelik, a Teremtő ajándékai.”3 

                                                 
2 E.G. White: Counsels on Stewardship 15-18. old. 
3 E.G. White: Stewardship 17. old. 
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Nekünk valóban csodálatos Istenünk van, akiben hiszünk és akiről bizony-
ságot teszünk. 

Ha az istenség nagyságát, mindenhatóságát, gazdagságát, bőségét átfog-
juk, hogyan is gondolhatnánk arra, hogy Istennek valamiben hiánya lehet-
ne? Isten Igéjében így olvashatjuk: „És keresék közülük valakit, aki falat 
falazna, és állana a törésen énelőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam 
azt; de senkit nem találék.” (Ez 22:30) Itt olvashatunk először Istennek er-
ről az egyedülálló, sajátos szükségletéről. Isten végzi a munkáját. Elhatá-
rozta, hogy embereket keres, akik készek segíteni a világ megmentésében. 
Ebben a munkájában az embernek rendkívüli feladatot szánt. Senki más 
nem töltheti be helyét. E feladatot nem lehet angyalokra bízni; Istennek 
emberekre van szüksége! 

A megváltási terv eredménye attól függ, hogy Istennek ez a szükséglete ki 
lesz-e elégítve. Mivel ezt Sátán is tudja, ezért megkísérel mindent, hogy 
visszatartsa az embereket a számukra kijelölt hely betöltésétől. Ezért sem 
fejeződhetett még be az elmúlt időkben Isten műve. Mi a helyzet azonban 
- Isten műve vonatkozásában - a ma gyülekezetével? Eléri-e Isten napja-
inkban az Ő célját? Függ-e Isten terve ma is az emberektől? 

Isten szövetséget kötött az emberrel, de nem akarja őt akarata ellenére 
kényszeríteni. Számít rá. Istennek szüksége van önkéntes emberekre. 
Mind a gyülekezetnek mind az egyes hivőknek meg kell érteniük, fel kell 
fogniuk Isten tervének ezt a részét. 

„Krisztus nem az el nem bukott angyalokat választotta arra, hogy képvi-
seljék Őt az emberek között, hanem emberi lényeket, akiknek indulatai a 
megmentendőkéhez hasonlatosak.”4 Isten szükséghelyzetét a gyülekezet-
nek is magáévá kell tennie az egész világ érdekében. Ezzel kapcsolatban 
állapítja meg E.G. White: „Amire a világnak leginkább szüksége van, 
azok az emberek, akiket nem lehet sem eladni sem megvásárolni. Embe-
rekre van szükség, akik szívük mélyéig őszinték és igazságosak; emberek-
re, akik nem félnek nevén nevezni a bűnt; emberekre, akiknek lelkiisme-
retük úgy viszonyul kötelességükhöz, mint ahogy az iránytű mutat a sarkok 
felé; emberekre, akik a jogért síkra szállnak, még ha összedől is a világ.”5 

Itt láthatjuk a legalapvetőbb jellemtulajdonságait annak az embertípusnak, 
amelyre Istennek a legsúlyosabb helyzetekben szüksége van. Az ilyen em-
bernek igazi nagyságnak kell lennie. Ezekre a kiemelkedő tulajdonságokra 
                                                 
4 E.G. White: Jézus élete 242. old. 
5 E.G. White: Education 57. old. 
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a gyülekezet minden tagjának egészen bizonyosan szüksége van. Férfiak és 
nők, akik vezető állásokat töltenek be, arra hivattak el, hogy ezek a dicsé-
retes erények láthatóvá váljanak életükben. A becsületességet és erkölcsi 
szilárdságot kell továbbfejleszteniük azokban az emberekben, akik vezeté-
sük és irányításuk alatt állnak. A vezető állásban lévő emberek azonban 
csak akkor képesek ezeket az alapelveket és eszméket másoknak átadni, 
ha ők maguk valóban hisznek bennük, és a gyakorlatban meg is valósítják. 

Figyeljük meg, hogyan mutatja be E.G. White Isten igényét a világban, de 
legkülönösebben gyülekezetében! Ehhez olvassunk néhány mondatot, 
amelyből megértjük ezt a szükségletet, az emberiség történetének utolsó 
napjaiban. 

„A világnak ma rettenthetetlen emberekre van szüksége, akik sohasem ar-
ra várnak, hogy először sima legyen az út és minden akadály eltűnjön, ha-
nem akik égő lelkesedéssel, buzgósággal az elbátortalanodott munkatár-
sak megbénult erőit új életre keltik; emberekre, akiknek szíve Krisztus sze-
retetétől hevül, és akik készek Mesterük munkáját felvenni.”6  

„Istennek sürgősen szüksége van emberekre, akik rendkívüli buzgósággal, 
reménységgel, hittel és bátorsággal rendelkeznek. Nem az önfejű, hanem a 
komoly emberek képesek csak napjaink szükségletét betölteni. Ezekben az 
utolsó napokban éber emberekre van szükségünk, akik állandóan készen-
létben vannak, akik őszintén szeretik az igazságot, akik készek az áldoza-
tos munkára, ha általa Isten művét előmozdíthatják, és drága lelkeket 
menthetnek meg.” 7 

„Korunkban szüksége van Istennek emberekre, akik átlagon felüli ismere-
tekkel, és jó igazgatási képességgel rendelkeznek. Türelmesen és alaposan 
fel kell kutatniuk a mű szükségleteit a különböző területeken, nagy munka-
bírásra van szükségük. A vezetők legyenek meleg szívűek és barátságosak, 
de hideg fejűek. Legyen tiszta értelmük, hogy pártatlanul tudjanak ítélni. 
Csak a Szentlélek által megszentelt emberek képesek javaslatokat elvetni, 
vagy ezeket helyeselni és elősegíteni. Meggyőződésük legyen szilárd és ér-
telműk csalhatatlan. Fogadják el tiszta és együtt érző szívvel az Igét zsi-
nórmértékül: ’Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok’(Mt 23:8)”. Érezzék 
fontosnak azt, hogy elesett embereket felemeljenek és megjobbítsanak.” 8 
„Emberekre van szükségünk, akik Istentől kérnek bölcsességet és Isten ve-
zetése alatt régi munkamódszerekbe új életet visznek. Új terveket és mun-
                                                 
6 E.G. White: A Nagy Orvos lábnyomán 359. old. 
7 E.G. White: Testimonies III. köt. 423. old 
8 E.G. White: Az evangélium szolgái 262. old. 
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kamódszereket kell kigondolniuk, hogy felébresszék a gyülekezeti tagok 
érdeklődését a világi emberek közötti munkára.” 9 

Mennyire igaz is ez! Napjainkban a gyülekezetnek emberekre van a leg-
nagyobb szüksége. 

Rendelkezünk-e ilyen emberekkel a gyülekezeteinkben, az egyházterüle-
teken, az uniókban, a divíziókban és a Generál Konferenciánál? 

A vezetésben eltöltött ténykedésem során foglalkoztam a gyülekezetek 
anyagi és lelki jólétének kérdésével. Látogatásaim során ismételten meg-
állapítottam, hogy gyülekezeti tagjaink lelki felfogása, hasonlóképpen a 
gyülekezetek berendezései és kinézete szoros kapcsolatban áll a gyüleke-
zet vezetésével. 

Egy alkalommal meglátogattam egy távoli gyülekezetet. A vártnál kissé 
korábban érkeztem. A kápolna nagyon nyomasztó hatást keltett bennem. 
Elhanyagolt, omladozó falai mintha ezt mondták volna: „senki sem törő-
dik velem”. Amint a lekaszálatlan gyepen a bejárati lépcsőhöz érkeztem, 
valami fájdalom hasított a szívembe. Körös-körül gyom burjánzott, eldo-
bott üres üvegek, dobozok és egyéb szemét hevert. „Ez lehet az én gyüle-
kezetem?” - gondoltam. „Mi történik itt tulajdonképpen?” 

Közelebb mentem az imateremhez. Az ajtó be volt zárva. Körüljártam az 
épületet. A falak repedezettek, a vakolat leválva. Néhány ablaktábla be 
volt törve. „Így néz ki az én gyülekezetem?” - gondoltam ismételten. „Hol 
vannak az emberek, akik gondozzák az épületet?” Majd lépteket hallot-
tam. Valaki közeledett. Megismertem a teremdiakónust, aki azonban en-
gem nem látott. Azért jött, hogy kinyissa az imatermet az esti istentiszte-
letre. Örültem, amikor énekelni hallottam. Arra gondoltam, ez boldog ke-
resztény. Minden nehézség nélkül eljutott az ajtóig. Úgy tűnt, a gyom nem 
zavarta őt. Nem tudta, hogy figyeli az egyházterületi elnök. A kulcsot a 
zárba helyezte, és megpróbálta kinyitni az ajtót, az ajtó azonban nem moz-
dult. Újabb kísérlet, eredmény nélkül. Abbahagyta az éneklést. Mindkét 
kezével megragadta a kilincset, jobb lábát neki támasztotta a falnak és 
megrántotta az ajtót. Az ajtó hirtelen engedett, és recsegve csapódott a 
falnak. Láttam, hogy az ajtó sarokvasa ki volt szakítva, azonban kit 
aggasztott ez már? Az ajtó végül is nyitva volt, és a diakónus túlélte az üt-
közést. 

                                                 
9 E.G. White: Evangelism 105. old. 
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Lábujjhegyen követtem a diakónust. Kinyitotta az ablakokat. Csodálkoz-
tam azon, hogy ezt vajon miért is tette? Levegőztetni akart? Miért volt er-
re szükség, amikor az ablak mindkét szárnya ki volt törve? Mégis szellőz-
tetett - gyaníthatóan azért, mert ez hozzátartozott a diakónus kötelességé-
hez. Azután továbbment és teljesítette feladatát. Szomorúan, egyúttal cso-
dálkozva ültem le a legutolsó sorban az egyik székre, hogy imádkozzam. 
A szék inogott alattam. Egy újabb gondolatom jött: „Aha, egy hintaszék!” 
El tudjátok ezt képzelni? Arra gondoltam, milyen csodálatos lenne egy 
gyülekezetet hintaszékekkel berendezni. 

Miért írom le ezt a semmiséget ilyen részletességgel? Van-e ennek valami 
köze ahhoz, hogy Istennek emberekre van szüksége? Minden bizonnyal 
igen!  

Ezen az estén megtelt, a gyülekezeti terem. Mindenki boldognak látszott, 
hiszen azért jelentek meg, hogy elöljárójukat hallják. Mindannyian átgá-
zoltak a gyomon, és vidáman ültek „hintaszékükben”. Hallgatták elöljáró-
jukat. Ő azonban nem tett említést sem a gyomról, sem a lehullott vakolat-
ról, sem pedig a betört ablakokról. Az elöljáróknak ugyanis óvatosaknak 
kell lenniük. 

Az összegyűltek boldogan távoztak, az Ige hirdetője azonban elővette a 
noteszét és a meglátogatott gyülekezet neve mellé bejegyzett egy rövid 
imádságot: „Szerető Istenem, kérlek, küldj ebbe a gyülekezetbe egy em-
bert!” 

Ez a tapasztalat prédikátori szolgálatom első évére emlékeztetett. Felesé-
gemmel egy gyülekezetbe helyeztek bennünket, amely hasonlóképpen né-
zett ki. Förtelmesen éreztük magunkat, de nem sújtott le bennünket. Kö-
vettük a parancsot anélkül, hogy egyszer is megnéztük volna leendő új te-
rületünket. Manapság másként történik egy áthelyezés. Az áthelyezett 
prédikátor először felkeresi az új területet, hogy szemlét tartson. Ha tet-
szik neki az áthelyezés, akkor elfogadja. Ellenkező esetben ez volt számá-
ra az első és az utolsó látogatás. Annak idején azonban nem volt pénzünk 
ilyen ismerkedő látogatást tenni, és készek voltunk oda menni, ahova Isten 
küldött bennünket. Nem azt a szemléletet követtük szolgálatunkban, hogy 
csak oda akarunk menni, ahol minden nagy és szép, hanem a mű építésére 
és előmenetele érdekében tettünk mindent. Készek voltunk elmenni az ős-
erdőkbe, hogy ott új gyülekezeteket alapítsunk. Azokban az időkben, arról 
álmodtunk, hogyan néz majd ki minden, amikor el kell hagynunk terüle-
tünket, és az imaház kulcsát az új prédikátornak adjuk át. Az idők azonban 
változnak és talán az emberek is. 
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De térjünk vissza történetünkhöz! Eltelt, egy év és ismét meglátogattam 
azt a távoli gyülekezetet. Feljegyzésem emlékeztetett az ottani tapasztala-
tomra. Vajon mivel fogok találkozni? Meghallgatta-e Isten az imámat? 
Nekünk csodálatos Istenünk van, aki meghallgatja az őszinte imákat, még 
egy hivatalos tisztségviselő imáját is. Alig hittem a szememnek. Amikor 
kiszálltam az autómból, egy ujjá varázsolt kápolna előtt álltam; egy em-
lékmű előtt, amely Isten dicsőségére emeltetett. Az aláhanyatló nap visz-
szatükröződött a szép ablakokról, annak jeleként, hogy Isten jóváhagyta 
az emberi erőfeszítést. 

A gyomnövény helyett ápolt pázsit zöldellt, és az akkoriban repedezett 
lépcső most kifogástalan állapotban volt, virágokkal szegélyezve. Az 
üvegdarabok és egyéb szemét eltűntek. Mélyen megindulva szemlélem a 
falakat és felkiáltottam: „Legyen áldva és dicsérve az Úr!” Újból körül-
néztem, majd ismét hallottam és láttam, hogy jön az éneklő diakónus! Va-
jon mi történt az ajtóval? Zaj nélkül nyílt ki. Mi van a székekkel? Most 
szilárdan állnak. Mi történt a mennyezeti beázással? Mindezek eltűntek. 
Ünnepélyes légkör uralkodott kívül és belül egyaránt. Örömmel kérdez-
tem magamtól: Hogyan jöhetett létre mindez, és ki volt az ösztönzője? 
Csupán néhány percet töltöttem a sekrestyében, amikor belépett egy fia-
talember. A szokásos üdvözlés után érdeklődtem a gyülekezetvezető felől. 
„Éppen vele beszélsz testvérem.” „Te vagy tehát az új gyülekezeti presbi-
ter?” „Igen, Isten kegyelme által” - volt a jellemző válasz. 

Volt egy látomásom egy emberről, akit Isten küldött. Minden kívánságom 
teljesült. Isten küldött egy embert, és a gyülekezetben sok minden megvál-
tozott lelkületben és külsőben. A gyermekeknek volt egy jól felszerelt 
szombatiskolai termük. Az anyáknak és kisgyermekeiknek rendelkezésére 
állt egy helyiség, és boldogok voltak, hogy nem zavarták többé az isten-
tiszteletet. A gyülekezeti munkákra és az ifjúságnak is szép termet rendez-
tek be. Mindez azért történt, mert Isten talált egy embert. 

Ennyi minden függ a vezetéstől. Egy ember Isten kezében hatalmas esz-
köz lehet, és Isten művének előmenetelére és áldására szolgálhat. Istennek 
szüksége van ilyen emberekre! Komoly hiány van valódi, igazi vezér-
egyéniségekben. Figyelemreméltó tapasztalatot szerezhetünk egy év végi 
szombati istentiszteleti látogatás alkalmával, amikor a tisztségek átadása 
és átvétele történik. Egy történet érzékeltetheti ezt.  

Két ember megy fel a szószékre, hogy egy tízperces misszió-beszámolót 
tartsanak. Az egyik, aki vidáman mosolyog, az elmúlt évben misszióveze-
tő volt. Ő beszélt először a gyülekezethez, és a következőket mondotta: 
„Nagyon boldog vagyok, hogy ma letehetem a misszióvezetői tisztsége-
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met. Jóllehet arra törekedtem, hogy a legjobbat érjük el, mégsem értünk el 
sokat. Túl kevés volt az érdeklődés. Az egész év küzdelmes volt. Örülök, 
hogy mindez mögöttem van. A következő évben Blank testvér lesz a ti új 
misszióvezetőtök. Kívánok neki jó eredményt.” Nem hallottunk már né-
hány gyülekezetben hasonló megnyilatkozást? 

És most jön Blank testvér válasza: „Itt vagyok testvéreim. Nem kerestem 
magamnak ezt a tisztséget, de rábeszéltek hogy fogadjam el. A kinevező 
bizottság nagyon fáradozott azon, hogy valaki mást találjon, de senki sem 
mutatott hajlandóságot arra, hogy elfogadja ezt a tisztséget. Ezért a testvé-
rek ismét hozzám fordultak: ’Neked kell elfogadnod!' Ezért állok most 
előttetek, és egyáltalán nem tudom, mit kell tennem. Ha valamit tenni 
akartok az Úrért, akkor vegyetek néhány traktátot és folyóiratot. Talán né-
hányat elajándékozhattok. Az Úr áldjon meg benneteket!” Ez aztán bemu-
tatkozás! 

Egy vezető egyéniség nem beszélhet így, még kevésbé egy keresztény! Ha 
pedig mégis így történik, akkor az annak a jele, hogy hiányzik a felisme-
rés és a lelkesedés. Ezáltal csorbát szenvednek a vezetői tulajdonságok, a 
vezetés hatás nélküli lesz, és nem ér el eredményt. Az ilyen ember hasz-
navehetetlen, és felelős állás betöltésére alkalmatlan. Sürgősen szüksé-
günk van tehetséges és derék vezetőkre! 

 
 

Amire ma szükség van 
 
Urunk, adj nekünk ma embereket! 
Bölcs, nemes, hitben erős, szolgálatra készeket; 
kiket a szolgálat terhe nem nyom a földre, 
kiket nem tántorít meg a vesztegető hunyora, 
kik szilárdan állnak elveik talaján, 
kik kitérnek a hazug szó elől, 
kiket a demagóg csalárdsága nem csábit, 
mely a népet hízelgéssel megveszi; 
akik nem a köd homályában, hanem a napfényben élnek, 
otthon és szolgálatuk helyén. 
Csak a tömeg hisz egyedül a szédelgőnek, 
ő az, ki szándékban nagy, tettekben kicsi, 
és önzése siratja a szabadságot, 
mert jog és jogtalanság nem egyesül. 
 

Josiah Gilbert Holland 
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Istennek emberekre van szüksége! Ki az, aki erre a szolgálatra alkalmas, és 
akit az Úr elfogad? 

„Szükségünk van egy széles látókörű emberre”, olvasható egy nagybetűs 
újsághirdetésben, amelyet egy amerikai biztosító társaság tett közzé. A 
hirdetés így folytatódik: „Egy bizalomra méltó emberre…, aki optimiz-
mussal tekint a jövő felé, és azt maga és mások számára értelmesnek látja. 
Egy olyan emberre, mint Jeff Sher New Yorkban, mint T. James Brown-
lee St. Luisban...” és mint az a több, mint hétezer más páratlan képviselő - 
nők és férfiak - az ötven államban. Ők mind széles látókörű emberek.” 

Ez a biztosító társaság meg van győződve arról, hogy azoknak az embe-
reknek, akik képviselik a cég és az ügyfelek érdekeit, széles látókörrel kell 
rendelkezniük. Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik arra hivattak el, 
hogy a gyülekezetnek és Isten népének szolgáljanak? Lehetséges, hogy 
kevesebbet várjunk el tőlük? 

A Szentírás ebben az összefüggésben beszél a látomásról, a kijelentésről, 
amelynek birtoklását vagy hiányát úgy említi, mint létfontosságú kérdést: 
„Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul.” (Péld 29:18) Az isteni kije-
lentésnek a keresztény egyházakban általában, és az adventista egyházban 
vezető állást betöltő emberek esetében nagyobb jelentősége van, mint az 
említett biztosító társaságnál, amely mégiscsak csupán a földi jólét és 
eredmények területén érdekelt. A gyülekezetre és vezetésére ez hasonló-
képpen vonatkozik, azonban ennél sokkal messzebbre nyúlik, és kiterjed 
az örök életre. Pál apostol ezt így fejezi ki: „Akikkel Isten meg akarta is-
mertetni (kijelenteni) azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok 
dicsőségének gazdagsága az, tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a 
dicsőségnek ama reménysége.” (Kol 1:27)  

Pál, aki az egyház vezető embere volt, megélt egy ilyen isteni kijelentést. 
Az ő élete és munkássága, cselekedetei és igehirdetése az isteni kijelenté-
sen alapult. Amikor hite miatt vádolták, vagy afelől kérdezték, akkor vé-
dekezésében mindig az isteni kijelentésre hivatkozott, amely meghatározta 
cselekedeteit és életvitelét. Mint fogoly jelentette ki Agrippa király előtt: 
„Most is az Istentől, a mi atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt íté-
let alatt: …Azért Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás 
iránt.” (ApCsel 26:6-9) 

Ha az Apostolok Cselekedetei 26. fejezetében az ítélkezési eljárásról írt 
tudósítást olvassuk, kétség nélkül felismerhetjük, hogy Pál védekezése a 
mennyei látásra történő utaláson nyugszik, és ez meggyőző védekezés 
volt. Ha egy gyülekezetben akadályok és nehézségek ütötték fel fejüket, 
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az apostol mindig az isteni kinyilatkoztatásban bízott. Ez a kijelentés ve-
zette őt, mint vezető embert a nehézségeken át bent a gyülekezetben és a 
gyülekezeten kívül. Követte a mennyei kijelentést, és szilárd talajon állt. 
A korinthusi hívőknek így ír: „A dicsekvés azonban nem használ nékem: 
rátérek azért a látomásokra és az Úrnak kijelentéseire.” (2Kor 12:1) Az 
apostol szilárdan ragaszkodott ehhez a kijelentéshez, amely őt lelki em-
berré formálta, és felkészítette arra, hogy Isten dicsőségére lelki értelem-
ben munkálkodjon. 

Mi is tulajdonképpen az isteni kijelentés? 

Természetesen, mindenekelőtt természetfölötti, Istentől kapott kinyilat-
koztatásról van szó; a szó jelentése azonban nem korlátozható csupán erre. 
A szó jelentheti a lelki területen való mélyebb betekintést, jelenthet vilá-
gosabb látást, vagy átfogóbb ismeretet Isten tervéről és szándékáról. A 
Bibliában erről így olvasunk: „Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs 
az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicse-
kedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy ér-
telmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és 
igazságot gyakorolok a földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az 
Úr.” (Jer 9:23-24) Más helyen így találjuk: „A te beszéded megnyilatko-
zása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket.” (Zsolt 119:130) 

Figyeljük csak meg egyszer, ki kaphat új ismeretet: „Aki szívéből aláza-
tos, annak Isten világosságot ad és ez értékesebb, mint minden világi 
okosság... Az a lélek, aki Istentől vezettetve elmerül az Ő mérhetetlen gaz-
dagságában, ezáltal gazdagodni fog, és egyre többet fog megérteni a min-
dent átfogó dicsőséges megváltási tervből.”10 Mindezt azok tapasztalják, 
akik ezt hiszik. „Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, nem 
járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (Jn 8:12) 
Az Úr mondta és ígérte ezt... Ő megtartja szavát. Sokan vannak olyanok a 
gyülekezet vezetői, valamint a gyülekezeti tagok között, akik ezt szemé-
lyesen tapasztalták. A hithű, alázatos keresztény emberek számtalanszor 
hallották már ezt a vallomást: „Szeretnék úgy hinni és úgy érteni, mint 
te!”. A kijelentés vonatkozik a hitben való látásra is, amellyel az ember 
képes arra, hogy átlásson a jelen körülményein, és felismerje a valódi hi-
ányt és szükségletet. Aki jó felismerő képességgel rendelkezik, könnyeb-
ben megtalálja a helyes utat. Aki ezt a lelki látást követi, azon meglátszik, 
hogy a hit szemével néz. 

                                                 
10 E.G. White cikke: Review and Herald, 1888. április 17. 
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Ahhoz, hogy valaki haladó szellemű és világosan látó vezető lehessen, 
szükséges, hogy lelki látása legyen; olyan képzelőerővel rendelkezzék, 
hogy megálmodjon nagy dolgokat. Látóvá kell lennie! Mózest a hitben va-
ló látás képesítette arra, hogy bölcsen tudjon választani. Lemondott 
Egyiptom dicsőségéről és kiváltságos helyzetéről, és boldogan szentelte 
oda magát egy magasztosabb feladatra, mert úgy élt: „mintha látta volna a 
láthatatlant.” (Zsid 11:27; 2Móz 3:1-10) Ézsaiás így válaszolt Isten szavá-
ra: „Ímhol vagyok én, küldj el engemet.” (Ézs 6:8) 

A gyülekezet minden vezető emberének szüksége van az isteni kijelentésre. 

Először: szüksége van arra, hogy Krisztus kinyilatkoztassa magát előtte. 

„Kicsoda vagy Uram?” (ApCsel 9:5) - kérdezte Saulus. Az utat besugá-
rozta a mennyei fény, de ez a fény betöltötte Saul egész lényét. Szeme vi-
lágát elveszítette ugyan, de lelki szemeivel meglátta az Úr Jézus Krisztust. 
Ez a találkozás az Úrral a damaskusi úton döntő volt Saulus jövőjére. 
Ilyen változást csak mennyei látás hozhat létre! Ez a látomás teljesen 
megváltoztatta életcélját és további életformáját. Ezután már más irányban 
munkálkodott. Saulus új emberré lett: Pál lett. A keresztény gyülekezet 
egy határozott vezéregyéniséget kapott akkor, amikor Saulusnak az Úr 
megjelent.  

„A világnak ma éppen úgy, mint 1900 évvel ezelőtt, szüksége van a krisz-
tusi látomásra.”11 Amire a világnak szüksége van, hasonlóképpen arra 
van szüksége a mű minden vezetőjének: Jézus Krisztus kijelentésére. 

„Az a kincs, amellyel Krisztus erre a földre jött, és amellyel az emberi 
nemzetség elé lépett, az ő örökkévaló szeretete. Ezt kívánja nekünk is 
ajándékozni, hogy ezáltal Őt másoknak kinyilatkoztassuk és közvetítsük.”12 

Egy keresztény vezéregyéniségnek éberségre és óvatosságra van szüksé-
ge, mert Sátán ismeri a krisztusi látomás élő erejét. Mindent meg fog kísé-
relni, hogy az ilyen látomást elhomályosítsa, vagy legalábbis kitörölje em-
lékezetünkből. „Sátán azt is megkísérli, hogy Krisztus követőit elcsüg-
gessze, csakhogy ne tanulmányozzák az Írásokat, és ne imádkozzanak. Ár-
nyékot vet útjukra, hogy Jézust elrejtse, szemük elől. Elzárja előlük Jézus 
szeretetének bizonyosságát s a mennyei örökség dicsfényét.”13 

                                                 
11 E.G. White: A Nagy Orvos lábnyomán 91. old. 
12 E.G. White: A Nagy Orvos lábnyomán 23. old. 
13 E.G. White: Üzenet az ifjúsághoz 34. old 
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Szükségünk van a Krisztussal való állandó, mindennapos közösségre, 
mert egyedül az Üdvözítő jelenléte képes megóvni bennünket Sátán csalá-
saitól. Ahhoz, hogy a gyülekezet vezető embere félreérthetetlenül emléke-
zetében tarthassa a Krisztustól kapott látomást, szüntelen Krisztussal kell 
járnia, és állandó kapcsolatban kell lennie Vele. 

Másodszor: A gyülekezet bármely vezetőjének törekvése, legyen minden 
ember előtt nyilvánvaló.  

Mit jelent számára a gyülekezet? Milyen személyes kapcsolata van a gyü-
lekezettel? Milyen értékrendet foglal el a gyülekezet az ő életében? Meny-
nyit áldoz rá idejéből, képességeiből és lehetőségeiből? Miért is tartozik 
egyáltalán a gyülekezethez? Mindezek alapvető kérdések. Mindenki köte-
les erre egyértelmű és világos választ adni. Csakis ekkor lesz gyülekezeti 
tevékenységének értelme, és ekkor válik szolgálata Isten népe között hasz-
nossá.  

Jézus Krisztus gyülekezete sajátos, és olyan kivételes helyet foglal el, 
amely egyetlen más szervezethez sem hasonlítható. Ez az egyetlen intéz-
mény, amelyet Krisztus ezen a földön megalapított. Vannak emberek, akik 
kétségbe vonják ezt a tényt, és azt a felfogást képviselik, hogy Krisztus-
nak egyáltalán nincs gyülekezete.  

Ha azonban ez igaz volna, akkor hogyan mondhatta volna a Mester: 
„Ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui 
sem vesznek rajta diadalmat?” (Mt 16:18) Az Úr így nevezte: „az én 
anyaszentegyházam.” 

Pál apostol, a nagy nemzetközi evangélista, aki keresztény gyülekezetek 
alapítója, bemutatta, hogy milyen mértékben azonosította magát Krisztus 
az Ő gyülekezetével: „Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a 
Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért.” (Ef 5:25) Láthat-
juk, hogy Krisztus szeretete és gondoskodása milyen mértékben terjed ki 
gyülekezetére.  

Az Úr építi, szereti és őrzi gyülekezetét. Ez a leghangsúlyosabb gondolat 
az Újtestamentumban. Figyeljük meg jól, mit mond Pál az efézusi gyüle-
kezet vezetőinek, mielőtt Macedóniába ment: „Viseljetek gondot azért 
magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, 
az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szer-
zett.” (ApCsel 20:28)  
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Pál ezeket írja a gyülekezetről: 

a/ Isten alapította  - Ef 2,20; 1Thess 1,1; 1Tim 3,15 
b/ Krisztus teste  - Rm 12,5; 1Kor 12,27; Ef 1,23 
c/ Épülethez hasonló  - Mt 16,18; 1Kor 3,10; Ef 2,21; 1Pt 2,5 
d/ Isten családjának része  - Jn 1,12; 2Kor 6,18; Gal 4,6 
e/ Nemzetek és népek testvéri közössége    - 1Kor 12,13.18.27 
f/ Az örömüzenet hirdetése és emberek megtérése által alapíttatott  
 - ApCsel 2,41 
g/ Krisztus a Fej, aki irányit  - Ef 1,22; 4,15; Kol 1,18 
h/ Püspökök, keresztény vezéregyéniségek irányítják  
 - ApCsel 6,3; 20,28; Fil 1,1 

Pál számára a gyülekezet az egyetlen és minden volt, és egész szívével hoz-
zá kötődött. A gyülekezet volt az élete. Hittestvéreivel szoros összeköttetés-
ben volt, ők pedig osztoztak örömeiben, gondjaiban. Egyek voltak, és tá-
mogatták egymást a kísértésekben és nehézségekben. Micsoda testvéri kö-
zösség volt ez! A jellem tökéletességére törekedtek, és készültek az eljöven-
dő világra! Ebben a közösségben mindenkit szívesen fogadtak, miközben 
egymásnak testvérei voltak. Egy újfajta emberi közösség jött létre, amely 
megújult emberekből állott. Mindannyian tudatos gyülekezeti életet éltek. 

Nos, hogyan lettek az emberek ennek a keresztény gyülekezetnek a tagjai? 
A keresztség által! „A keresztség, a legünnepélyesebb lemondás a világról. 
Aki a Szentháromság - Az Atya, Fiú és a Szentlélek - nevében megkeresz-
telkedik, nyilvánvalóvá teszi keresztényi élete kezdetét, azt, hogy elhagyta, 
Sátán szolgálatát, és Isten királyi családjának tagja, a mennyei Király 
gyermeke lett. Engedelmeskedett a parancsnak: 'Annakokáért menjetek ki 
közülük és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek és 
én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok és ti lesztek fiaim-
má és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.” (2Kor 6:17-18)14 

Isten földi gyülekezete természetéből eredően összekötő kapocs a föld el-
bukott lényei és a világegyetem hűséges szentei között. „Az egyház Isten 
erős vára és menedékvárosa, melyet fenntart ebben a hűtlen világban.” 
Figyeljünk gondosan a következő gondolatokra: „Az egyház minden hit-
szegése árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiá-
nak vére által. A földön már ősidőktől kezdve hűséges lelkek alkották az 
egyházat. Minden korszakban voltak az Úrnak őszinte bizonyságtevői.  

                                                 
14 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, II. köt. 350-351. old. 
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Az volt a feladatuk, hogy az intő felhívást továbbadják, és ha fegyverzetü-
ket le kellett tenniük, mások ismét felvették, és folytatták a munkát. Isten 
szövetséget kötött ezekkel a tanukkal, és így kapcsolta össze földi egyházát 
a mennyeivel.”15 Pál apostol így ír a filippibelieknek: „Mert a mi orszá-
gunk mennyekben van” (Fil 3:20), vagy egy másik fordítás szerint: „Ne-
künk van egy kolóniánk a mennyben.” (Moffat) „Istennek van egy népe, 
egy kiválasztott népe: az Ő gyülekezete, saját tulajdona és vára, amelyet a 
bűnnel terhelt és lázadó világban védelmez.”16  

Milyen magatartást tanúsít Isten az Ő gyülekezete iránt? E.G. White erről 
így ír: „Semmi sincs ebben a világban oly becses Isten számára, mint az Ő 
gyülekezete. Semmit sem őriz olyan féltő gondossággal. Semmi sem sérti 
őt annyira, mint egy olyan tett, amellyel azoknak tekintélye lesz megcsor-
bítva, akik az ő szolgálatában állnak.”17 

„Krisztus igaz gyülekezete Isten szemében szerfölött becses, azonban nem 
külső kiváltságai miatt, hanem őszinte kegyességéért, amely őt a világtól 
megkülönbözteti.”18 

„Bizonyságot teszek testvéreimnek arról, hogy jóllehet Krisztus földön élő 
gyülekezete lehet gyenge és fogyatékos, mégis Isten legnagyobb figyelmé-
nek tárgya.”19  

Így kell látnunk a gyülekezetet, hogy helyes viszonyba kerüljünk Isten né-
pével. Amikor az Úr visszajön, hogy örökségét elfoglalja, az egyetlen egy, 
amit magával visz az Ő országába, az Ő népe, a gyülekezet lesz, amelyet 
úgy nevez: „az én gyülekezetem”. Minden más itt marad és örökre elvész. 

Ha elismerjük, hogy Isten gyülekezete nem emberek által alapított szerve-
zet, és hogy „Isten szemében szerfölött becses”, akkor nem foguk róla 
könnyelműen vagy gúnyosan beszélni. Néhányan úgy viselkednek, mintha 
a gyülekezet egyesület volna, amelyet emberek gondoltak ki és vezetnek, 
mint valamilyen társadalmi létesítményt. Azt még megérthetjük, ha hitet-
len emberek, akik nem tartoznak a gyülekezethez, illetlen és igazságtalan 
megjegyzésekkel illetik a gyülekezetet; ha azonban gyülekezeti tagok ne-
vetségessé teszik vagy bemocskolják azt, ami Istennek oly drága, ez vég-
telenül fájdalmas. 

                                                 
15 E.G. White: Az apostolok története 8. old. 
16 E.G. White: Testimonies to Ministers 1. old. 
17 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, II. köt. 344. old. 
18 E.G. White: Krisztus példázatai 202. old. 
19 E.G. White: Testimonies to Minister 1. old. 
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Nem régen lapozgattam egy egyházi kiadású lapban (The Ecclesiastical 
Grapevine). A címlapon ez állt: „ez az újság” egyházi szervezetek és a te-
ológia derűs oldalainak szentelve. „Képeket és jeleneteket kívánunk be-
mutatni egyházi életünkből, amelyek igazak és kimondottan vidámak.” 
Azután a szerkesztő felszólította olvasóit, hogy küldjenek szóvirágokat és 
anekdotákat a lapnak gyülekezetük életéből, amelyeket szeretnének nyil-
vánosságra hozni. Majd így folytatja: „Bizonyára a szőlőskert általatok 
munkált részében is van valami derűs dolog, amikor másokból tréfát űzte-
tek, amin mi is nevethetünk.” Gondolkodhat és cselekedhet-e így egy 
megtért keresztény, aki szereti gyülekezetét? Végtelenül fájdalmas, ha lát-
nunk kell, miképpen teszik nevetségessé a másokat nem kímélő emberek 
Isten népét.  

Néhányunknak a gyülekezet nagyon drága. Ami a gyülekezetet éri, az ben-
nünket is érint. A gyülekezet sorsa a mi sorsunk, mert a gyülekezet a mi éle-
tünk. Ha a gyülekezet vereséget szenved, vele együtt éljük át; ha győz, vele 
győzünk mi is. A gyülekezet nem épületekből, padokból, színes ablaküve-
gekből és drága szőnyegekből áll, hanem emberekből. Ha mindezt felfog-
juk, akkor életünknek van értelme, és a gyülekezethez való tartozás által a 
közös cél felé irányul.  

A gyülekezet vezető tisztségviselőinek tudatos gyülekezeti életet kell él-
niük és a gyülekezetet szeretniük kell. „Minden gyülekezeti tagnak részt 
kellene vennie mindabban, ami embertársait, de mindenekelőtt hittestvére-
it érinti. Egymásnak tagjai vagyunk; ha tehát egy tag szenved, akkor vele 
együtt szenvednek a többiek.”20 Ha hiányzik ez a tudatos gyülekezeti élet, 
a gyülekezethez tartozásnak ez az érzete, akkor kétségen kívül, nem tarto-
zunk Isten családjához, és nincs közösségünk Krisztussal. 

Ha azonban szeretjük a gyülekezetet, akkor ennek a „családnak” minden 
programja, minden eseménye, istentisztelete, minden eredménye jelentős 
lesz számunkra. Ha Isten népét ezen a földön bárhol kísértés éri, aggoda-
lommal tölt el bennünket, minden eredmény pedig örömmel. A gyülekezet 
növekedését jelentő keresztség hálaadásra késztet. Boldogan fogunk tevé-
kenykedni a gyülekezetért és támogatni fogjuk a világszéles evangélizációs 
programot. Személyes részvételünkkel fogjuk követni az adventi üzenetnek 
az egész világon való győzelmes előrehaladását. 

A maradék gyülekezet története saját élettörténetünk lesz. A hetednapi ad-
ventisták közössége 1863-ban jött létre. Abban az időben csak 3500 tagja 
volt. Ez a próféták által megjövendölt gyülekezet kész volt arra, hogy Isten 
                                                 
20 E.G. White: Testimonies VII. köt. 292. old. 
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utolsó kegyelmi üzenetét minden nyelven és minden népnek hirdesse. Hat-
vankét évig tartott, amíg a közösség taglétszáma elérte a 250 ezret. Mindez 
hatvankét évi imádság, munka és kegyes, tudatos gyülekezeti életet élő em-
berek és vezetők odaszentelt munkája nyomán jött létre. Az igazság vilá-
gosságát elvitték egyik földrészről a másikra, országról országra, városról 
városra, helyekbe és völgyekbe, egyik szigetről a másikra. 

A következő 250 ezer gyülekezeti tag megnyeréséhez 15 évre volt szükség, 
a további 250 ezerhez 10 évre, majd öt évre stb. 1973-ban egy év alatt 
215 354 gyülekezeti taggal növekedett közösségünk létszáma. Ma (1977. 
elején) az egyháznak 2.8l0.606 megkeresztelt tagja van. 

A következő statisztika bemutatja egyházad előrehaladását. Mit jelent ez 
számodra? 
 

Év Taglétszám Negyedmillió Hány év? 

1863 3.500   

1925 250.998 első  62 
1940 504.752 második  15 
1950 756.712 harmadik  10 
1955 1.006.218 negyedik  5 
1961 1.307.892 ötödik  5 ½ 
1964 1.508.056 hatodik  3 ½ 
1968 1.845.183 hetedik  3 ¼ 
1970 2.051.864 nyolcadik  2 ¾ 
1972 2.261.403 kilencedik  2 
1974 2.476.241 tizedik  1 ¾ 
1976 2.727.022 tizenegyedik  1 ½ 

Természetesen sokkal fontosabbak keresztény tapasztalataink, mint a puszta 
számszerű adatok. Ne feledjük el, hogy erről a gyülekezetről a próféták jö-
vendöltek, és prófétai küldetése van. Ezért nem szenvedhet hajótörést. Ha 
minden gyülekezeti tag részt vesz az örömüzenet hirdetésében, akkor Isten 
műve győzelmesen fog előrehaladni. „A fénylő világosság, amely a villám 
gyorsaságával cikázik az égen, jelzi azt a gyorsaságot, amellyel ez a mű vé-
gül befejezésre jut.”21 

Néhány divízióban a gyülekezeti tagok száma a lakosság számához viszo-
nyítva különösen bátorító, például az ausztrál-ázsiai területek ausztráliai 
részén, Új-Zélandban és a Dél-Csendes-óceáni szigeteken. Ezen a terüle-
ten jelenleg egy adventistára 174 nem adventista jut. 
                                                 
21 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, II. köt 318-319. old. 
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Ha minden adventista naponként csak egy embernek tenne bizonyságot, 
akkor kevesebb, mint hat hónap alatt elérné mind a 174 szomszédját. Ha 
ebben a divízióban minden gyülekezeti tag részt venne ebben a munká-
ban, akkor az Isten műve itt hamar befejeződne. 

A Transz-Afrikai Divízió saját területén ugyanezt kilenc hónap alatt érhet-
né el. Itt 268 nem adventista jut egy gyülekezeti tagra. A Közép-Amerikai 
Divízió területén, amelyhez tartozik Mexikó, Kolumbia, Venezuela, és 
Guyanától Trinidadon keresztül az Antillákig terjeszkedik, 1 adventistára 
már 325 nem adventista jut. Az ottani adventisták bizonyságtevő feladatu-
kat egy év alatt tudnák teljesíteni, hasonló módszerrel. Van néhány sziget, 
ahol az arány 1:18 vagy 1:20. Más divíziók területén, ahol óriási a lakos-
ság létszáma, természetesen nagyobbak a feladatok. Azonban egy új áttö-
rés néhány területen, itt is nagyobb lehetőségeket mutat Isten művének 
gyors befejezésére. 

 
 

Az adventisták száma az összlakosság 100000 lélekszámához viszonyítva22 
 
 

DIVÍZIÓK   10  20  30   40    50     60  
AUSZTRÁL-ÁZSIAI      57 1:174 
 
TRANSZ-AFRIKAI    37 1:268   
 
KÖZÉP-AMERIKAI   31 1:325   
 
ÉSZAK-AMERIKAI  21 1:488     
 
DÉL-AMERIKAI  19 1:525     
 
AFRIKA-KÖZEL-KELETI 7  1:1387      
 
TÁVOL-KELETI 7 1:1418      
 
EURO-AFRIKAI 5 1:2028      
 
ÉSZAK-EURÓPAI-NYUGAT-
AFRIKAI 5 1:2032      

 
DÉL-ÁZSIAI 1 1:8172      

 

                                                 
22 1976-os adatok 
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Mégiscsak csodálatos, hogy: 
 
1. Rendelkezünk valamivel, amiben hihetünk: 

ISTEN g ÜZENET g IDŐ 

Istennek üzenete van, és Ő meghatározott egy időt, amelyben az üzenetet 
mindenkivel meg kell ismertetnünk. 
 
2. Rendelkezünk valamivel, amihez tartozhatunk: 

GYÜLEKEZET g ÜZENETHIRDETÉS g FELADAT 

A gyülekezet Isten üzenethirdetője. Feladata, hogy az üzenetet elvigye 
minden néphez. 
 
3. Rendelkezünk valamivel, amiért dolgozhatunk: 

LELKEK g MÓDSZEREK g BIZONYSÁG 

A gyülekezet evangélizációs célja a lélekmentés. Maga Isten határozta meg 
a feladatot és a munkamódszereket. Istenért való munkálkodásunk: hűsé-
günk jele. 

Jézus Krisztus kijelentése és a gyülekezet valódi ismerete mellett a veze-
tőknek világosan kell látniuk feladatukat. 

Néhány vezető és gyülekezeti tag nyugtalanná és türelmetlenné válik. Így 
gondolkodnak: „Ez így nem mehet tovább! Valaminek történnie kell sze-
mélyes életünkben és a gyülekezet közösségében!” Ez komoly igény. A 
világ és szomszédaink is elvárnak tőlünk valamit. „Mit nyújt gyülekezete-
tek a társadalomnak és az össz-kereszténységnek”? - kérdezik más hitet 
vallók napjainkban. Ez valóban fontos kérdés. 

Teljesítjük-e kötelességünket a vallásos területen? Nem utal-e a prófécia ar-
ra, hogy a megfelelő időben világos üzenettel és egyértelmű megbízatással 
kell a helyünkön állnunk. Ha pedig ez így van, akkor miért nem teljesítjük 
feladatunkat, a mű befejezése érdekében? Mire várunk még? 

Az adventmozgalom folyamatát Isten tervezte meg. A próféciák jelzik az 
idevonatkozó tényezőket. A gyülekezetnek, amelynek feladata világos és 
egyértelmű, teljesítenie kell Istentől kapott megbízatását. 

Jelenleg a világon hatalmas és lélegzetelállító eredmények jönnek létre, 
amelyeket egyesek észrevesznek, mások elsiklanak fölöttük. A gyüleke-
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zetben rendkívüli tapasztalatok születnek. Néhányan ennek tudatában él-
nek, a többség ellenben nem. Miben rejlik ez a különbség? A látásban! 
Egyeseknek látomásuk van a gyülekezet feladatáról, másoknak nincs. 

Vessünk egyszer egy pillantást a vallásos világra! Generációkon keresztül 
imádkozik a kereszténység: „Jöjjön el a Te országod!” Sokan remény-
kedtek, és az Úr ígéretére hagyatkoztak, de Krisztus nem jött vissza. A 
mindenség Ura visszajövetelének késése súlyos terhet helyez azok vállára, 
akik még mindig hisznek visszajövetelében. A kereszténység nagy egyhá-
zaiban a legtöbb ember feladta ezt a reménységét! Sokan elfáradtak, sőt 
kételkednek, ezért az egyházak fundamentumai megrendültek. A tömegek 
és vezetőik elfordultak Isten szavától. Az asztrológia és a spiritizmus elá-
rasztják a jelenlegi generációt. Ezért Isten egyházának a feladata igen 
nagy. Most van itt annak az ideje, hogy az emberek előtt megnyissuk Isten 
Igéjét, és a világnak az örökkévaló evangéliumot hirdessük. 

Kezdettől fogva a Szentírás volt az a szikla, amelyre az adventisták hitü-
ket építették. Prédikátoraink és gyülekezeti tagjaink szüntelenül az Írások-
ra hivatkoztak: „A Bibliában ezt olvassuk...”; „Meg van írva...” – lehet 
hallani minden tanítás és prédikáció alkalmával. Az adventi üzenet a 
Szentírás üzenete. A hetednapi adventisták teológiája: bibliai teológia. Az 
adventisták hitét sokan úgy jellemezték, hogy Biblia szerinti hit. Egyhá-
zunkban a Szentírás az egyedüli alapja minden tanításnak és alapelvnek. 
Éppen ez az alapja annak, hogy az egyház bizonyságtevése evangéliumi. 
Sokan vannak azon a véleményen, hogy az őskereszténység az advent-
mozgalomban egy újjászületést élt át. Mint Krisztus követői, az egyház 
tagjai rendszeresen olvassák a Szentírást. Hisznek benne, beszélnek róla, és 
tanítása szerint élnek. Bizonyságtételük tartalmát nem ők találták ki; sokkal 
inkább isteni kijelentés az, amelyet a Szentírásból merítenek. Egy ilyen 
gyülekezet bizonyságtételének bibliaszerűnek kell lennie. Mind a közös 
tevékenységet, mind az adventhivők személyes életét kizárólag Isten sza-
va határozza meg. 

Nem jutnak-e eszünkbe azok az Igék, amelyek a világtörténelem végét 
előrevetítik: „És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd 
az egész világon bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Mt 
24:14) Amióta ez elhangzott, sokan hallották, és még többen olvasták. Az 
egyház feladata mindig is ebben volt. Isten országának ez az evangéliuma 
férfiakat és nőket a világ minden táján, a messzi szigeteken megragadott.  

Ezért vették komolyan Krisztusnak eme utolsó megbízatását is: „Elmen-
vén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy meg-
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tartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig!” (Mt 28:19-20) Ebben hittek, és esze-
rint éltek. 

Isten azért alapította egyházát ezen a földön, hogy általa a világot meg-
mentse. Sátán ezzel szemben megkísérli a „világot” a gyülekezetbe hozni, 
hogy ezáltal a gyülekezetet szétrombolja. Mindannyian részt veszünk eb-
ben a nagy küzdelemben, és rajtunk múlik, melyik oldal mellett döntünk. 

„Az igazi gyülekezet Isten országának kihelyezett őrhelye, amely a föld 
meghatározott terén lett megalapítva, annak bizonyságára, hogy Jézus 
Krisztus az Úr. A gyülekezet egy közösség, amely Isten különös elgondolá-
sa által a világban él, amely őt sokszor gyűlöli, alkalmasint közömbös vele 
szemben, olykor pedig szeretné foglyul ejteni. Minden gyülekezet, amely 
nem ismeri létének igazi értelmét és célját, veszélyezteti saját létét. Az 
amerikai gyülekezetek azért vannak veszélyben, mert nem ismerik missziós 
küldetésüket. A missziót csupán a gyülekezet részfeladatának tekintik, amely 
abban áll, hogy férfiakat és nőket tengerentúlra küldjenek, hogy a távoli 
országokban prédikáljanak. Magát az otthoni missziós feladatot csupán 
abban látják, hogy helyi vállalkozásokba kezdjenek az indián rezervátu-
mokban vagy az Isten nélküli nagy városokban. Elfelejtettük, hogy a gyü-
lekezet missziói feladata éppen ott van, ahol él. Ez az alapvető probléma 
többféle módon megmutatkozik.”23 

„Látványosságai lettetek a világnak, angyaloknak és embereknek. Isten 
népének most fel kellene fogni a világosságot és azt tovább sugározni. 
Nem kell fáradozni azon, hogy az Ő világosságát élesszük. Ha a szívet 
Krisztus bevilágítja, akkor fényt áraszt; a fény sugározni fog, és minden 
igaz tanítvány ki fogja nyilatkoztatni a világ előtt Krisztust, mint a bűnöket 
megbocsátó Üdvözítőt.”24 

Minden hívőnek élő bizonyságot kell tennie Istenről. Erre lettünk elhívva: 
„És lesztek nékem tanúim...” (ApCsel 1:8) Ez áldás és előjog, de egyben 
nagy felelősség is. Szavaink és életünk által kell bizonyságot tennünk! 

Az őskeresztény gyülekezet bizonyságtétele Krisztust nyilatkoztatta ki. A 
hívők elbeszélték a Krisztussal szerzett tapasztalataikat és a Hozzá való vi-
szonyukat. Nem a bizonyítékok felsorolása és pusztán beszéd által hirdet-
ték az örömüzenetet, hanem újjászületett emberek bizonyságtétele által. 

                                                 
23 George Webber: God’s Colony in Man’s World, 1960. 29. old. 
24 E.G. White cikke: Review and Herald 1898. július 26. 
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Amit átéltek, azt közölték másokkal. A személyes bizonyságtétel, ember-
től emberig, az isteni üdvterv rendkívül hatásos módszerének bizonyult. 

„Hasonlóképpen csakis személyes érintkezés útján juthat el az emberekhez 
az evangélium megmentő ereje. Nem menthetjük meg őket nagy tömegben, 
hanem csak egyenként.”25 

Ez a személyes evangéliumi szolgálat elvezet bennünket a nagy városok 
szegényeihez és szenvedőihez, a mocsárban lévő szerencsétlenekhez, hogy 
anyagi segítséget nyújtsunk nekik, és reménységüket Istenre irányítsuk. Így 
meg fogjuk látni az aggódókat, a szomorú szívűeket, vigaszt és segítséget 
fogunk nyújtani nekik nehéz óráikban. El fogunk menni a betegágyakon 
fekvőkhöz a kórházakba és otthonokba. Így a kereszténység igaz vallásként 
fog megmutatkozni. 

Vannak magányos emberek öregotthonokban, büntető intézetekben, akik-
nek nincs sem rokonuk, sem barátjuk. A személyes kapcsolat egy szeretet-
re méltó kereszténnyel, mélyebb benyomást fog gyakorolni, mint bármi-
lyen sziporkázó szónoklat. Nagyon nagy jelentősége van annak, ha egy 
együtt érző ember a síróval együtt sír, és az örvendezővel együtt nevet. 
Így járhatunk a Mester lábnyomában, és érezhetjük jelenlétét. 

Hasonló megbízatása van a gyülekezet egészének: „Krisztus gyülekezete 
ezen a földön missziós célból alapíttatott, és az Úr elvárja, hogy az egész 
gyülekezet utat és módot találjon arra, hogy egyszerű és magas állású em-
berekkel, szegényekkel és gazdagokkal megismertesse az igazság üzene-
tét.”26 

Ez volt minden időben a gyülekezet fő feladata; a szervezet csupán ennek 
a célnak a szolgálatában áll. 

Amikor az időknek teljessége elérkezett, Krisztus megjelent. Születése 
Betlehemben nem a véletlen eseménye volt. Golgotai halála hasonlókép-
pen a próféták által meghatározott időben történt. Krisztus második eljö-
vetele hasonlóképpen terv szerint fog bekövetkezni. Az adventmozgalom 
pedig az isteni megváltási tervvel van egybekapcsolva. Ez a gyülekezet - 
amelyről Isten a próféták által jövendölt - meghatározott időben és célból 
lépett a történelem terére. Az a feladata, hogy Isten üzenetét közölje az 
egész világgal. Ennek az üzenetnek a tartalma Krisztus volt és Ő is marad! 

                                                 
25 E.G. White: Gondolatok a hegyibeszédről 39. old. 
26 E.G. White: Testimonies VI. kötet 29. old. 



 30

„Rendkívül komoly üzenet adatott nekünk, amelyet a világnak hirdetnünk 
kell. Ilyet halandókra még nem bíztak. Ennek az igazságnak a hirdetése a 
mi feladatunk. A világot figyelmeztetnünk kell, és Isten népének hűséges-
nek kell lennie ehhez a megbízatáshoz.”27 Krisztus maga nyilatkozik meg 
ebben az igazságban. 

Isten a lelki adományok sokféleségét ígérte gyülekezetének, és rávilágított 
arra, hogy ezáltal a keresztények eleget tehetnek feladatuknak. Az evangé-
lizáció sokféle lehetőséget foglal magába, amelyek segítségével a gyüle-
kezet embereket nyerhet meg Krisztusnak. 

Krisztus „képességekkel és áldásokkal ajándékozta meg népét, hogy meg-
mutassák kegyelmének gazdagságát, és mintegy tükörképei lehessenek az 
Ő tökéletességének. A Krisztus igazságosságával felruházott egyház Krisz-
tus tárháza, amelyben irgalmasságának, kegyelmének és szeretetének a 
gazdagsága kell, hogy láthatóvá legyen teljes és végső bemutatásában, 
megnyilatkozásában. Krisztus úgy tekint népére, mikor az tisztán és töké-
letesen áll előtte, mint megaláztatása drága jutalmára, és mint dicsősége 
koronájára. Krisztus az a nagy középpont, ahonnan minden dicsőség ki-
sugárzik.”28 

A szeretetnek - a Szentlélek által munkált – kegyes indítéka; amelynek az 
ember nem tud ellenállni, motiváló parancsoló, élénkítő és ellenállhatatlan 
erő, amely Isten földi egyházát arra ösztönzi, hogy Krisztust elvigye a 
szomszédnak, az utca emberének és a földgolyó minden részén élő embe-
reknek. 

Annak jobb megértésére, hogy a gyülekezet miként töltheti be feladatát, 
az evangélizációt három lépcsőfokban mutatjuk be:  
 
 

MEGBÍZATÁS KÜZDELEM GYŐZELEM 

 
Ezzel kapcsolatban figyeljük meg jól a következő szempontokat: 
 
 
 
 

                                                 
27 E.G. White: Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, III. köt. 246. old. 
28 E.G. White: Jézus élete 588. old. 
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MEGBÍZATÁS

 

OTTHON  
    Szeretet 
    Alapelvek 
    Példamutatás 

 

ISKOLA 
    Vezetés 
    Figyelem 
    Bajtársiasság 

SZOMSZÉDSÁG 
    Gyülekezeti tag 
    Prédikátor 
    Gyülekezeti tisztségviselő 

 

GYÜLEKEZET 
    Istentisztelet 
    Közösségi élet 
    Barátság 

 

VILÁG 
    Áldozat 
    Fiak és leányok 
    Imádságok 

KÜZDELEM 

 

EVANGÉLIZÁCIÓ 
Személyes kapcsolatok, beszélgetések, bizonyságtételek által 
Otthoni beszélgetések, bibliakörök által 
Gyülekezeti tagok prédikációi, evangélizációs munka által 

GYŐZELEM 

 

DÖNTÉS 
 Döntésre vezetés Krisztus jellemének bemutatása által 
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Akinek látomása van Krisztusról, és aki a gyülekezet lényegét és feladatát 
világosan megismerte, az alkalmassá válik kiváló munkateljesítményre. 
 
Istennek szüksége van olyan emberekre, akiknek látomásuk van Isten 
művéről! 
 
Az evangélizációnál mind az öt területet figyelembe kell venni a gyüleke-
zetnek. Mind az öt egyformán fontos, és egyiket sem szabad elhanyagol-
nunk. 



A keresztény vezetéstudomány alapelvei 
 
 
„A vezetéstudomány létrejön, fejlődik és megvalósul. Nem elégséges csu-
pán kiváló egyéniségeknek meghatározott előjogokkal és munkamódszer-
rel rendelkezniük, amelyet összekapcsolnak a vezetés tudománnyal, még 
az sem elégséges, hogy valakinek a vezetését a múltban egy vagy több 
csoport akceptálta. A vezetésre való alkalmasság attól is függ, hogy vala-
kinek milyen a helyzetfelismerő képessége, ismeri-e az erkölcsi szokások 
összefüggéseit, akár egy csoportban vagy szervezetben; tudja-e azt, hogy 
ezek milyen mértékben függenek a személyes tulajdonságoktól és a cso-
portok igényeitől.”1 
 

 
Időérzék 

Különböző emberek számára az idő nem ugyanazt jelentheti. Amíg az 
egyik az idő jelentőségének tudatában él, a másik egyáltalán nem számol 
vele. Az egyik számára gyorsan tovatűnik, miközben a másik unatkozik, 
és nem tudja, mit kezdjen az idővel. Vannak emberek, akik gondosan 
osztják be idejüket, mások pedig kíméletlenül eltékozolják. 

Ha nem ismerjük az idő jelentőségét, értékét és célját, akkor lehet, hogy 
megcsaljuk magunkat, ha takarékoskodunk vele; és tévesen cselekszünk, 
ha eltékozoljuk. Napjaink jelensége, hogy gépjárművezetők száz kilomé-
teres sebességgel utaznak ott, ahol negyven kilométeres sebességkorláto-
zás van, mivel időt szeretnének nyerni. Közülük sokan emberéleteket ol-
tottak ki, és börtönben ülnek gondatlan emberölés miatt. Mások úgy akar-
nak időt nyerni, hogy mohón esznek és keveset alszanak, azután az így 
megszerzett javaikat a kórházban költik el, hogy gyomor- vagy egyéb be-
tegségeiket gyógykezeltessék. 

Az ember időhöz van kötve. Rendkívül fontos, hogy ezt a tényt életünk 
minden szakában szem előtt tartsuk. Tervteljesítés, munkaidő, munkakez-
dés, munkateljesítmény, szolgálati idő, életkor, korhatár, mind jól ismert 
kifejezések. Az ember számlálhatja a napokat és éveket, amely szerint a 
történelem folyamatát kísérni tudja. Szembefordulhatunk az idővel, de az 
túlél bennünket. „Azt gondolod, az idő tovatűnik? Óh nem, az idő marad, 
és sajnos, mi tűnünk tova” - mondja megragadó könyvében („The Para-
dox of Time”) Henry Austin Dobson. 

                                                 
1 Murray G. Ross and Charles E. Hendry: New Understandings of Leadership 28. old. 
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Mit értünk az idő fogalma alatt? Enciklopédiák szerint az idő a végtelen 
mértékegysége. Itt van a napév fogalma. Földünk, amely naprendszerünk-
ben futja pályáját, csodálatos pontossággal járja be évi útját a nap körül. A 
tengelye körüli fordulatot, amely adja a 24 órából álló napot és az éjsza-
kát, egy napnak nevezzük. Megemlíthetjük életünk idejét, amely percek-
ből, napokból és évekből tevődik össze. Egyiknek hosszú élet szabatott, a 
másiké rövidre van metszve. 

A keresztény számára az idő több mint a végtelen mértékegysége. Azok-
nak, akik a szó igazi értelmében élnek és munkálkodnak, akik számára az 
élet öröme egy jobb világra való felkészülést jelent, az idő: kincs. Nem 
dolgoznak, és nem küzdenek az idő ellenében, hanem sokkal inkább, az 
idő múlásával közelebb jutnak céljukhoz. Krisztus követői tudják, hogy 
nem állhatnak meg. Tudatában élnek annak, hogy az időt kölcsön kapták, 
és tőlük függ, hogy azt miként használják fel. Johann Kaspar Lavater 
mondta: az erkölcsi élet egyik fontos szabálya az, hogy Isten után az időt 
nagy becsben tartsuk. 

A „The Royal Bank of Canada Monthly Letter” c. folyóirat egyik számá-
ban olvastuk: „Tudnunk kell, miként hozhatunk ki legtöbbet az elmúló na-
pokból. Ez az ismeret valami egészen szeszélyes dolog, azonban mégis van 
néhány alapvető segédeszköz és irányvonal, amely ebben segítségünkre 
lehet.  

1. Az idő mérhető, ezért fel is osztható.  
2. Az idő állandóan múlik és vissza nem fordítható.  
3. Az idő éppúgy elpazarolható, mint az anyagi dolgok, pl. a pénz és 
az energia.  

Minden múló pillanat egy útkereszteződés az utcák rengetegében, amelyek 
közül választanunk kell: ezt vagy azt, amelyiken be kell hajtanunk. Nem 
állhatunk meg! Az a tény, hogy a különböző lehetőségek között dönthetünk 
időnk felhasználását illetően, nagyszerű bizonyítéka az emberi tulajdon-
ságok nagyságának és az akarat szabadságának.” 

Egy másik helyen ezt olvassuk: „Minden perc érték, amelyet jól meg kell 
őriznünk; mert a percek az élet értékei.” Carl Sandburg pedig ezt taná-
csolja: „Az idő életed érméje. Ez az egyetlen pénz, amellyel rendelkezel, és 
csak te határozhatod meg, mire adod ki. Jól ügyelj arra, nehogy mások 
költsék el helyetted!” 

 „Az idő a mi sorsunk. Az idő jelenthet reménységet vagy kétségbeesést. 
Az a tükör, amelyben az örökkévalóságba pillanthatunk. Szeretnék rámu-
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tatni az idő három titkára: az idő hatalom, amely mindent magába fog, 
ami hatókörébe tartozik; az idő képes magába foglalni az örökkévalósá-
got; végül az idő képes a végső cél, az új teremtés felé haladni.” 2 

V.R. Beach, a Generál Konferencia egykori titkára írta egy alkalommal: 
„Az idő az egyetlen, ami a teret korlátok közé szorítja. A szombat intéz-
ménye bizonyság arra, hogy a tér végül is az idő uralma alatt áll. Hat nap 
alatt megpróbáljuk uralni a világot, és ez alatt az idő alatt nagy jelentősé-
get tulajdonítunk a térnek. Megterheljük magunkat a napi dolgokkal, há-
zunkkal, munkánkkal, autónkkal. A hetedik napot azonban az imádkozás 
napjának tekintjük. Azután megkérjük Istent, hogy uralja lényünket; majd 
ösztönszerűen úgy érezzük, ha nem ismerjük el az idő tér feletti uralmát, 
akkor nyomorultakká válunk, és tönkre megyünk. Az idő láttán kicsinek 
érezzük magunkat, mivel az idő számunkra titok. Csak annyira tudjuk ér-
zékelni, amennyire felismerünk egy árnyékot, amely elsuhan ablakunk 
alatt. Ha azonban felismerjük Istent az időben, akkor az érzékeny ember 
érezni fogja a legnagyobb beteljesülést, amelyet a szombati istentisztelet 
valóságossá tesz.” 3 

„Időnk Istené. Minden pillanat az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, 
hogy az Ő dicsőségére használjuk. Egyetlen Tőle kapott talentumunkkal 
sem fog szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel.  

Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tar-
tott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, 
hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelemidő nem tart már soká, és e 
rövid idő alatt kell, elkészülnünk az örökkévalóságra. Nincs vesztegetni 
való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel, bűnös dolgokkal. 
Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlan-
ságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre”. 

„Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem 
lehet bepótolni. Egyetlen pillanatot sem tudunk visszahozni. Csak úgy te-
hetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együtt-
működünk Istennel dicső tervében, a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, 
jellemünk átformálódik. Isten fiai, a királyi család tagjai, a menny Kirá-
lyának gyermekei leszünk. Alkalmassá válunk angyalok társaságára. 

Most kell embertársaink üdvösségéért munkálkodnunk. Egyesek azt gon-
dolják, hogy ha Krisztus ügyét pénzzel támogatják, mást nem is kell tenni-
ük, és a drága idő, amelyben személyesen dolgozhatnának Krisztusért, ki-
                                                 
2 Paul Tillich: The Shaking of the Foundations, (Charles Scriber’s Sons 1948.) 85.old. 
3 W.R. Beach cikke: These Times, 1965. aug. 
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használatlanul múlik el. Pedig minden egészséges és munkaképes ember-
nek kiváltsága és kötelessége, hogy Istent munkájával szolgálja. Minden-
kinek fáradoznia kell lelkek megmentésén. Ehelyett nem lehet pénzt adni.”4 

„Az idő adománya a legnagyobb érték. Minden nap újból ajándékba kap-
juk, amiért Istennek egyszer számadást kell adnunk.”5„Napról napra 
szükségünk van kiképzésre, nevelésre és oktatásra, hogy hasznos embe-
rekké váljunk. Egyszerre csak egy nap áll rendelkezésünkre – gondoljunk 
erre! Egy nap az enyém, és ezen a napon kell a legjobbat tennem. Úgy 
akarok beszélni, hogy szavam emberek áldását szolgálja, segítsen nekik, 
vigasztalja őket - hogy legyek példakép, melyet az Úr, az Üdvözítő jóvá-
hagy. Türelmes szeretnék lenni, jóságos és megbocsátó, hogy a keresztény 
erények kibontakozzanak bennem.”6 

Már a régebbi időkben is azt állították, hogy az idő pénz, és az idő elté-
kozlása egyenlő a pénzpazarlással. Az időt pénzzé lehet tenni. Ezt bizo-
nyítja beruházási programunk is. A pénz nagyon fontos, és sürgősen szük-
ség van arra, hogy általa az evangélizációs és szociális munkát előmozdít-
suk a gyülekezetben. Ha minden gyülekezeti tag Isten rendelkezésére bo-
csátaná idejének egy részét, és az időt bölcsen és hasznosan használná fel 
a gyülekezet javára, akkor jelentősen gyarapodna Isten műve. Ezért is adja 
nekünk az apostol a tanácsot: „Bölcsen viseljétek magatokat a kívülvalók 
irányában, a jó alkalmatosságot áron is megvásárolván.” (Kol 4:5) 

Állandóan tudatában kell lennünk az idő fontosságának, hogy gondosan 
tervezhessünk és időnket megfelelőképpen használhassuk fel. „Használ-
juk ki a perceket: itt is néhányat, meg ott is, amelyeket hiábavaló beszél-
getésre fecsérelnénk; a reggeli órákat, amelyeket sokszor elvesztegetünk 
az ágyban; a villamoson, vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött 
időt; a perceket, amíg az étkezésre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a 
megbeszélt találkozóról! Ha ilyenkor kéznél volna egy könyv, és ezeket az 
időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmélkedésre használnánk, meny-
nyi mindent tudnánk véghez vinni! Céltudatossággal, szívós szorgalom-
mal, jó időbeosztással olyan tudásra és fegyelmezett gondolkodásra tehe-
tünk szert, amellyel szinte bármilyen befolyásos állásban és hasznos mun-
katerületen megálljuk helyünket.”7 

                                                 
4 E.G. White: Krisztus példázatai 236-237. old. 
5 E.G. White: Manuskript 1898. 15. old. 
6 E.G. White: In Heavenly Places 227. old. 
7 E.G. White: Krisztus példázatai  237. old. 
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„Ne csak az óra szerint éljünk! Az időt az érzelem által mérjük és nem az 
óramutató szerint. A valóságos időmérés a szolgálatban nyújtott teljesít-
mény és a nemes gondolatok által történik.”8 

Újból és újból halljuk a szavakat: „Nincs időm; sok a tennivalóm!” 

De figyeljük meg a következő tanácsokat: 
 

„Szakíts időt magadnak az istentiszteletre!  
Ezáltal dicsőíted Istent, megőrzöd szíved tisztaságát és egészségét. 

Végy magadnak időt a munkára; csak így érsz el eredményt! 
Keress időt az elmélkedésre; ez az erő forrása! 

Találj időt az olvasásra; ez az alapja az ismeretszerzésnek! 
Legyen időd játszani; ez a fiatalosság titka! 

Legyen időd szeretni; mert ez szentség! 
Végy időt magadnak álmodni;  

ezáltal összekötöd lelkedet a csillagokkal.”9 
 
Valaki még a következőket fűzte a fentiekhez: 

„Végy magadnak időt a nevetésre; ez a lélek muzsikája!” 
„Találj időt az ajándékozásra; a nap túl rövid az önző életre”. 

„Szentelj időt az imádságra; mert ez a legnagyobb hatalom a földön”. 

Jeremy Taylor mondta egyszer: „Isten az embernek ezen a földön csak egy 
kevés időt ajándékozott, mégis ettől a rövid időtől függ az örökkévalóság.” 

Már kisgyermekkorban el kell kezdeni értelmes módon az idő értékelését 
és nagyrabecsülését. A szülők és nevelők nagy erkölcsi felelősséget hor-
doznak akkor, amikor szavaik és példamutatásuk által felhívják az ifjúság 
figyelmét az időre, mint Isten ajándékára. Amilyen korán csak lehetséges, 
el kellene fogadtatnunk gyermekeinkkel azt, hogy az időt értelmesen osz-
szák be napokra, hetekre, sőt egy egész évre. Túl sokan vannak, akik nem 
tudnak mit kezdeni az idővel. Sokan nőnek fel anélkül, hogy tudatában 
volnának az idő értékének. Úgy élnek és úgy cselekszenek, mintha az idő 
volna a legértéktelenebb dolog a nap alatt. Ezért tűnik számukra az élet 
valótlannak és a lét unalmasnak. Ezt a magatartást otthon és az iskolában 
sajátították el. Számtalan kiváló képességű ember ül ma börtönökben, 

                                                 
8 Louis F. Kirlin cikke: Sunshine Magazine, 1960. aug. 
9 Louis F. Kirlin cikke: Sunshine Magazine, 1972. febr. 
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némelyek közülük életfogytiglan elítélve, mivel nem tudták, mit kezdje-
nek idejükkel. Henyélő életmódot folytatva felnőnek, mint hasznavehetet-
len férfiak és nők. Felnőttként céltalanul éldegélnek, lusták. Képtelenek 
arra, hogy valami rendszeres elfoglaltság után nézzenek. „Ég és föld a kü-
lönbség az ilyen munkások, és azok között, akik sáfári kötelességük tuda-
tában hűségesen végzik kötelességüket.”10 

„Aki pénzt és anyagi javakat eltékozol, az Isten előtt nem becsületes. Egy-
egy pillanat elfecsérelése egy hét folyamán, kitehet egy egész napot, sőt 
néha többet is. ... Mindenkinek tudatában kellene lennie, mi a kötelessége! 
Ügyesen és lelkesen kellene végeznie feladatát, mintha az Úr, a Mester 
Jézus Krisztus főfelügyelete alatt állna.”11 

Ha valaki minden nap csupán tíz percet elfecsérel, ez egy év folyamán egy 
egész munkahetet is kitesz. Vannak, akik azért nem érték el céljukat, mert 
túl későn kezdték munkájukat, és túl korán hagyták abba. „Sokan a kora 
reggeli órákat az ágyban pazarolják el. Ha ezek a becses órák elvesznek, 
akkor visszahozhatatlanokká válnak; az idő és az örökkévalóság számára 
elvesztek. Mennyi elpazarolt idő halmozódik fel egy év alatt, ha valaki na-
ponként csak egy órát hiábavalósággal tölt el! A lustálkodóknak meg kel-
lene gondolniuk azt, hogy a fel nem használt alkalmakért egyszer Istennek 
számot kell adniuk!”12 

Vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy elfecsérelt időt másnap behozhat-
nak. Tévednek! Ami egyszer elveszett az többé nincs. „Összes értékem, 
amivel rendelkezem, egy kevés idő” – mondta I. Erzsébet halálos ágyán, 
miután már hosszú évekig uralkodott egy nagy birodalom fölött. Az idő 
felmérhetetlen érték. Milliókért sem képes az ember visszavásárolni egyet-
len percet sem, amelyet elveszített. Aki ezt felismeri, mielőtt késő lenne, 
az bölcsnek, és szerencsésnek mondható. Mindent, ami tőlünk az időt el-
rabolja, ellenségünknek kell: tekintenünk. „Az élet egy szövet, az idő a ve-
télő, és az ember a takács.13 Tevékenységünk az a fonal, amellyel életünk 
szövete készül. Kettős igazságról van itt szó. Amit a szövetbe beleszövünk, 
az ismét napvilágra kerül, és semmi sem válhat láthatóvá, amit nem szőt-
tünk. a szövetbe.”14 

                                                 
10 E.G. White: Krisztus példázatai 239. old. 
11 E.G. White: Testimonies IV. köt. 451. old. 
12 E.G. White: Krisztus példázatai 412. old. 
13 A vetélő a szövőszéken a fonalat vezeti. (ford.) 
14 John Henry Newman cikke: Sunshine Magazine, 1960. aug. 
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Hogyan gazdálkodhatunk helyesen az idővel? Úgy, hogy gyorsan és terv-
szerűen végezzük munkánkat, és jól szervezve, hatásosan valósítjuk meg. 
Akkor sokkal rövidebb idő alatt jutunk eredményre. Jó kiképzés által le-
szünk képesek az időt jól megfogni. Sokan élnek ezzel szemben zsarnok-
ság alatt, mert az idő uralkodik felettük. 

Az idő értékének tudatában élő emberek munkájuknak és terveiknek ha-
táridőket szabnak. Ezeknek a határidőknek a betartása járult hozzá nagyon 
sok üzletember és haladó vezető ember eredményességéhez. A terminusok 
stresszt idézhetnek elő, de segítenek is a folyamatos munkában. Egy való-
di vezető egyéniség akkor is képes dolgozni, ha nyomás alatt van. Értékeli 
a program hajtóerejét, és megtanul a munkával élni. Ha a határidő betar-
tásra törekszünk, elménk jobban és erőteljesebben dolgozik, és felhozza a 
szükséges energiát, amely az előrehaladáshoz kell. Minden perc alkalom 
arra, hogy hasznos dologra fordítsuk. 

Isten a rend Istene. A rendetlenség a legrosszabb ellensége az idő eredmé-
nyes felhasználásának. Amikor felismerünk egy hiányosságot, és azt he-
lyesen ítéljük meg, azonnal fel kellene számolnunk. Ne halassz el semmi-
féle munkát, amelyet ma elvégezhetsz, egy későbbi időpontra! Természe-
tesen lehetnek kivételek, azonban sohasem szabad elveszítenünk szemünk 
elől a jelen kedvező alkalmait. Újból és újból nyilvánvalóvá válik, hogy a 
késedelmesség nagy akadálya az alapos és szakszerű munkának. Sokan ál-
modoznak a jövőről és szem elől tévesztik a jelen lehetőségeit. Ha valaki a 
munkát mindig a következő napra halasztja, akkor ennek terhe egyre növek-
szik, míg végül testileg és lelkileg összeroppan, és a kórházi ágyon köt ki. 

Egy vezető állásban lévő embernek munka tervet kell készítenie. Ha né-
hány napig ilyen tervet követünk, akkor tudatunkban elmélyül az idő érté-
ke, miáltal bátorságunk és elhatározó képességünk növekedni fog. Akkor 
nem fogjuk mondani: „majd elvégzem, ha rá kerül a sor”, hanem arra he-
lyezem a hangsúlyt, hogy ma itt van „a kellemetes idő.” (2Kor 6:2) 

Benjamin Franklin egy tanácsot ad nekünk: „Minden dolgot a maga he-
lyén; minden dolgot a maga idejében!” Ehhez szervezésre van szükség. 
Az idővel való helyes gazdálkodás fő tényezői: a tervezés és a folytonos 
előre haladás. Ehhez járul még az előrelátó gondolkodás, amely segíti a 
vezetőt abban, hogy helyes időbeosztással tudjon programot és vázlatot 
készíteni. Így az irányító tevékenység mások számára is kellemes lesz. Ha 
az ember meghatározott dolgokra és programokra meghatározott időt 
szán, ezáltal időt nyer. 
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Ha te, mint keresztény, aki valamilyen vezető funkciót töltesz be, naponta 
csak egy fél órát szánnál továbbképzésre, akkor ez egy évben 182 órát je-
lentene. Meglepődsz ezen? Ezáltal évenként három teljes hét állna rendel-
kezésedre, vagy 22 nyolcórás nap, olyan idő, amelyet továbbképzésre 
használhatsz fel. Itt kínálkozik tehát az alkalom, életed gazdagítására, és 
arra, hogy vezetésre alkalmasabbá válj. Mi történne azonban akkor, ha 
ennek az időnek kétszeresét használnád erre a célra, ha naponként egy órát 
szentelnél tanulásra és tervek készítésére? Ez persze azt jelenthetné, hogy 
nem ülnél többé a TV képernyője előtt, hanem 60 percet valamilyen 
konstruktív és alkotó ténykedésre fordítanál. Ezáltal pedig 45 nyolcórás 
munkanaphoz jutnál, amelyet termékenyen tölthetnél el. 

A technika fejlődése és előrehaladása által több idő áll rendelkezésünkre, 
hogy képességeinket fejleszthessük, és életünket gazdagíthassuk, mint 
amennyi elődeink rendelkezésére állt. Más szavakkal: a mi életünk gazda-
gabb lett az idővel. Ha valaki abban az időben lovas kocsival utazott, több 
mint egy hétre volt szüksége ahhoz, hogy 900 km-t megtegyen, amihez 
nekünk autóval egy napra van szükségünk. Ezáltal csupán egy ilyen uta-
zással majdnem egy hetet nyerünk. Ha pedig lökhajtásos repülőgéppel 
utazunk, akkor további egy napot nyerhetünk,- mivel az egész távolságot 
egyetlen óra alatt megtehetjük.  

Az elmúlt század elején a várható átlag életkor 35 év volt; ehhez jött még 
az, hogy atyáink nem kevesebb, mint heti 60 órát dolgoztak. Napjainkban 
a munkahetet már 40 órára csökkentették, és sokan még kevesebbet dol-
goznak. Az élet minden területén időt nyerünk. Azonban még sohasem fe-
csérelték az időt olyan kíméletlenül és értelmetlenül, mint napjainkban. 
Gondtalan emberek kényelemről beszélnek. Egy kereszténynek, aki veze-
tő funkciót tölt be, úgy kellene tekintenie ezt az időt, mint kedvező lehető-
séget a bizonyságtevésre. 

Hogyan használjuk fel időnket? Vizsgáljuk meg néhány sorban. Egy sta-
tisztika szerint egy 70 éves ember életrendje a következőképpen alakul: 

 Alvás       23 év 
 Kiképzés és munka     19 év 
 Szórakozás és üdülés         9 év 
 Evés           6 év 
 Utazás           6 év 
 Betegség          4 év 
 Öltözködés          2 év 
 Istentisztelet          1 év 
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Természetesen, egy keresztény másképpen fogja beosztani az idejét. Mi-
lyen heti időbeosztást készíthetne maga számára egy hetednapi adventis-
ta? Mindannyiunknak ugyanannyi idő áll rendelkezésünkre; 168 óra egy 
héten. Mit szólnátok a következő heti időbeosztáshoz? 

 Munka         40 óra 
 Alvás         56 óra 
 Evés                   10 1/2 óra 
 Testápolás            7 óra 
 Istentisztelet, áhítat szombattal együtt     23 óra 
 Üdülés             7 óra 
 Egyéb bevásárlás, autóápolás, háztartás stb.  17 1/2 óra 
 Missziómunka            7 óra 

Hány gyülekezeti tag vesz magának egy órányi időt naponta a misszió-
munkára? Gyülekezetünk tagjai közül sokan megtapasztalják Isten gazdag 
áldását, mivel jövedelmük tizedét visszaadják az Úrnak. Mi történhetne, 
ha időnk egytizedét is visszaadnánk az Úrnak? A napi egy óra csak egy 
része időnk tizedének. Ehhez jönne még természetesen az áhítat és az 
imádkozás ideje. És még mindig lehetséges, hogy volna olyan, amit nem 
tudtunk áttekinteni, de ami egyénenként is, de a gyülekezet számára is 
nagy áldást jelenthetne. 

Csak nagyon kevesen vannak sorainkban, akik felelősséget éreznek azért, 
hogy drága idejükből, amelyet mennyei Atyánk oly kegyelmesen ajándé-
kozott nekünk, visszaadjanak egy töredéket Isten művének szolgálatára. 
Prédikátori szolgálatom ideje alatt nagyon sok olyan gyülekezeti taggal ta-
lálkoztam, akik azt mondták, hogy nincs idejük Isten ügyéért misszió-
munkát végezni. Hivatkoztak nagy családjukra, gyermekeik iránti köteles-
ségeikre, társadalmi életvitelükre, amelytől, ha eltérnének a szomszédok 
előtt feltűnővé válnának, valamint arra, hogy a társadalommal együtt kell 
haladniuk. Majd így folytatták: „Jövedelmem nem elég a megélhetéshez.” 
„Valami mellékfoglalkozás után kell néznem, esetleg kettő után is, hogy 
családom szükségleteit biztosítani tudjam.” „Éjjel-nappal dolgozom, hogy 
anyagi kötelezettségeimnek eleget tudjak tenni.” És így élnek tovább, igé-
nyeiket fokozva, szüntelen nyomás alatt. Úgy tűnik, mintha semmire sem 
lenne elég idejük. 

Van az embereknek egy másik típusa. Ezeknek van idejük Isten számára, 
a család, sőt saját maguk számára is. Úgy tűnik, hogy Isten megáldja őket, 
és megvan a megélhetésük. Személyesen ismerek sokakat, akik az idő 
kérdésével rendben vannak. Imádkoznak és dolgoznak! Az időt a legmeg-
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felelőbben használják fel. Samuel Smiles, egy skót tekintély ezt így fejez-
te ki: „Az emberi nagyságot a munka adja, amelynek eredménye a kultúra.” 

„Az idő felhasználásában... minden kereszténynek Istenre kellene hagyat-
koznia.”15 „Az élettel, amelyet Isten ajándékozott nekünk, egy szent fel-
adatot kaptunk. Ezért nem szabad abból semmit sem elfecsérelnünk, mert 
az idő eltékozlásáért az ítélet napján számot kell adnunk… Nemcsak azért 
kell majd számot adnunk, amit tettünk, hanem azért is, amit elmulasztot-
tunk megtenni; jellemfejlesztésünk elmulasztásáért éppúgy számot kell ad-
nunk, mint a kihasználatlan lehetőségekért.”16  

Gondoljunk szüntelenül arra, hogy rajtunk múlik: értelmesen használjuk-e fel 
időnket, vagy nem! 

 
Ha tudatosan akarunk élni az idővel, akkor meg is kell értenünk az időt, 
amelyben élünk. Az ótestamentumban olvashatunk a vezetéstudományban 
való jártasságról. Dávid király a következő módon válogatta ki főembere-
it: „Az Izsakhár fiai közül, akik felismerék az idő alkalmatos voltát, hogy 
tudnák mit kellene Izráelnek cselekednie, kétszáz főember, és az ő rokona-
ik...” (1Krón 12:32) 

Mit jelent ez tulajdonképpen? Miért dicséri és hangsúlyozza az Ige írója 
ezt a tulajdonságot? Más helyen ezt olvassuk: „Lássátok, tanítottalak tite-
ket rendelésekre és végzésekre, amint parancsolta nékem az Úr, az én Is-
tenem, hogy azok szerint cselekedjetek... Megtartsátok azért és megcsele-
kedjétek! Mert ez lesz a ti bölcsességtek és értelmetek a népek előtt, akik 
meghallják majd mind e rendeléseket, és ezt mondják: Bizony bölcs és ér-
telmes nép ez a nagy nemzet!” (5Móz 4:5-6) „A bölcsességnek kezdete az 
Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” (Péld 9:10) „A böl-
csesség kezdete ez: szerezz bölcsességet, és minden keresményedből sze-
rezz értelmet...” (Péld 4:7) Isten művének sok vezető embere gyakran így 
imádkozott: „Adj nékem értelmet és bölcsességet!” Ezt kívánta Dávid is 
fiának, Salamonnak: „De adjon az Úr értelmet és bölcsességet.” (1Krón 
22:12)  Ezt kívánta Pál apostol is az őskeresztény gyülekezeteknek, ami-
kor így imádkozott: „... hogy betöltessetek az Isten akaratának megisme-
résével, minden lelki bölcsességben és értelemben.” (Kol 1:9) Péld 8:14 
szerint Isten képes bölcsességet és ismeretet adni, ha kérjük Tőle. „Kérje-
tek komolyan világos látást a jelenben, az Ő akaratának jobb megértését 
és nagyobb képességet a lelkek megnyeréséhez.”17 
                                                 
15 E.G. White: A nagy Orvos lábnyomány 208.old. 
16 E.G. White cikke: Review and Herald 1891. szept. 22. 
17 E.G. White: Szemelvények II. kötet 400. old. 
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E nap még enyém 

E nap még enyém, ki tudja holnapom... 
nem tudom, felvirrad-e újra hajnalom, 
vagy ajkam rideg kővé dermed, 
s eltűnik minden alkalom. 

E nap még enyém és nincs többé helye 
önszerető, henye kényelemnek!  
Az álmodozó tétlenséget űzzék el 
az Isten művét építő kezek! 

E nap még enyém, mily hamar véget ér, 
az elsuhanó idő vissza nem tér. 
Ha eltékozoltam, többé nem az enyém, 
és mit ér, ha örökké érte sírnék! 

E nap még enyém, Isten ajándéka, 
ma még vár rám a kiszabott munka, 
tán hűségem bére a gúny nyila, 
Ő vezet akkor is, ha mások szidnak. 

E nap még enyém, add nékem szent erőd, 
hogy szeretettel, bizalommal, hittel 
Érted éljek! S ha jön majd az éj, 
Uram! Add éreznem: időm jól töltöttem el! 

 
  (W.R. Fitch, ford.: Erdélyi László) 

Értelem (a dolgok mélyére látás, betekintési képesség, ford.) és gondolko-
dó képesség együvé tartoznak, az emberi értelem megkülönböztető képes-
ségére épülnek, az igazság tiszta felfogására, amely viszont ismételten a 
tények helyes értékelésén nyugszik. Az értelem mindig Isten áldása és a 
tisztán látás egyik fajtája. „Mert te gyújtod meg az én szövétnekemet; az 
Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.” (Zsolt 18:29) „Em-
lékezzetek vissza a régebbi napokra, amelyekben minekutána megvilágo-
síttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki.” (Zsid 10:32) 

„Mert az Isten, aki szólt: setétségből világosság ragyogjon, Ö gyújtott vi-
lágosságot a mi szívünkben...” (2Kor 4:6) Valójában az értelem jelent 
megértést, ítélőképességet, érzékelő képességet, felfogást, megkülönböz-
tető képességet, felvilágosodást; a dolgok, emberek és események tudatos 
szemlélését. 
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Miért van szükségünk értelemre? 

1. Azért, hogy Istent valóban szeretni tudjuk. Krisztus felszólít bennün-
ket: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből, és teljes elmédből és teljes erődből!” (Mk12:30) 

2. Azért, hogy Őt szolgálni és imádni tudjuk. (1Kor 14:15)  

3. Azért, hogy az idők eseményeit világosan lássuk, vagyis az időt, a-
melyben élnünk és munkálkodnunk kell, egészen tudatosan szemlél-
jük. Ennek a tudatosságnak lényeges jelentősége van mind a kereszté-
nyi életben, mind pedig a vezetői képesség gyakorlásában, a gyüleke-
zeti életben. Különös jelentősége azonban ennek a képességnek egy 
olyan közösségben van, amelyben a jövendöléseket olyannyira értéke-
lik, mint nálunk. Ez az öntudat éltet bennünket szüntelenül és mara-
dandóan. 

Krisztus rendelkezett ezzel a világos látással. Ő tisztán látta a dolgokat, az 
embereket és az eseményeket. Ez a tény az Evangélium minden fejezeté-
ből kitűnik. Krisztus minden eseményt Isten akarata szempontjából ítélt 
meg mind az egyes ember, mind pedig a gyülekezet életében. Látta az 
embernek Istenhez való viszonyát, és ismerte ennek a viszonynak minden 
lehetőségét. Jézus ismerte Isten tervét és céltudatosan munkálkodott az 
egyház érdekében. Ezáltal érezte át oly mélyen az emberek ínségét, és vá-
laszolt igennel Isten üdvösségtervére. Jézus tisztán látta kora helyzetét. 
Azzal a gyengédséggel fordult az emberekhez, amely az érzelmeket fino-
mítja és élesíti, az embereket felrázza és felüdíti. 

Napjaink keresztény vezető személyiségeinek hasonlóképpen szükségük 
van erre a gyengédségre, finom érzésre, felfogó képességre és tetterőre. 
Ezáltal válik a keresztény vezetés tudomány azzá, aminek lennie kell. 
„Szükségünk van napjainkban emberekre, akik megértik az emberek szük-
ségleteit, és ennek megfelelően képesek szolgálni.”18 Lényünk és tervezé-
sünk alkotó része kell legyen a tudatos megismerés. Tudnunk kell, kik va-
gyunk. Isten lényét tudatosan kell felfognunk. Cselekvési kötelességünk 
és az idő, amelyben élünk, kényszerítsen bennünket a tudatosságra (öntu-
datra). Istennek ma érett emberekre van szüksége, akik befejezik a művet. 
A tudatos élet jele az érettségnek, és felelősségteljes emberekké tesz ben-
nünket. 

1Krón 12:33-ban ezt olvassuk: voltak emberek... „akik felismerék az idő 
alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek cselekednie.” 
                                                 
18 E.G. White: Az evangélium szolgái, 315. old. 
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„Izsakhár fiai közül olyanok, akik tisztában voltak azzal, hogy Izraelnek mit 
kell tennie és hogyan kell végrehajtania...”(SzI. ford.) Hallottam egyszer, 
hogy egy arab fordításban ez az Ige így hangzik: ezek SZAKEMBEREK 
voltak, „A bölcsnek elméje megért mind időt, mind ítéletet.” (Préd 8:5) 

Mit értünk „idő” alatt, amelyet meg kell értenünk? 

1. Van idő, amelyről ezt olvassuk: „ideje keresnetek az Urat!” (Hós 10:12) 

2. „Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk...” (Rm 13:11) 

3. Azután van próféciai idő, „az ígéretnek ideje.” (ApCsel 7:17) Izrael né-
péről: „Nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.” (Lk 19:44) 
Krisztus viszont ismerte idejét: „Az én időm közel van.” (Mt 26:18) 

4. Dn 8:17 írója említést tesz a „vég idejéről.” Aki a Szentírás jövendö-
léseivel foglalkozik, tudja, hogy a vég ideje már megkezdődött. A fék-
telen politikai bujtogatás növekedése, az állandó beteges nyugtalan-
ság, a rend és jog hanyatlása azt mutatják, hogy a végidők történeté-
nek utolsó fejezetében élünk. Krisztus nemsokára visszajön. Az utolsó 
napokban, a végidőkben élünk. Amit még önmagunkért és barátain-
kért meg kell tennünk, haladék nélkül tegyük meg. Az utolsó nap vir-
radta mindannyiunkat meg fog lepni. 

Krisztus felszólít minket, hogy legyünk éberek, és figyeljünk az idők 
jeleire. (Mt 16:3) Pál apostol intelme pedig így hangzik: „Múlóban 
van az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát el a sötétség tetteit, 
és öltsük fel a világosság fegyvereit.” (Rm 13:12. SzI. ford.)  

5. Úgy lesz, ahogy Noé idejében. (Mt 24:37) Napjainkban az erkölcs 
romlása és hanyatlása befolyásol ifjat és időset, és még némelyeket 
azok közül is érint, akik Isten népéhez tartozóknak vallják magukat. 
Törvénytelenség és erkölcstelenség, illetlenség és romlottság össze-
kötve gonoszsággal, gyűlölettel és erőszakossággal, uralkodnak min-
denfelé. Bátorságra és erőre van szükség, hogy szembeszállhassunk 
ezekkel a jelenségekkel. 

6. Van egy idő, a „meglátogatás ideje” és a megtorlás napja. „Elérkeztek 
a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai.” (Hós 9:7) 
Messze kiterjedő, előre nem látott, hirtelen bekövetkező pénzügyi és 
gazdasági összeomlások, megrendítő politikai botrányok, még soha-
sem tapasztalt természeti katasztrófák, amelyek hatalmas kiterjedés-
ben törnek a szárazföldre és a tengerre, hihetetlen gyorsasággal és 
végzetes következményekkel a népekre és földrészekre. Krisztus sza-
vai szerint mindezek az Ő visszajövetele előtt lesznek. 
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Figyelemreméltó és világos különbség található ezekben az időkben a 
gonoszok és igazak, a hivők és hitetlenek, valamint azok között, akik 
az élő Istennek szolgálnak, és azok között, akik nem szolgálják Őt. 
(Mal 3:18) Ezt az ellentétet a vég további jeleként kell tekintenünk: 
„Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes le-
gyen fertelmes ezután is; és aki igaz legyen igaz ezután is; és aki szent, 
szenteltessék meg ezután is.” (Jel 22:12) 

Most van itt az ideje annak, hogy komolyan kutassuk a Szentírást. 
Napjainkban tapasztalható, hogy Isten Szavának utólag nagyobb fi-
gyelmet szentelnek. Valamennyi könyv közül a világon a Biblia iránt 
mutatkozik a legnagyobb érdeklődés. Évenként több millió példány-
számban terjesztik el. A bizonytalanságnak ebben a korszakában ifjak 
és idős emberek isznak az „élő vízből”. Valamennyi könyv közül a 
Biblia az, amely legjobban vonzza az embereket, mert Isten szavában 
erő rejlik. Nem csak lelkesedéssel tölt el bennünket, és nem csupán 
feltárja a történéseket, hanem megóv bennünket az utolsó idők romlott 
befolyásától, és segít bennünket abban, hogy ellent tudjunk állni a kri-
tikusok és szemfényvesztők korszakában a kísértéseknek és csábítá-
soknak. Akinek vezető tisztsége van kutassa szorgalmasan a Bibliát! 
Fontos, hogy a gyülekezetnek ilyen példaképei legyenek! 

7. Azután itt van a hangos kiáltás ideje. (Jel 14:6-12) Isten népének e vi-
lágot átfogó bizonyságtétele hangos kiáltássá kell, hogy erősödjön; 
amely az egész földön hallható! Ez a kiáltás Isten üzenetének nagy ha-
talommal való hirdetése. Önkéntes és spontán bizonyságtételről van itt 
szó, Isten ügyéért. A föld minden részén, minden nyelven hallható 
lesz ez az üzenet. Ez ma már az egész világon folyik, miközben Isten 
megáldja népe fáradozását. 

8. Most van itt a legfőbb ideje, hogy az evangélium hirdetésének utolsó 
nagy munkájára felkészüljünk. A világos helyzetfelismerés hasznára 
lesz a gyülekezet vezető tisztségviselőinek abban, hogy a gyülekezeti 
tagok „hadrendjét” megszervezzék, és kiképezzék őket erre a fontos 
bizonyságtételre. 

Isten megígérte nekünk: „És adok néktek szívem szerint való pászto-
rokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel.” (Jer 3:15) 

Istennek szüksége van olyan emberekre, akik ismerik az időt, 
amelyben élnek! 



Tudatos bizonyságtevő élet 
 
 
„A misszió a gyülekezet ütőere. Ha megszűnik verni, nem létezik többé a 
gyülekezet. Az egyház minden intézménye, minden terve és minden tevé-
kenysége csak egy célt szolgálhat, és csak akkor van létjogosultsága, ha 
részt vesz a misszióban.”1  

„Az egyház igazi élete attól függ, hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott 
megbízatását. Ennek a munkának az elhanyagolása idézi elő az egyházban 
a lelki gyengeséget és hanyatlást. Ahol nem munkálkodnak erőteljesen má-
sokért, ott elfogy a szeretet és meggyengül a hit.”2 

Az adventmozgalom vezetői a kezdeti időkben missziótudattal rendelkező 
férfiak és nők voltak. Lelkük érzékeny és gondolatviláguk befogadóképes 
volt. Világos elképzelésük volt a terveket illetően, és cselekvésüket a sür-
gető szükség felismerése jellemezte. Széles látókörű emberek voltak. 
Gyülekezeteink vezető emberei a kezdeti időkben úgy értelmezték misz-
sziótevékenységüket, mint prófétai küldetést. Napjaink egyháza már nem 
képes erre, mivel hiányzik a missziószolgálatból a küldetéstudat. Krisztus 
egyházának ma kettős célja van: kihívni embereket a világból, és elkülde-
ni embereket a világba. 

A gyülekezet feladata világosan és egyértelműen meg van határozva: „Az 
egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Isten szolgálatra 
hívta el, és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Is-
ten terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és 
erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta 
ki csodálatos világosságra, hogy hirdessék nagy dicsőségét.”3 

Azoknak az embereknek, akiket Isten vezetőknek hívott el és választott ki, 
és Tőle megbízatást kaptak, tisztában kell lenniük azzal, hogy Isten törvé-
nye mindazokra vonatkozik, akik Jézus Krisztus követői akarnak lenni, és 
nem csupán néhány úgynevezett „önkéntes misszionárius”-ra. 

A következő mondatok világosan foglalják ezt össze: „Krisztus mindazokat 
megbízta az evangélium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei ismeret. 

                                                 
1 Dr. G. Oosterwal: Misszió egy megváltozott világban, Boldog Élet Alapítvány, 

Budapest, 2007. 13. old. 
2 E.G. White: Jézus élete, 731. old. 
3 E.G. White: Az apostolok története, 7. old. 
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Krisztus mindazokat felavatja, felszenteli arra, hogy munkálkodjanak em-
bertársaik üdvösségéért, akik már megkapták, és magukban hordják éle-
tét. Az egyházat ennek a munkának a végzésére alapították, és mindazok, 
akik ünnepélyes és szent fogadalmat tettek az egyháznak, arra kötelezik el 
magukat, hogy együtt munkálkodnak Krisztussal.”4 Amikor Krisztus ki-
küldte fiatal gyülekezetét a munkaterületre, azt az ígéretet adta nekik, 
hogy ennek az újtestamentumi közösségnek a tagjai elnyerik a Szentlélek 
erejét, ami által nemcsak Jeruzsálemben, Júdeában és Samáriában, hanem 
az egész világon, minden országban és városban bizonyságot tudnak tenni. 

Galilea egyik hegyoldalán emlékeztette a búcsúzó Jézus az újszövetség 
egyházát utolsó találkozásuk alkalmával: „Nékem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ta-
nítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé 
én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28:18-20) 

„Az első keresztények komolyan vették missziós megbízatásukat. Mindent, 
amivel rendelkeztek – idejüket, vagyonukat, sőt saját életüket is a misszió 
szolgálatába állították. Saját életük sem volt drága nékik. Ha az Újtesta-
mentumot tanulmányozzuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az őskeresztény 
egyház élete nem volt könnyű, hanem nagyon is nehéz. Valaki ezt egyszer 
így fejezte ki: Az apostolok történetének minden lépése vérrel van hintve. 
Az első három században nagyon gyorsan nőtt a kereszténység. Jelszavuk 
volt ezekben az időkben: 'Mi prédikáljuk, ők hiszik, Krisztus megcselekszi.' 
Életük és igehirdetésük által azt hirdették: 'Mi prédikálunk - ez a mi fel-
adatunk; ők hisznek - ezért rajtuk a felelősség; Krisztus megcselekszi, el-
végzi a munkát - ez az Ő része az egyes emberek megtérésénél.”5 

A keresztény hit sajátosságához tartozik a sürgősség érzete. Hasonló sür-
gető sietséget és állandó tempót érezhet az ember ma mindenütt, az egész 
világon. A kereszténység vezető emberei ezt bizonyságtételük és vezeté-
sük módjával fejezik ki. Tervezésük és programkészítésük részévé vált a 
gyorsaság. Az apostol ezt tanácsolja: „...állj elő vele alkalmatos és alkal-
matlan időben.” (2Tim 4:2) Az Újtestamentum vezető emberei tudták, 
hogy nincs élő, erőteljes vezetés, ha nincs nehéz helyzet, vagy nem ural-
kodik valamilyen ínség, és ha a Lélek nem kívánja az azonnali cselekvést. 

Hogyan van ez nálunk a végidőkben? „A világosság, amelyet Isten népé-
nek adott, nem maradhat elzárva a gyülekezetben, amely azt már ismeri, 
                                                 
4 E.G. White: Jézus élete 727. old. 
5 J.M. Bader: Evangelism in a Changing America, Beathany Press, 1977, 17. old. 
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hanem ki kell, hogy sugározzon a föld sötét helyein. Aki világosságban 
jár, amint Krisztus is a világosságban van, az együttmunkálkodik az Üd-
vözítővel, miközben közli másokkal azt, amit az Úr neki kijelentett. Isten 
szándéka az, hogy ezekre az időkre szóló üzenet minden nemzetségnek, 
minden népnek és nyelvnek hirdetve legyen. Ebben a világban a földi nye-
reség utáni vágy és a világi élvezetek gyönyöre férfiakat és nőket ejt rabul. 
Ezrek és ezrek vannak, akik saját üdvösségük kárára időt és gondolatokat 
fecsérelnek el. Eljött az ideje, hogy a Jézus Krisztus közeli eljöveteléről 
szóló üzenet az egész világon hangozzék!”6 

A misszió mindenkit kötelez. „Az Üdvözítő tanítványainak adott megbízá-
sa kiterjed minden hívő emberre. Magába foglal minden Krisztusban hívő 
embert az idő végéig. Végzetes tévedést követnénk el, ha azt feltételeznénk, 
hogy a lelkek megmentésének a munkája egyedül csak a felszentelt lelké-
szektől függ.”7 

Isten népe ma az egész világon jelen van: komolyan veszi feladatát, és 
kész idejét képességét, a mű szolgálatára szentelni. Mindenütt, amerre jár-
tunk, a lelkesedés fénysugarát láttuk gyülekezeti tagjaink szemében. Ezek a 
testvérek szeretik az Urat, a gyülekezetet és a missziómunkát. 

Isten műve és missziós megbízatásunk gyakran tetemes kárt szenvedett, 
mivel terveink túlságosan szűkösek, erőfeszítéseink gyengék és túlságosan 
korlátozottak voltak. A példa kedvéért említhetnénk azt, hogy mily sok fi-
gyelmeztetést kaptunk már arra nézve, hogy kezdjünk evangélizációkat a 
nagy városokban. Mit tettünk azonban annak érdekében, hogy a nagy ki-
terjedésű, hatalmas városok tömegeit elérjük? Isten műve csak akkor feje-
ződik be, ha szomszédságunk körében, a falvakban és nagy városokban be-
fejezzük a munkát. Egy egész világot átfogó feladatunk van. Az egyház 
misszióterületét ki kell terjeszteni a közeli és távoli országok népeire. 

Isten nem kíván tőlünk olyasmit, amit képtelenek vagyunk megvalósítani. 
Vannak közöttünk jómódú és befolyásos emberek, akik javaikat és eszköze-
iket hatásos módon tudnák felhasználni. Ha valaki megfelelő technikai, tu-
dományos vagy kereskedelmi képzettséggel rendelkezik, akkor lehetőségeit 
és képességeit Isten művének rendelkezésére kellene bocsátania, hogy fel-
használhassák az evangélium hirdetésére és emberek megmentésére. A sze-
gény és kevésbé szerencsés embereknek hasonlóképpen megvannak a lehe-
tőségeik. Ők is munkálkodhatnak a lélekmentésben. Szerény, hivő emberek, 
akik a támadások tüzében és szerfölött nehéz körülmények között adták bi-
                                                 
6 E.G. White: Schatzkammer III. köt 251. old. 
7 E.G. White: Jézus élete 726. old. 
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zonyságukat Isten iránti feltétlen bizalmuknak, bizonyságot tettek hűségük-
ről és hitükről, életükkel váltak az evangélium hirdetőivé, miközben mutat-
ták az utat Krisztus felé. 

Az adventmozgalom kezdeti időszakában az egyház vezetői az egyes gyü-
lekezeti tagok bizonyságtevésére és szolgálatára fektették a legnagyobb 
súlyt, és sokkal eredményesebben végezték munkájukat, mintsem elkép-
zelhetnénk. Akit Krisztus megmentett, az maga is eszközzé vált mások 
megmentésében. Ez volt Krisztus terve. Isten nagyon világosan rámutat 
arra, hogy minden gyülekezeti tagnak feladata van. Mindegyikük egy-egy 
misszionárius. „Jézus minden követőjének az a feladata, hogy családjá-
ban, szomszédai között és lakóhelyén Krisztus misszionáriusa legyen. 
Mindazok, akik magukat Istennek szentelték, világosságának hordozói 
kell, hogy legyenek. Isten az igazság eszközeivé teszi őket, hogy másoknak 
elvigyék az igazság világosságát és kegyelmének gazdagságát.”8 

Olykor találkozunk olyan gyülekezeti tagokkal, akik csak a gyülekezeten 
belül kívánnak munkálkodni. Alig érthető, hogyan lehetséges olyan isme-
ret mellett, amelyet ajándékba kaptunk, hogy valaki vonakodjék megtéret-
len emberekért munkálkodni, és minden munkáját csak a gyülekezeti tagok-
ra korlátozza. Magától értetődőnek valljuk azt is, hogy a gyülekezeti tago-
kért is felelősséget kell hordoznunk, és gondoskodnunk kell a nyájról. Min-
den lehetségest meg kell tenni annak érdekében, hogy a gyülekezeti élet 
olyan kellemes legyen, amilyen csak lehet. Ugyanakkor azonban nem 
szabad elhanyagolnunk barátainkat és szomszédainkat, akik közelünkben 
élnek. Szomszédságunk Isten szőlőskertje, amely reánk lett bízva. Isten 
számon kéri tőlünk, ha ezekkel az emberekkel nem ismertettük meg a je-
lenvaló igazságot. Isten útmutatása segít fáradozásainkban, amelyet ne-
künk követnünk kell, ha eredményt akarunk elérni. Egységes tervek, út-
mutatások és közös erőfeszítések a munkában ma szükségesebbek, mint va-
laha. Nekünk szólnak a következő szavak: „Ha mi, keresztények egysége-
sen cselekednénk, és az isteni erő vezetése alatt egy emberként haladnánk 
előre, egy cél elérése érdekében, akkor a világ megmozdulna.”9 Éppen ez 
az, amit Isten elvár tőlünk. Az adventmozgalom és az evangéliumi üzenet 
oly módon befolyásolhatna embereket, ahogyan mi azt soha el sem tudtuk 
volna képzelni. 

Az érintetlen területek térképe még előttünk fekszik. Évekkel ezelőtt fel-
szólítást kaptak testvéreink, hogy lépjenek be a sötét és eddig érintetlen te-
rületekre, a tengeren túli országokba. Az ígéretet így kaptuk: „Nagy mun-
                                                 
 8  E.G. White: Testimonies II. köt. 632. old. 
 9  E.G. White: Christian Service 75. old. 
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kát végezhetnénk, ha keresztény családok készek volnának letelepedni a 
világ ’sötét’ helyein, ahol az embereket lelki sötétség borítja, és ott életük-
kel Krisztus életének világosságát sugároznák.”10 

Követtük mi ezt a tanácsot? Milyen messze mentünk el ezen az úton? 
Számtalan olyan terület van még, ahova nem jutottunk el. Isten azt szeret-
né, hogy ezeket a helyeket elérjük. Mindenesetre, az adventmozgalomnak 
ez a célja. El tudjuk képzelni, mi történhetne akkor, ha a gyülekezeti tagok 
követnék ezt a tervet? Isten megígérte, hogy hatalmával népe mellett áll. 
Egyedül rajtunk múlik, hogy egészen vezetésére bízzuk-e magunkat. Né-
hány országban megvalósították testvéreink ezt a tervet, és mint egykor Áb-
rahám, ismeretlen területekre költöztek. Ezek a testvéreink vállalkozásaik-
ban megérezték Isten előrelátását, és tapasztalták vezetését. Mind lelki, 
mind anyagi vonatkozásban előbbre jutottak, és sok helységben új gyüleke-
zeteket alapítottak. 

Még élénken emlékszem egy élményre, amely Mexikóban történt, a misz-
sziómunkások ottani találkozóján. Isten Lelkének vezetése alatt megmu-
tattuk a jelenlevőknek területünk térképét. Megjelöltük azokat a területe-
ket, ahova Isten üzenete még nem jutott el. Beszéltünk tartományokról és 
városokról, amelyekben még egyetlen gyülekezeti tagunk sem volt. Külö-
nös hallgatás ült az emberekre. Ott álltunk az első probléma előtt: hogy 
tudjuk megtörni a csendet? Ki volna kész feladni lakását és üzletét, hogy 
családjával egy ismeretlen vidékre költözzön, ott új házat építsen, új üzle-
tet alapítson, ahol új és idegen emberek között, új környezetben hirdetné a 
Jelenések 14. fejezetének hármas angyali üzenetét? 

Még egyszer átgondoltuk a tervet és imádkoztunk, mert ez komoly alka-
lom volt. Ezután egy felejthetetlen tapasztalatban volt részünk: ezen az 
összejövetelen négy áldozatkész gyülekezeti tagunk elhatározta, hogy ele-
get tesz a felhívásnak, és hazájának egy még érintetlen területére költözik. 
Ez egy olyan élmény volt, amely mindannyiunkat mélyen megindított. 
Sok jelenlevő szívét az ébredés lelkülete töltötte be. Odaszólítottuk a négy 
testvért a pódiumra, letérdeltünk velük, kezünket fejükre téve felajánlottuk 
őket családjukkal együtt Isten szolgálatára, éppen úgy, mint az apostoli 
időkben történt. 

Beváltotta-e ígéretét ez a négy alázatos testvérünk? Megvalósították-e ter-
vüket? Igen! Mindegyikük egy-egy modern Ábrahám lett. Sok áldozatot 
kellett hozniuk, mert a változás egyáltalán nem volt egyszerű és könnyű. 
Bizonytalan várakozások hónapjai és komoly imádságok következtek. 
                                                 
10 E.G. White: Testimonies VI. köt. 442. old. 
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Azután jött a hír, amely lenyűgözött bennünket. Egy éven belül egy gyü-
lekezetet és három csoportot szerveztek. Később a csoportok is gyüleke-
zetté szerveződtek. 

Hasonló tapasztalatokat szereztünk a Filippi-szigeteken, a Déltengeri-
szigeteken, Afrikában, Közép-Amerikában és egész Dél-Amerikában.  

A missziómunkának ez a módja kiváltotta gyülekezeti tagjaink lelkesedé-
sét. Hívő férfiak és nők, sőt egész családok lettek részesei napjainkban Is-
ten csodás művének. Ismételten világossá vált, hogy nem elégséges Isten 
művének anyagi támogatása. Jóllehet, ez is fontos – ezt mindannyian el-
ismerjük –, azonban semmi sem pótolhatja személyes szolgálatunkat, mert 
Istennek szüksége van reánk! 

Krisztus elfogadása magába zárja missziós feladatunkat is. Láthatunk egy 
táblázatot, öt lépcsőfokkal. Figyeljük meg! A misszió magába foglalja a 
megbízatást, ez pedig megmutatja a helyet, ahol valamennyi hivőnek bi-
zonyságot kell tennie, és ahol képességeinek megfelelően tevékenykedhet. 
A gyülekezet vezetői és a misszióvezetők felelősek minden gyülekezeti 
tag kiképzéséért, ami az üzenethirdetést és az Úrról való bizonyságtételt 
illeti. Minden gyülekezetben állandó kiképzést kellene tartani. Minden 
gyülekezeti tagnak tudnia kellene, hogyan kell bibliaórát tartani, és ho-
gyan kell megkönnyíteni másoknak a Krisztus melletti döntést. Szükséges, 
hogy gyülekezeti tagjainkat a teljes odaadás és odaszentelés jellemezze, és 
megtanulják türelmesen a missziómunka sajátos módszereit. Ha így mun-
kálkodnak, akkor a bizonyságtevés nem válik kellemetlen teherré, hanem 
örömteljes tapasztalat lesz. 
 

AZ ÖTPONTOS KÉPLET 

1. ODASZENTELÉS A misszióra, a feladatra,  
amelyet teljesíteni kell 

2. ELIGAZÍTÁS Egy munkaterület meghatározása 

3. MUNKAKEZDÉS Kapcsolatfelvétel egy emberrel,  
bizonyságtevés érdekében 

4. MUNKAMÓDSZER Hogyan kell hirdetni az üzenetet? 

 - Alkalmi bibliaórák 

 - Rendszeres bibliaórák 
- egyes személyeknek 
- családi körben 

5. A MUNKA GYÜMÖLCSE - szeretet által 

  - segédeszközök felhasználásával 

 - módszerek segítségével 

  - figyelmesség által 
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Az eredmények láthatókká válnak, és a gyülekezet naponként növekedni fog. 

Lényeges, hogy a vezető tudja, mit és hogyan kell tenni. Pontosan kell 
tudnia, mikor kell elindulnia, és tovább haladnia programjával. Egy vezető 
egyéniség legkiemelkedőbb jellemvonása az, hogy tudja, mit kell csele-
kednie Isten népének. A Bibliában elénk tárul valami a vezetés tudo-
mányból, amikor Dávid bemutatja a kiválasztott vezetőket, akik „tudták, 
mit kellene cselekednie Izraelnek.” (1Krón 12:33) 

Azok az emberek, akiknek van tájékozódási képességük, képesek eredmé-
nyek elérésére. Dr. Moffat a fenti szöveg fordításához egy jelentőségteljes 
szót fűz, és ezzel nyomatékosan aláhúzza a széles látókörű vezetői hivatás 
fontosságát a keresztény egyházban. Fordítása így hangzik: „amit Izrael-
nek pontosan tennie kellett.” Azokban a gyülekezetekben, amelyekben 
ilyen vezetés van, a gyülekezeti élet gazdag áldásokban fog bővölködni, 
és a gyülekezet tagjai eredményesen fejlődnek. Az ilyen gyülekezetek lel-
kesen dolgoznak együtt a missziómunkában, és tagjaik szoros összekötte-
tésben vannak egymással. Nagyon sok függ a gyülekezetben a jól kikép-
zett vezetőktől, akik abban a helyzetben vannak, hogy „készítsék a népnek 
útját”. (Ézs 62:10) Pontos célokkal és meghatározott tervekkel kell ren-
delkezniük, amelyek megvalósíthatók. A gyülekezet annyira lesz eredmé-
nyes, amennyire vezetői értelmes irányítással a munkába lendítik. 

Az üdvüzenet hirdetésének befejezése érdekében Isten felruházza az egy-
házat minden hatalommal. „...Aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus 
által; azért, hogy megismertettessék most a mennybéli fejedelemségekkel, 
és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége.” (Ef 
3:9-10) Sok évvel ezelőtt hangzottak el ezek a prófétikus szavak az előt-
tünk álló időkről, amelyekben vázolva van a gyülekezet ébredése, az 
evangélium munkájának befejezése és Isten utolsó felhívása a bűnbánatra 
és megtérésre. Egy sürgős felhívásról van itt szó! 

E.G. White a következőképpen írt erről: „Mély benyomást keltettek ben-
nem azok a jelenetek, amelyeket az elmúlt időkben éjszakánként szemlél-
tem. Úgy tűnt, hogy egy hatalmas mozgalom jött létre. Sok helyen volt éb-
redés. Népünk felkészült a küzdelemre, és eleget tett Isten felhívásának.”11 
Istennek legyen érte hála! A nép és a gyülekezet felkészült a küzdelemre. 
Azonban mit jelent ez? Többek között azt, hogy a gyülekezetek vezetői 
készek azt tenni, amit Isten elvár tőlük. Milyen vigasztalás is az, hogy tud-
juk: „Ha pedig teljesen Istennek szenteljük életünket, és munkánkban út-
mutatását követjük, akkor az eredményért Ő vállalja a felelősséget. Isten 
                                                 
11 E.G. White: Christian Service 42. old. 
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nem akarja, hogy csak feltételezzük becsületes erőfeszítéseink sikerét. Nem 
is szabad gondolnunk a kudarcra, hanem együtt kell munkálkodnunk Is-
tennel, aki nem ismer kudarcot.”12 Ki képes egy ilyen meghívást, hogy Is-
tennel együtt munkálkodjon, lemondani? 

Hogyan tehetünk eleget missziós megbízatásunknak? Isten munkaterve a 
következő lépéseket foglalja magába: 

KAPCSOLATFELVÉTEL 

1. lépés: Minden gyülekezeti tag számára területet kell kijelölni, ahol Iste-
nért munkálkodni tud. 

2. lépés: Rendszeres látogatás a kijelölt területen. 

OKTATÁS 

3. lépés: Isten Igéjének tanítása érdeklődő baráti körben. Szervezett bib-
liaórák szomszédaink otthonában, ahol felhasználhatjuk a bibliaóra-vázla-
tokat. 

4. lépés: Nyilvános evangélizációs istentiszteletek. A prédikátorok evan-
gélizációja mellett szerfölött eredményesnek bizonyult a gyülekezeti ta-
gok evangélizációja is. Ennek érdekében előadás-vázlatokat és istentiszte-
leti programokat kell készíteni, amelyet a gyülekezeti tagok által szerve-
zett összejöveteleken is fel lehet használni. 

5. lépés: Mihelyt egy területen érdeklődés tapasztalható, szombatiskola 
osztályokat kell szervezni, amelyekben tovább kell folytatni Isten Igéjé-
nek tanulmányozását. 

A GYÜMÖLCSTERMÉS BETAKARÍTÁSA 

6. lépés: Minden gyülekezetben kellene keresztelendők osztályát fenntar-
tani. Azokat az embereket, akik a bibliaórák, a szombatiskola és az 
evangélizációs előadások által érdeklődést tanúsítanak, meg kellene hívni 
a keresztelendők osztályába. Ilyen módon segítséget kaphatnak emberek 
ahhoz, hogy életüket Isten akarata szerint formálják, és győzelmes keresz-
tényi életet élhessenek.  

7. lépés: A keresztség, amely a legünnepélyesebb élmény. Egy ember 
megnyerése, Isten országa számára. 

                                                 
12 E.G. White: Krisztus példázatai 252. old. 
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HOGYAN TARTHATJUK MEG A HÍVŐKET A GYÜLEKEZETBEN? 

8. lépés: A keresztség után minden új gyülekezeti tagot ki kell képezni a 
lélekmentésre. Aki Isten ügyéért munkálkodik, az szoros összeköttetésben 
marad Istennel és a gyülekezettel. Így vezethetünk minden új megtért ta-
got új misszióterületre. 

 
 

A missziós megbízatás hatalmas feladat elé állít bennünket, amelyet az 
egyes tagok vagy csak a gyülekezetnek egy kis része képtelen megvalósí-
tani. Szükség van egyesített erőfeszítésre és harmonikus együttmunkára. 
„Isten műve ezen a földön nem fejeződhet be addig, amíg a gyülekezeti ta-
gok nem egyesítik erőfeszítéseiket a prédikátorok és a gyülekezeti tisztség-
viselők szolgálatával.”13 Ügyeljünk arra, hogy senki se maradjon ki. A tel-
jes munkaközösségnek tagja a prédikátor, a gyülekezeti tisztségviselők és 
a gyülekezeti tagok. A gyülekezetnek ez a három jelentős erőforrása a 
gyülekezet körzetében lakó emberekért egyaránt felelős. 

Megfelelő kiképzés és eligazítás mellett a gyülekezet tagjai megtanulhat-
ják, hogyan kell munkálkodniuk. 

Isten egy nagyszerű munkatervet tárt a gyülekezet elé, és ennek célját is 
megvilágította. Ebben a tervében a munkamódszere minden egyes részletét 
lefektette, és előre látta az egyes tagoknak és a gyülekezet egészének a 
munkában való részvételét. 

                                                 
13 E.G. White: Christian Service 68. old. 
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Rajtunk múlik tehát, hogy megvalósítjuk-e Isten útmutatását és elvégez-
zük-e a reánk bízott feladatot! Állandóan arra kell gondolnunk, hogy: „Is-
ten angyalai már régen várnak emberekre, hogy munkatársaik legyenek, 
gyülekezeti tagokra, hogy velük együtt végezzék Isten nagy művét, amelyet 
be kell fejezni.  

AHOGYAN JÉZUS DOLGOZOTT 

Várnak reád is! A munkaterület oly nagy, a terv oly hatalmas, hogy min-
den megtért embert, mint az isteni hatalom eszközét a szolgálat érzete kell, 
hogy szorongassa.”14 

Felkészültél erre a szolgálatra? Kész vagy-e erre a feladatra?  

Istennek missziótudattal betöltött emberekre van szüksége! 

                                                 
14 E.G. White: Testimonies IX. köt 46-47. old. 
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Bizalomra méltó ember 
 
 
„Mindnyájan, akik Krisztusért dolgoznak, őszinték, megbízhatók, az alap-
elvek megtartásában sziklaszilárdak, egyúttal azonban kedvesek és udva-
riasak legyenek. A szívesség a Szentlélek egyik kegyelmi ajándéka. Embe-
rek lelkével foglalkozni a legnagyobb feladat, amit valaha az emberre bíz-
tak; és aki a szívekhez akarja megtalálni az utat, szívlelje meg ezt a taná-
csot: "Legyetek irgalmasak és kegyesek!" (1Pt 3:8) A szeretet elvégzi azt, 
amit az érvelés nem képes.15 Ha az ember tudja, hol és kiben bízhat, akkor 
az emberekkel való kapcsolat leglényegesebb feltételével rendelkezik.16 
 
A bizalomra méltóság egyike azoknak a lényeges és nélkülözhetetlen tu-
lajdonságoknak, amellyel egy vezetőnek rendelkeznie kell. Csak olyan va-
lakiben van az embernek bizalma, akire hagyatkozhat, és akire építeni tud. 
A legmélyebb emberi kapcsolatok a kölcsönös bizalom bázisára épülnek. 
Ezzel kapcsolatban állapítja meg W.J. Reilly: „A legmagasabb szintű em-
beri kapcsolatok úgy érhetők el, ha egyik ember a másiknak hinni tud. Ez 
az egymás iránti feltétlen bizalom nemcsak a legkultiváltabb, legmegnyug-
tatóbb és legszebb formája az emberi kapcsolatoknak, hanem ennek van a 
legjobb eredménye is.”17 Bizalom bizalmat szül, és örök hűséget eredményez. 
 
Minden valóban megtért keresztény egyúttal bizalomra méltó ember; mert 
a bizalomra méltóság hozzátartozik a kereszténység alapvető követelmé-
nyeihez. Voltak idők, amelyben ezzel alig lehetett találkozni. Krisztus föl-
di szolgálata folyamán a legfontosabbnak tartotta a bizalmat, és bemutatta 
annak fontosságát a mindennapi életben. Teljes bizalommal közeledett az 
emberekhez, és reménységet ébresztett bennük. Minden emberben meglát-
ta az üdvösség lehetséges várományosát. Bizalommal közeledett feléjük 
és ezáltal bizalmat ébresztett bennük. Az emberek szívesen tartózkodtak 
közelében és szívükbe zárták. Nemcsak egy jobb élet iránt ébresztett ben-
nük vágyat, hanem abban a hitben is megerősítette őket, hogy el lehet érni 
a keresztényi életformának azt a magas szintjét, amelyről Ő bizonyságot 
tett. Az emberi szívek, amelyek az isteni célkitűzések iránt teljesen kö-
zömbösek és halottak voltak, az új ösztönzés és vágyak által megeleve-
nedtek. Krisztus jelenlétében azok az emberek, akiket a bűn terhe a földre 
tiport, akiket megvetettek és közömbösen kezeltek, annak tudatára ébred-
tek, hogy van valaki, aki még mindig embernek tekinti, aki figyel reájuk 

                                                 
15 E.G. White: Az evangélium szolgái 75.old. 
16 S.M. Duvall után: Art and Skill of Getting Along with People 158. old. 
17 W.J. Reilly: Successful Human Relations 66. old. 
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és szereti őket. Emberek, akik az életnek már semmi értelmét sem látták, 
ráébredtek arra, hogy képesek új, értelmes élet folytatására. Krisztus irán-
tuk való bizalma munkálta bennük ezt a változást. Titokzatos változás jött 
létre. Az emberek megtértek. Megváltozott céljuk, indítékuk és magavise-
letük. Valaki bizalmat kölcsönzött nekik, ők pedig igyekeztek méltóknak 
bizonyulni erre a szeretetre és bizalomra. Embereknek részük volt az újjá-
születés és az átalakulás élményében. 
 
Isten népe és vezetői ma hasonló tapasztalatot szerezhetnek, ha egymás 
iránt kölcsönös bizalmat tanúsítanak. A kölcsönös bizalom előnyös hely-
zetet teremt az ember életében és munkájában. Ha kölcsönös bizalom áll 
fenn, akkor Isten művében a vezető emberek egymást fogják segíteni. A 
bizalom feltétlen szükséges az eredményes és hathatós gyülekezet irányí-
táshoz. Gyülekezeti tagjaink mindig bízni fognak azokban a vezetőkben, 
akiket ők maguk választottak. De ahol bizalom uralkodik, ott szeretet is 
van. Ha egymás iránt bizalmat tanúsítunk, eközben megtanulunk szeretni. 
Akkor eltűnik az önzés, a gyülekezet pedig olyan lesz, mint egy otthon és 
mint egy család. Ha bizalom uralkodik, akkor a maradék gyülekezetből 
teljes harmónia és egység árad. 
 
A bizalom ezenkívül igazi keresztényi közösséget hoz létre. „Ha mi szere-
tetben és lelkületben Krisztussal egyek vagyunk, akkor egymással is szoros 
kapcsolatot fogunk fenntartani, és a szeretet gyengéd kapcsa által egy-
mással össze leszünk kötve. Akkor az emberi kapcsolatok nem lesznek ál-
landó feszültségben, úgy hogy a legkisebb megterhelésre is szétszakadja-
nak. Isten minden hivő gyermeke szíve mélyén érezni fogja: 'Ti pedig 
mindnyájan testvérek vagytok'. Ha Krisztus követői egymással egyek, ak-
kor nem lesz első és utolsó, nem lesz felmagasztalt és kevésbé értékelt kö-
zöttük. Áldásos, testvéri közösségben egymással összeköttetésben fognak 
élni mindazok, akik Jézus Krisztust szilárd hittel elfogadták, és semmi sem 
lesz képes ezt a kapcsolatot szétrombolni. Krisztusban mindnyájan egyek 
lesznek.”18 
 
Az ilyen szoros közösség valódi barátságot hoz létre. A gyülekezet tagjai 
nemcsak barátok; egymás testvérei lesznek. Így mindenki biztonságban 
érzi magát, békességet és vigasztalást talál a gyülekezetben. Egymással 
nyíltan beszélnek, anélkül, hogy félreértéstől kellene tartaniuk - egy szó-
val: az új föld légkörét árasztják. A barátságosság, a szeretet, a kölcsönös 
figyelmesség és megértés egymás iránt, olyan féltett kincsek, amelyeket 
meg kell őrizni, a szükségtelen dolgokat pedig el kell felejteni. 
 
                                                 
18 E.G. White írása: SDA Bible Commentary Mt 23:8 – 1097-1098. old. 
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A bizalom összeköti az embereket. A gyülekezet egységének, valamint a 
jó vezetésnek rendkívüli jelentősége van. Miért? „Ha egymástól elszakad-
va élünk, akkor Krisztustól is elszakadunk. Egymáshoz közelebb kell ke-
rülnünk. Milyen sokszor hallottam szólni az angyalt, amikor Isten és az 
angyalok jelenléte látszólag késett: 'Zárkózzatok szorosabbra, zárkózzatok 
szorosabbra, zárkózzatok szorosabban össze!' Ne engedjétek meg, hogy 
Sátán a pokol árnyékával elválasszon egymástól benneteket! Zárkózzatok 
össze szorosabban, mert az egységben van a ti erősségetek!”19 
 
Néhányan sokszor elmondják, hogy egy olyan közösség, amelyet a min-
dennapokban nem tudnak megvalósítani, csupán üres teória, össze-vissza 
beszéd vagy csupán csak eszmény. Elfelejtik azonban azt, hogy Istennél 
minden lehetséges. Ha a Szentlélek a szívben lakik, nagy befolyást gyako-
rol az emberre. Az ember új meglátásokra jut mind a hétköznapi életben, 
mind pedig másokhoz való személyes kapcsolataiban. 
 
A megbecsülés, amelyet mások érdekében gondosan ápol az ember, kizár-
ja a megalapozatlan vádaskodást, és megszünteti a szükségtelen gyanúsí-
tásokat, amelyek – amilyen  mértékben azt művelik - elszakítják egymás-
tól az embereket, és szükségtelen válaszfalakat építenek; mindezek fáj-
dalmas elhagyatottsághoz vezetnek. 
 
Ha Isten szeretete hatja át szívünket, akkor nem lesz különbség szegény és 
gazdag, képzett és képzetlen, színes és fehér bőrű között. Isten Lelkének 
befolyására eltűnik szívünkből a diszkrimináció és a bizalmatlanság ár-
nyéka. Krisztusban új testvéri közösségbe lépünk. Így teljesedik be Meste-
rünk imádsága is, amelyben az Atyától azt kérte, „hogy egyek legyenek, 
mint mi egy vagyunk.” (Jn 17:22) 
 
Az előítélet egy további hiba, amely a jelentős emberi kapcsolatokat, 
amelyre a gyülekezetben oly nagyon szükségünk van, szétrombolja. Nem 
élhetünk keresztényekként, és nem tudjuk bemutatni Isten művét, ha álar-
cot hordozunk. Ily módon a vezetés nagyon nehézzé válik. 
 
Ha ezzel szemben bizalom uralkodik, akkor a vezetői tisztségek betöltése 
valódi örömöt fog jelenteni. Itt érthetjük meg azt, amit Dávid főembereiről 
olvasunk: „mind hallgatnak vala beszédjökre.” (1Krón 12:32) Micsoda 
reakció, amely bizonyítja a tiszteletet! Egy vezető állásban lévő őszinte, 
bizalomra méltó ember szavait több bizalommal ajándékozzák meg, mint 
a szövetséget, vagy a formális egyezséget. Azonban legyünk óvatosak és 
éberek! Az ördög gyűlöli az ilyen tökéletes közösséget. Egymás iránti sze-
                                                 
19 E.G. White cikke: General Conference Bulletin 1892. ápr. 13., 260. old. 
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retetünk és kölcsönös bizalmunk gyakran, különböző módon próbáknak 
van ki téve. 
 
„Minden gyülekezetben komolyan kellene fáradoznunk azon, hogy fel-
hagyjunk a megszólással és a gáncsoskodással. Ezek azokhoz a bűnökhöz 
tartoznak, amelyek a gyülekezetben a legnagyobb visszásságot idézik elő. 
A keménységet és a hibakeresést, mint az ördög munkáját, vissza kell uta-
sítanunk. Az egymás iránti szeretet és bizalom erősítik gyülekezeti tagjain-
kat.”20 Thomas B. Brooks erről a következőket mondja: „Bizalmat ott aján-
dékozunk, ahol és amikor szeretetről teszünk bizonyságot.” 
 
„Néha évekig dolgoznak együtt testvérek, és azt gondolják, hogy azoknak, 
akiket jól ismernek, bizalmat tudnak kölcsönözni, mint egy családtagnak. 
Az ilyen közösségben a szabadság és a bizalom légköre uralkodik, amely a 
közösségen kívül nem található meg. Ez kellemes állapot, mindaddig, 
amíg a testvéri szeretet megvan; ha azonban közülük egynek a szívébe köl-
tözik az atyafiak vádolója, és magához ragadja az uralmat az érzések és 
gondolatok fölött, akkor beköltözik a féltékenység, a gyanakvás és az 
irigység. Aki azt gondolta, hogy biztos lehet testvérének szeretetében és 
barátságában, egyszer csak rájön, hogy az vele szemben bizalmatlan és 
gyanakvó. Ez a hamis testvér megfeledkezik saját emberi gyengeségeiről, 
és nem gondol többé kötelességeire, nem hagy fel a rágalmazással, amely-
lyel Istent meggyalázza és Krisztust megsebzi; nem gondol arra, hogy 
Krisztus egyik gyermekével szemben igazságtalanságot követ el. Minden 
elképzelhető hibát irgalmatlanul kipellengérez, és a testvér jellemét a leg-
sötétebb és legsejtelmesebb színben tünteti fel. Sokan a legbizalmasabb 
dolgokkal visszaélnek. Dolgok, amelyeket bizalmasan kellene kezelni, má-
sok fülébe jutnak, hamis beállításban. Minden szót és minden cselekedetet 
- legyen az bármilyen ártatlan és jó szándékú is - rideg irigységgel tesznek 
kritika tárgyává, hogy visszaéljenek annak a testvéri bizalmával és barát-
ságával, akit mások nemesnek és tisztességesnek tartanak. Szívek záród-
nak be a kegyelem, az igazságos ítélet és Isten szeretete előtt, és a hideg, 
gúnyos megvetendő sátáni lelkület nyilatkozik meg az áldozattal szem-
ben.”21 „És ügyeljünk egymásra, a szeretetre a jó cselekedetekre való fel-
buzdulás végett, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szo-
kásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival is inkább, mivel látjá-
tok, hogy ama nap közelget.” (Zsid 10:24-25) Becsületeseknek, Isten mű-
véhez pedig hűségeseknek kell lennünk, és testvéreinket védelmeznünk 
kell. Így volt ez az őskeresztény gyülekezetekben, és így kell lennie napja-

                                                 
20 E.G. White: Testimonies V. köt 33. old. 
21 E.G. White: Testimonies to Ministers 503-504. old. 
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inkban is, mielőtt az Úr visszajön. „Ha az ember embertársának bizalmat 
ajándékoz, akkor önmagában és másokban krisztusi lelkületet fejleszt.”22 
 
Mi a helyzet az egymás iránti kapcsolatunk terén intézeteinkben, kórháza-
inkban, iskoláinkban, gyülekezeteinkben és irodánkban? „Intézményeink-
ben, amelyekben sok különböző jellemű ember él egymás mellett, minden-
kinek önzetlenséget kell tanúsítania. Senki se gondolja, hogy az a feladata, 
hogy másokat saját elképzelése vagy véleménye szerint formáljon. Jóllehet 
mindenkinek megvan a saját egyénisége, jellemének mégis a Szentlélek 
uralma alatt kell állnia. Ha egymás iránt barátságosak és keresztényiek 
vagyunk, akkor teljes szívvel egyetértünk, és érdeklődésünk egymáshoz kö-
zelíteni fog. Ez mindenki számára előnyös.”23 
 
A vezető tisztség nemcsak előjog, hanem felelősséget is rejt magában. A 
vezető emberek megválasztásának különleges célja van. Izrael történetében 
ismerjük a jelentést, hogy „a vezérek vezettek Izraelben”, amelynek az volt 
a következménye, hogy „a nép önként kele föl”. (Bír 5:2) 
 
Micsoda harmonikus és találó jelképe ez az igazi egyházvezetésnek! 
 
A vezetőknek gyakorolniuk kell a vezetést, úgy kell meghatározniuk a 
munka menetét, hogy a gyülekezet követni tudja őket. Jelen időnkben 
egyházunk nagy szükséglete és valóban hatalmas feladata az, hogy ilyen 
legyen a vezetés a gyakorlatban: őszinte és hűséges, türelmes és állhata-
tos, a hitben és reménységben, az eredmények és csalódások közepette. 
Sürgősen szükségünk van férfiakra és nőkre, akik kiegyensúlyozottak és 
bátrak, akik hitüket és életüket Jézus Krisztus gyülekezetének mértékéhez 
igazítják. Az Ótestamentumban Jézusról, legfőbb vezérünkről egy nagyon 
találó képet találunk: „Ímé bizonyságul adtam Őt a népeknek, fejedelmül 
és parancsolóul népeknek.” (Ézs 55:4) Bárcsak ugyanez volna érvényes 
ma is gyülekezeteink vezető testvéreire! 
 
Istennek szüksége van bizalomra méltó emberekre! 
 

                                                 
22 E.G. White: Testimonies to Ministers 189. old. 
23 E.G. White: Counsels on Health 243. old. 
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Tanulásra készen 
 
 
„Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki 
szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.” (2Tim 
2:15) Ez a tanács, amelyet Pál apostol a keresztény gyülekezetek egyik 
vezető tisztségével megbízott emberének adott, mindenkinek szól, akinek 
egy gyülekezetben, egy területen vagy intézményben valamilyen tisztsége 
van. Az elhívás általában azt igazolja, hogy a kinevező bizottság felismer-
te az illető személy képességeit, lelki ajándékait és tapasztalatait. „Egy 
embert, akinek az egyházban vezető funkciója van (ez érvényes az egyes 
gyülekezeteken belül is), szükséges, hogy a lelki rátermettség mellett az a 
vágy töltse be, hogy évről évre gyorsabban haladjon előre, hogy terveit 
megvalósítsa és minden évben eredményesebb legyen, mint az előzőkben. 
Arra is kész kell legyen, hogy azt tegye, amit mások elvárnak tőle és szá-
mukra példakép legyen.”1 

„Isten azt kívánja, hogy fejlesszük értelmi képességeinket. Azt akarja, 
hogy szolgái értelmesebbek legyenek és tisztábban lássanak, mint a világ 
fiai. Elégedetlenül nézi a közömbös, lusta hívőt, aki nem törekszik arra, 
hogy gyümölcsöző és tájékozott munkása legyen. Az Úr arra szólít, hogy 
szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből és teljes el-
ménkből. Kötelességünk, hogy értelmi képességeinket a lehető legmaga-
sabb szintre fejlesszük, mert csak így tudjuk teljes elménkkel megismerni 
és szeretni Teremtőnket. A Szentlélek vezetését igénylő ember minél job-
ban csiszolja értelmét, annál eredményesebben használhatja Isten szolgá-
latában.”2 

E színvonal elérése érdekében egy vezetőnek szüksége van tanulási kész-
ségre - mi több, buzgóságra és lelkesedésre a mű iránt. A tanulási készség 
dicséretre méltó tulajdonsága mindazoknak, akiknek vezető tisztségük 
van. Hasonlóképpen nagyon fontosak a múltban szerzett tapasztalatok, 
azonban nem lehet csupán ezekre hagyatkozni. Sokkal inkább szükség van 
új lehetőségek feltárására és új módszerek felfedezésére. Mindezekhez 
azonban szükség van önfegyelemre, amely a tanulásnál szerfölött fontos. 
Önmagunk továbbképzése kötelességünk Isten iránt, akitől a megbízatást 
kapjuk és az emberek iránt, akiknek szolgálunk. Felelősek vagyunk azért, 
hogy tudást és ismeretet szerezzünk, és kötelességünket alaposan, gyorsan 
és azonnal elintézzük.  

                                                 
1 M.V. Campbell: Be a Mighty Leader for God, Review and Herald, 1968. febr. 15. 
2 E.G. White: Krisztus példázatai 229. old. 
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Az a vezető, aki önmagát továbbképzi, haladó és művelt lesz, teljesíti az 
idők követelményeit, nem válik régimódivá, időszerűtlenné, sem pedig al-
kalmatlanná. Az ilyen vezető felismeri a társadalmi változásokat, környe-
zetének változásait, figyelemmel kíséri a növekvő és változó gyülekezetet, 
ennek megfelelően készíti el terveit és rendezi munkáját. Nem sajnál 
semmilyen fáradságot sem, hogy gyülekezetét jobban megismerje, és a ta-
gok egymáshoz való viszonyát javítsa. Ezeknek az elveknek a felhaszná-
lásával készíti el munkatervét; és határozza meg munkamódszereit. Min-
dig mindent gondosan meg kell vizsgálnunk, használhatósága szempont-
jából. Így ismerhetjük fel ugyanis, hogy mi az, ami hasznos, és mi nem. 

Aki eredményes vezető akar lenni, ismernie kell saját korlátait! Helyesen 
kell értékelnie képességeit, lelki ajándékait, erősségét, gyengeségét és haj-
lamait, vagyis önismerettel kell rendelkeznie! A helyes önismeret hiánya 
sokaknál - még vezető személyeknél is - nagy károkat okozott és embere-
ket, valamint gyülekezeteket tett tönkre. Ha ismerjük saját képességeinket, 
akkor az önbecsülés cselekvésre késztet bennünket. Az önvizsgálat általá-
ban felébreszti a tanulási kedvet, és az ember megjobbulásához vezet. Ezt 
minden keresztény tapasztalhatja mind a lelki, mind a szellemi élet terüle-
tén. Mindezeknek azonban tettekké váltása önfegyelmet igényel. Tudjuk, 
hogy vannak emberek, akik született tehetségek a vezetésre, míg mások-
nak nagy figyelemre és gyakorlásra van szükségük a vezetés elsajátításához. 

„Az önismeret hatalmas tapasztalat! Az a tanító, aki önmagát helyesen 
ítéli meg, értelmének képzését és formálását Istenre bízza. Elismeréssel 
fog adózni ereje Forrásának... Az önmagunk megismerése alázatosságra 
és Istenbe vetett bizalomra tanít, de nem helyettesíti a fejlődésünkhöz 
szükséges erőfeszítéseket. Aki tudatában van saját hiányosságainak, nem 
fog restellni semmi fáradságot sem annak érdekében, hogy fizikai, szelle-
mi és erkölcsi erőinek legmagasabb fokát elérje.”3 

Ennek érdekében azonban mindent el kell követni. Olykor kemény munka 
és fáradságos gyötrődések árán lehet elérni ezt a célt. Állandóan szemünk 
előtt kell, hogy lebegjen a tökéletesség, mint eszménykép. Aki erre törek-
szik, el is éri. Az állandó tanulás mellett, senki nem marad tudatlan. Sokan 
önszántukból maradnak tudatlanságban, és ez megbocsáthatatlan. Képes-
ségeink és tehetségünk jóllehet különbözőek, azonban mindannyian tanul-
hatunk, és tökéletesíthetjük azt, amivel rendelkezünk. Szakismeret és ügyes-
ség mindenütt elérhetők, jól előkészített és megszervezett gyakorlatok segít-
ségével. Részletes, jól elkészített programot kell követnünk, és ennek meg-
valósítására latba kell vetnünk értelmi képességünket, szellemi erőinket. 
                                                 
3 E.G. White: Counsels to Parents and Teachers 67. old. 
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Vetés nélkül nincs aratás! Hasonlóképpen igaz az, hogy személyes hozzáál-
lás nélkül nincs előrehaladás, sem pedig képességekben való fejlődés. So-
kan nem is sejtik, mit érhetnének el, és mit valósíthatnának meg, ha egyszer 
valóban megkísérelnék. Túl sokan vannak, akiknek továbbképzése meghiú-
sul, mivel lusták, hanyagok és tétlenek. Erőfeszítések nélkül semmi sem 
hull az ölünkbe. Isten megígérte, hogy segít azoknak, akik készek magukon 
is segíteni. Ha lelki életünkben gondok terhelnek bennünket, akkor Isten is 
megsokszorozza lelkierőnket. Isten dicsőségét szolgálja, ha gyermekei 
munkájukban ki tűnnek mások közül. „Az önnevelés terén sokkal többet 
végezhetnénk, ha éberen meglátnánk az alkalmakat és kiváltságainkat.”4  

Magasra kellene tűzni céljainkat! Minden Istentől megáldott vezetőnek az 
legyen a célja, hogy gondolkodását és tetteit tökéletesítse. A prédikátor, a 
misszióvezető, a gyülekezetvezető vagy diakónus „tudományos ismeretek 
által különleges meglátásokkal rendelkezhet; erények által nemesedhet; 
szellemi és erkölcsi méltóságra tehet szert, míg eljut a tudás egy magasla-
tára; és a jellem tisztaságára, amelyek mindegyike alig marad el az an-
gyaloké mögött.”5 Ezek a lehetőségek ne ijesszenek meg bennünket, hanem 
lelkesítsenek és ösztönözzenek azok megvalósítására. Az embert Isten úgy 
teremtette, hogy szellemileg és erkölcsileg állandóan tökéletesedni képes. 
Az a tanács, amely a vezető tisztségekben álló embereknek szól, nagyon 
világos: „Azoknak az embereknek, akik felelősségteljes állást töltenek be, 
állandóan tökéletesedniük kell!”6 „Az értelem csiszolásának nem akadá-
lya a szegénység, az alacsony származás, sem a kedvezőtlen környezet.”7 

Napjainkban számtalan lehetőség és megfelelő segédeszköz áll mindazok 
rendelkezésére, akik szeretnének tanulni és értelmi képességüket fejlesz-
teni. Sokan vannak olyanok, akik hatalmas befolyást gyakoroltak, és hazá-
juknak, sőt az egész emberiségnek áldásul szolgáltak, mert akarat erejüket 
latba vetették, rendszeresen dolgoztak, idejüket beosztották és akaratukat 
Isten akaratával egyesítették. „Ne zárjátok el az utat a magasabb ismere-
tek előtt szellemi tunyasággal! Tanuljatok gondolkodva és elmélyülten, 
hogy ítélőképességetek bővüljön, erősödjön és fejlődjön! Ne higgyétek so-
ha, hogy már eleget tanultatok, és most már felhagyhattok erőfeszítései-
tekkel! Az ember nagyságának mutatója a jól ápolt értelem. A tanulásnak 
egész életeteken át kell tartania! Minden nap van új tanulnivaló, és az így 
nyert ismeretet át kell vinni a gyakorlatba.”8 
                                                 
4 E.G. White: Üzenet az ifjúsághoz 118. old. 
5 E.G. White: Christian Service 225. old.  
6 E.G. White: Schatzkammer I. köt. 439. old. 
7 E.G. White: Krisztus példázatai 237. old. 
8 E.G. White: Schatzkammer I. köt. 535. old. 
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Itt van az eredmény titka. Egy vezető embernek gondosan meg kell fon-
tolnia, hogy nem a tanulásért önmagáért tanulunk, hanem azért, hogy tu-
dásunkat átültessük a gyakorlatba, és ezáltal megfelelőbb terveket és prog-
ramokat tudjunk készíteni. A keresztény vezetéstudományból megismer-
hetjük, hogy a hatalom és gazdagság, a dicsőség és hírnév sohasem tarto-
zott az Isten által megszentelt ember reménységéhez és céljához. A szent 
életű emberek imáikban sokkal inkább könyörögtek a bölcsességért, az 
egészséges értelmért és ítélőképességért, a tiszta gondolkodásért és a kü-
lönbségtevés képességéért. Azok az emberek, akik erre törekedtek és ezért 
imádkoztak, sohasem váltak csalódottakká: Isten megajándékozta őket 
bölcsességgel. 

Mi is tulajdonképpen a tanulás? A tanulás: tapasztalat, amely magában 
foglalja az ideák és fogalmak felismerését, azok alkalmazását. A tanulást 
úgy is meghatározhatjuk, mint az ember látókörének, érzésvilágának, gon-
dolkodásmódjának, cselekvéseinek bővülését és változását. Nyilvánvalóvá 
akkor válik, amikor az ember magatartását megváltoztatja. Minden átfogó 
tevékenységet meg kell tanulni, bezárólag a civilizált társadalom érték-
rendjeinek elsajátításával. 

A tanulási folyamat magában foglalja az ember testi, lelki és szellemi életét. 

A tanulás csak tapasztalat által jöhet létre, és tudást eredményez. A tanu-
lás és tudás csak az emberrel kapcsolatban lehetséges, és nem választható 
el tőle. Így a tudás megfelel a szerzett tapasztalatoknak A tanulás elméle-
tét illetően azonban különfélék a felfogások. A legtöbb nevelő azonban 
egyetért abban, hogy a nevelésben, az oktatásban és a továbbképzésben az 
olvasás és az önképzés nélkülözhetetlen. 

Hogyan megy végbe a tanulási folyamat? A tanulási folyamatról kétféle 
felfogás van. Az egyik csoport úgy tekinti a tanulást, mint az inger és a re-
akció folyamatát (stimulus – response). A tanulási folyamatban többet lát-
nak, mint a megfigyelőnek az álláspontját. Egy tapasztalatról van szó, 
amely egy megfelelő meghatározott környezetben, egy pontosan meghatá-
rozott program szerint jön létre. W.A. Deterline ezt a következőképpen vi-
lágítja meg: „A tanulás egy organizmus magatartásformájának különös 
módon történő változása, egy folyamat, amely sohasem ér véget károsodás 
nélkül, akár szisztematikusan irányított és rendezett, akár az individuum-
nak környezetével való véletlen találkozása folytán jön létre.”9 

                                                 
9 W.A. Deterline: An Introduction to Programmed Learning. Englewood Cliffs, 

N.J. 1962. 67. old. 
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A másik irányzat az un. cognitív – megismerésszerűen irányított. R.T. 
Boehlke professzor írja erről a „Theories of Learning in Christian Educa-
tion” c. művében: „A tanulás az a dinamikus folyamat, amely által az em-
ber egy ismert szituációval szemben megváltozik. Itt alá kell húzni, hogyan 
megy végbe a tanulás a tanuló álláspontjából nézve. Egy dinamikus fo-
lyamatról van szó először is. Az ember alkalmazza azt, amit megért, amit 
igaznak tart, és ami számára értékesnek látszik. A tanulási folyamatnál 
ezenkívül fontos szerepet játszik a tanulni akaró szükséglete, magatartása 
és értékítélete. A tanulásnak ennél a tapasztalatánál fontos helyet foglal el 
a tökéletességre való törekvés.” 

Nemcsak külső ingerek hatására tanulunk, hanem sokkal inkább késztet 
erre saját magatartásunk és belső értékrendszerünk. A tanulás értelmes fel-
fedezés. A gyülekezetben a vezető ember ideális tanító is; és mint nevelő-
nek tudnia kell, és fel kell fognia, hogyan tud eredményesen foglalkozni 
és beszélni minden korbelivel, és a különböző képzettségi fokon állókkal. 

Régóta felismerték már, hogy a tanulás nagyon szoros kapcsolatban van 
az emberrel és szándékával, és életének minden céljára kihat. Befolyásolja 
a gondolat- és érzésvilágot. Maga a folyamat érthető és értelmes kell, 
hogy legyen; csak akkor van célja. tanulás közben fel kell ismernünk éle-
tünk szükségletei és fáradozásaink közötti kapcsolatot, és helyesen kell ezt 
értékelnünk. Ilyen tapasztalatot szerzett Dániel, a híres próféta és állam-
férfi; nem a véletlenekből tanult, hanem kihasznált minden percet és min-
den lehetőséget. 

„Dániel és társai sokkal eredményesebben sajátították el a babiloniaiak 
tudományát, mint tanuló társaik. Tudásuk azonban nem a véletlen műve 
volt. Ismereteiket a Szentlélek irányításával szerezték, miközben lelkiisme-
retesen használták képességeiket. A bölcsesség Forrásával léptek kapcso-
latba, és Isten ismeretét tették művelődésük alapjául. Hittei könyörögtek 
bölcsességért, és imájuk szellemében éltek. Úgy éltek, hogy Isten megáld-
hatta őket. Kerülték azt, ami gyengíthette volna képességeiket, és megra-
gadtak minden alkalmat, hogy a tudomány valamennyi ágában jártasság-
ra tegyenek szert. Olyan életelveket követtek, amelyekkel együtt járt értel-
mi képességük fejlődése. Egyetlen célból igyekeztek tudásukat gyarapítani 
-, hogy Istent megdicsőíthessék.”10 

„Aki őszintén fáradozik azon, hogy Isten hű szolgája legyen, annak az Úr 
segít munkájában, amint segített Dánielnek és három társának.”11 
                                                 
10 E.G. White: Próféták és királyok 301. old. 
11 E.G. White: Sons and Daughters of God 322. old. 
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Sokan, soraink között levő vezető testvéreink közül eredményesebbek le-
hettek volna a mindennapokban, ha életprogramjukban Dánielt követték 
volna. Sokan hátráltatták már Isten művének előrehaladását, mert elha-
nyagolták saját képzésüket. „Vannak néhányan, akik nem tartanak lépést 
a mű haladásával, hanem engedik, hogy az elhagyja őket... Aki nem ismeri 
a mű növekvő követelményeit, és nem tud hozzájuk alkalmazkodni, annak 
legalább nem volna szabad fékezni mások előrehaladását.”12 Sem Isten 
akaratának, sem pedig tanácsának nem felel meg az, hogy az életre alkal-
matlan emberek legyünk, mert nem akarunk tanulni. 

„A valódi tudás drága kincs. Minél többel rendelkezik belőle a tanító, an-
nál értékesebb lesz a munkája.”13 

A tanulásnak nincsenek határai. „Isten mind a kinyilatkoztatásokban, mind 
a természetben titkokat tár az ember elé, amelyek hitet igényelnek. Ennek 
így kell lennie! Mindig kutatnunk, keresnünk és tanulnunk kell, mégis 
újabb megfejthetetlen dolgok állnak előttünk.”14 

Melyek a tanulás legjobb eszközei? 

1. Szellemi képességünk növekedéséhez és fejlődéséhez nélkülözhetetlen: 
a Biblia. 

„Akik azért szomjaznak tudásra, hogy embertársaiknak áldást jelenthes-
senek, ők maguk is áldást kapnak Istentől. Az Ige tanulmányozása értelmi 
képességeinket komoly munkára serkenti. Képességeink fejlődnek, és 
eredményeket érünk el.”15 

2. Értelmünk erősítéséhez fontos: a Biblia. 

„A Biblia tanulmányozása jobban élesíti az elmét minden más tudomány-
nál.”16 

3. Lelki életünk fejlődéséhez nélkülözhetetlen: a Biblia. 

„Az értelem és a lélek éppúgy, mint a test, isteni törvények alá vannak 
vetve, és erőfeszítések által fejlődnek. Gyakorlat által nemesednek. Isten 
ezekkel a törvényekkel egybehangzóan gondoskodott szellemi és lelki fej-

                                                 
12 E.G. White: Brief 45, 1889. 
13 E.G. White: Counsels to Parents and Teachers 200. old. 
14 E.G. White: Schatzkammer III. köt. 221. old. 
15 E.G. White: Krisztus példázatai 230. old.  
16 E.G. White: Üzenet az ifjúsághoz 179. old.  
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lődésünkről.”17 E tényeken talán csodálkozni fogunk, és megkérdőjelez-
zük őket, azonban mégis igazaknak fognak bizonyulni. Aki sekélyes és il-
letlen dolgokkal foglalkozik, és lealacsonyító témák érdeklik, az ostoba, 
beszűkült elméjű és gyenge gondolkodású lesz. Isten Igéje azonban erősíti 
értelmi képességeinket. Bebizonyított tény, hogy a végtelen isteni kinyi-
latkoztatásokkal való foglalatosság nemcsak új meglátásokat és mélyebb 
megértést kölcsönöz, hanem azt is eredményezi, hogy értelmünk nemese-
dik és cselekvőkészségünk növekszik; olyan mértékben, amelyet semmi 
más tanulmányozás által nem érhetünk el. 

Hogyan lehetséges ez, és miben rejlik ennek a titka? Avagy túllőttünk a 
célon? Isten kinyilatkoztatásának kutatásakor az emberi értelem kapcso-
latba kerül az értelem- és gondolatvilág teremtőjével. Egy ilyen kapcsolat 
nyomán sok minden történhet, mint pl. szellemi képességünk növekedése. 
Isten ajándékozott meg bennünket értelemmel, és Ő képes gazdagítani és 
erősíteni lelkileg is bennünket. Ahhoz azonban, hogy ez lehetővé váljék, 
komolyan kell vágyakoznunk az Istennel való lelki kapcsolatra. Csak így 
leszünk képesek Őt és az Ő népét jobban szolgálni. Aki azonban a már 
szerzett ismereteket nem akarja kiélni, az sohasem fog ezekre a tapasztala-
tokra eljutni. Ha magunkat teljesen átadjuk Istennek, és kijelentéseinek 
engedelmeskedünk, még mélyebb és nagyobb tapasztalatokban lesz ré-
szünk. Akkor majd megértjük Mesterünk szavának mély titkát: „Nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából 
származik.” (Mt 4:4) Isten Szava nemcsak irányítja, őrzi és megtartja lelki 
életünket, hanem új értelmi erőforrásokat hoz elő, és testileg is felüdít 
bennünket.  

4. Nemesebb erők képzéséhez és ápolásához fontos: a Biblia. 

„Isten Lelke, a szent tanítás Lelke áthatja az Igét. Fény, új és drága fény su-
gárzik a Szentírás minden lapjáról. Igazság tárul fel benne. Amikor Isten 
szól a lélekhez, az Ige szavai, mondatai világossá és időszerűvé lesznek. 

A Szentlélek szívesen szól az ifjúsághoz, és örömmel tárja fel előttünk Is-
ten szavának kincseit és szépségeit. A nagy Tanító ígéretei foglyul ejtik ér-
zékeiket, lelki és mennyei erővel elevenítik meg lelküket. A fogékony elme 
mennyei dolgokban jártas lesz, ami védelmet nyújt a kísértés ellen.”18 

Isten azt akarta, hogy értelmi képességünk fejlett és képzett legyen, és eh-
hez minden szükséges feltételt megteremtett. A továbbképzés magasztos 
céljai serkentik az akaraterőt, amely a további munkához szükséges.  
                                                 
17 E.G. White: Education 123. old.  
18 E.G. White: Krisztus példázatai 85. old. 
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Ha értelmi képességeinket semmire sem értékeljük, ha felhagyunk a tanu-
lással, akkor elveszítjük azt a képességünket, hogy embereket vezessünk 
és kifogástalanul dolgozzunk; az élet pedig tovatűnik. Ha szellemi, lelki és 
testi erőtől duzzadó életet akarunk, akkor szüntelenül tovább kell képezni 
magunkat, és emellett annak a ténynek a tudatában kell élnünk, hogy 
rendkívül sok az ismeretlen körülöttünk; előttünk a végtelenség, amelyet 
kutatnunk kell, vizsgálnunk és megismernünk. Az állandó éber kutatás jó 
bizonysága életünknek és előhaladásunknak, valamint lényeges és nagy-
szerű tulajdonsága egy vezető egyéniségnek. 

Istennek szüksége van olyan emberekre, akik készek tanulni! 
 
 
 



Alkalmasság a tanításra 
 
 
„Szükséges annakokáért, hogy a püspök feddhetetlen legyen, egy feleségű 
férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalma-
tos.” (1Tim 3:2) A tanításra való alkalmasság egyike azoknak a nagyszerű 
képességeknek, amellyel egy kiváló gyülekezeti tisztségviselőnek rendel-
keznie kell, amint ez a fenti Igéből is kitűnik. Az egyháztörténelem bizo-
nyítja ezt a tényt. Eredményes, jól képzett és jó képességű vezetők egyút-
tal mindig befolyásos és kiváló tanítók is. 

A keresztény nevelés nem ért véget azzal, hogy valaki elvégezte a közép-
iskolát, a gimnáziumot vagy az egyetemet; sokkal inkább magában foglal-
ja keresztényi tapasztalataink összességét. A gyülekezeti élet, Isten Sza-
vának tanulmányozása, az istentiszteletek, a hittestvérekkel való közösség, 
a Krisztusért végzett szolgálat és bizonyságtétel, mind egy-egy része az 
ember ismeretanyagának. Ezért van szükségünk képzett gyülekezeti vé-
nekre, misszióvezetőkre, ifjúsági vezetőkre, diakónusokra és tanítókra. 
Mindnyájuknak alkalmasaknak kell lenni a tanításra. A tanítói hivatás a 
gyülekezet vezetésén belül az egyik legfontosabb helyet foglalja el. 

A tanítói szolgálat és az evangélizáció szoros kapcsolatban állnak egy-
mással, egymást erősítik. Ha valaki a gyülekezetet arra ösztönzi, hogy 
Krisztusról bizonyságot tegyen, mindenekelőtt fel kell készítenie a gyüle-
kezetet: a vezetésre, a tanításra, a lelkesedésre, és a tagokat jól ki kell ké-
peznie. Ennek azonban feltétele a tanítók jó munkája. Azért tanítunk, 
hogy lehetővé tegyük a tanulást. A tanulás eredményessége függ a tanítói 
tevékenységtől. Tanítás által tudást közvetítünk, tanulás által ismerethez, 
tapasztalatokhoz jutunk, és lelkileg fejlődünk. 

Egy szervezett, fegyelmezett és tevékeny gyülekezet a vezetők alkalmas-
ságáról tesz bizonyságot. A vezetőknek óriási feladatuk van. „Kipróbált, 
becsületes férfiak legyenek, ne új emberek; tehetséges kutatói az Írásnak, 
alkalmasak mások oktatására, az Ige kincseinek felszínre hozására. Olyan 
férfiak, akik jellemükkel, szavaikkal és viselkedésükkel Isten országának 
ügyére dicsőséget hoznak, az igazságot tanítják és élik, és a ’Krisztus tel-
jességével ékeskedő kor mértékére’ (Ef 4:13) növekednek. E képesség gya-
korlati fejlődése és megerősödése által válnak Krisztus szolgái alkalmassá 
arra, hogy egyre nagyobb felelősséget vállalhassanak.”1  

                                                 
1 E.G. White: Az evangélium szolgái 255. old. 
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A haladó gondolkodású vezetők tanítói és oktatói készsége, valamint mun-
kamódszereik állandóan fejlődni fognak. Ezek az emberek lépést fognak 
tartani a gyülekezet legújabb terveivel és munkabeosztásával. El kell sajá-
títaniuk azt a képességet, amellyel meg tudják közelíteni a gyülekezeten 
belül a különböző műveltségi fokon álló embereket. 

„Aki testét, lelkét és elméjét az Úrnak szenteli, állandóan új erőt nyer tes-
tileg, lelkileg és szellemileg. A menny kiapadhatatlan készletei állnak ren-
delkezésére. Krisztus megajándékozza saját lelkével, életet ad saját életé-
ből. A Szentlélek a legnagyobb erővel munkálkodik szívében és lelkében. 
Isten kegyelme növeli és fejleszti képességeit és az isteni természet a legna-
gyobb mértékben jön segítségére a lélekmentés munkájában. A Krisztussal 
való együttmunkálkodás által tökéletessé lesz Őbenne, és emberi gyengesé-
ge ellenére is alkalmas lesz a Mindenható munkáinak elvégzésére.”2 

Hol találunk még ezenkívül biztos ígéretet? A hatalmasok lesznek alkal-
masak a gyülekezet vezetésére? A vezetés azok számára tűnik csak lehet-
ségesnek, akik ezért komolyan munkálkodnak. „Az idő nagyobb teljesítő-
képességet és teljesebb megszentelődést kíván. Istenhez kiáltok: ébressz fel 
és küldj olyan hírnököket, akik tudatában vannak felelősségünknek, akik-
nek szívében az "én" bálványa - amely minden bűn forrása - megfeszítte-
tett. Embereket, akik magukat minden fenntartás nélkül hajlandók Isten 
szolgálatának szentelni; akiknek lelkét a munka szentsége és hivatásuk fe-
lelősségének tudata hatja át, akik elhatározták, hogy az Úrnak nem hoz-
nak hamis áldozatot, mely sem erőfeszítésbe, sem imába nem kerül.”3 Ha 
ezek a figyelemreméltó jellemvonások egy prédikátor és egy gyülekezeti 
tisztségviselő életében és munkájában nyilvánvalóvá válnak, akkor ők 
lesznek az igazi vezetők Isten művében, akik sem a felelősségtől, sem pe-
dig a kemény munkától nem riadnak vissza. Ezek sohasem fogják figyel-
men kívül hagyni az Istentől kapott ismereteket, sem pedig szemüket be-
zárni, hanem azokat hű és kötelességtudó emberként másokkal is közölni 
fogják. Az igazi vezetők: tanítók. A tanítók pedig oktatnak, nevelnek és 
tanácsolnak. 

Az őskeresztény gyülekezetekben a tanítói tisztség fontosságát szüntelen 
hangsúlyozták, és a hívők szívügyüknek tekintették. A tanítói képesség a 
Lélek adománya, „a szentek tökéletesbítése céljából, a szolgálat munkájá-
ra.” (Ef 4:12) Ez az adomány össze volt kapcsolva a felhasználási kötele-
zettséggel: „És amit tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív 
emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Tim 2:2) 
                                                 
2 E.G. White: Az evangélium szolgái 70. old. 
3 E.G. White: Az evangélium szolgái 71. old. 
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Pál apostol, aki valóban kiváló vezető egyéniség volt, önmagát a „pogá-
nyok tanítójának” nevezte. (1Tim 2:7) A vezetés tehát mindig magában 
hordozza a tanítói ténykedést is. Figyeljük csak meg, hogyan hangsúlyoz-
za az Újtestamentum szüntelenül ezt a tényt, és milyen tanácsokat ad ne-
künk ezzel kapcsolatban E.G. White: „Ezeket hirdessed és tanítsad!” 
(1Tim 4:11); „Ezekre taníts és ints!” (1Tim 6:2) Ha valakit a gyülekezet-
ben valamilyen bizalmi tisztséggel ruháztak fel, nem szabad hanyagnak 
lennie, hanem figyelnie kell arra, hogy a gyülekezeti tagok hűségesen tel-
jesítsék kötelességüket.”4 „A gyülekezeti véneknek és tisztségviselőknek az 
a kötelességük, hogy a gyülekezeti tagokat ezekre a fontos dolgokra oktas-
sák és a rendet fenntartsák.”5 

Egy ótestamentumi történet bizonyítja a vezetéstudomány és a tanítói 
tisztség közötti kapcsolatot. A pusztai vándorlás idején a Júda törzséből 
származó Bésaléel különös feladatot kapott: „Ímé az Úr név szerint hívta 
el Bésaléelt, a Hur fiának Urinak fiát... és betöltötte őt Istennek Lelkével, 
bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben... azontúl 
alkalmassá tette őt arra is, hogy tanítson…”  (2Móz 35:30-34) 

Mózes, aki minden idők egyik legnagyobb vezetője és államférfija volt, a 
következőképpen nyilatkozik elhívatásáról és megbízatásáról: „Engem is 
utasított az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg titeket...” (5Móz 4:14) 
Ez hasonlóképpen érvényes volt Izrael minden vezetőjére, a lévitákra és a 
papokra is. A népnek pedig megparancsolta: „Megtartsad és megcsele-
kedjed mindazt, amire a lévita papok tanítanak titeket!” (5Móz 24:8) Bú-
csúbeszédében így szólt Mózes azokhoz az emberekhez, akik majd átve-
szik tőle a vezetés felelősségét: „Tanítsd meg Izrael fiait!” (5Móz 31:19) 

A próféták eseményteljes időszakában követték ezeket a szabályokat és 
előírásokat. „És legyenek szenthelyemben szolgák a ház kapuinak őrizeté-
re, és legyenek szolgák a házban.” Ezeknek a gyülekezeti véneknek és 
tisztségviselőknek Isten megparancsolta: „És az én népemet tanítsák...” 
(Ez 44:11.13) 

Amint már megállapítottuk, a vezetéstudománynak ezeket az alapelveit az 
ótestamentum idején megtartották. Az apostolokról ezt olvassuk: „tanítják 
a népet”. (ApCsel 5:25) Pál apostol pedig így vallott önmagáról: „amint 
mindenütt, minden gyülekezetben tanítok”. (1Kor 4:17) A gyülekezet vénei 
és a diakónusok követték Pál példáját: „Akit mi prédikálunk, intvén min-
den embert és tanítván minden embert minden bölcsességgel...” (Kol 1:28) 
                                                 
4 E.G. White: Counsels on Stewardship 107. old. 
5 E.G. White: Counsels on Stewardship 106. old. 



 74

Amikor pedig egy új generáció vette át a vezetést, és fiatalabb embereket 
bíztak meg vezető feladatokkal, hasonló tanácsot kaptak: „Ints, feddj, 
buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással!” (2Tim 4:2) 

Mi minden tartozik tehát a tanítói hivatáshoz? Sok olyan dolgot foglal 
magába, amelyre a gyülekezet vezetőinek gondosan ügyelniük kell. 

A tanítás magába foglalja a következőket: 

 

Tanítás  = ismeretet továbbadni. 

Oktatás = információkat közölni, hogy a tanulók nagyobb ké-
pesítéssel rendelkezve tudják alkalmazni az isme-
reteket. 

Irányítás = egy meghatározott cél elérése érdekében különle-
ges irányvonal követése az életmódban és a mun-
kamódszerekben. 

Nevelés = a jellemépítés érdekében a szellemi és erkölcsi e-
rők fejlesztése. 

Kiképzés = képességek fejlesztése; tanácsadás és közvetlen be-
avatkozás meghatározott célok megvalósítása ér-
dekében. 

Fegyelem 
megtartása 

= eredményes példamutató életforma és munkafe-
gyelem kifejlesztése rendszeres, szigorú és gondos 
kiképzés és vezetés által. 

Gondoskodás 

 

= türelmes és megértő ápolás és védelmezés a tökéle-
tes érettkorúságra való nevekedés érdekében. 

Aki a gyülekezetben valamilyen vezető tisztséget kap, annak gondosan 
kell ügyelnie ezekre az irányelvekre, és állandóan javítania kell a módsze-
reket annak érdekében, hogy mind a gyülekezet, mind az egyes tagok elér-
jék a kitűzött célt. A vezetőknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy éle-
tük a legmeggyőzőbb bizonyság arra, amit másokkal el akarnak fogadtat-
ni. Ha az általuk hirdetett tanítások egybehangzóak saját életükkel, akkor 
az emberekért végzett munkájuk rendkívül hatásos és eredményes lesz. 
Érvényes tehát Pál kérdése: „Aki azért mást tanítasz, magadat nem taní-
tod-é?” (Róm 2:21) Továbbá: „Gondot viselj magadról és a tudományról.” 
(1Tim 4:16) Sok vezető ember nem mindig ügyel ezekre az elvekre. Gyak-
ran halljuk, amint az emberek mondják: „Hiszen ő nem is hiszi amit má-
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soknak mond, mert maga sem cselekszi”. Vannak gondatlan emberek, ha-
nyag és meggondolatlan vezetők, akik nem ültetik át a gyakorlati életükbe 
azt, amit másoknak prédikálnak, és amit el akarnak fogadtatni velük. Ezek 
a könnyelmű és hanyag „vezetők” állandóan hátráltatják a gyülekezet elő-
rehaladását és növekedését. 

A tanulás és a tanítás között nagyon szoros összefüggés van. Ez érvényes 
a megtanulandó és megtanítandó anyagra is. Aki rátermett tanító akar len-
ni, magának is szorgalmas tanulónak kell lennie. Annak érdekében, hogy 
tantói képességét, ügyességét és rátermettségét növelje, állandóan és rend-
szeresen kell tanulnia, szemlélődnie. Önmagát valamint módszereit és ter-
veit állandóan fejlesztenie kell. 

Foglaljuk össze az eddigieket! Eredményes és hatásos tanítói képesség és 
vezetési gyakorlat a következők által sajátítható el: 

1. Követni kell egy jól megtervezett gyülekezeti programot. 
2. Szorosan be kell tartani az egyeztetett időpontokat.  
3. A célkitűzéseket pontosan meg kell határozni.  
4. Fel kell jegyezni a jelenlegi és a jövőbeni célokat.  
5. Tervszerűen együtt kell munkálkodni.  
6. A terveket és programokat meg kell beszélni a csoportokkal vagy a 

gyülekezettel. 
7. A csoporton belül meg kell szavaztatni és el kell fogadtatni a terve-

ket és célkitűzéseket. 
8. Minden gyülekezeti tagnak meg kell határozni a feladatát.  
9. Tervet kell készíteni a program lépésről lépésre való megvalósításá-

ra. Itt mutatkozik meg tulajdonképpen a vezetéstudomány.  
10. Minden egyes tagot oktatni és irányítani kell.  
11. Állandóan emlékeztetni kell a tagokat az előre elkészített határidők 

betartására.  
12. Intézkedést kell hozni arra az esetre, ha egy módszer nem válna be; 

mindenkinek tudnia kell, mit tegyen és kihez forduljon.  
13. Csoportbeszélgetéseket kell tartani az eredmények kiértékelésére és 

újabb tervek lefektetésére. 
14. Rendszeres jelentéseket kell kérni a csoportoktól és az egyes tagok-

tól, ezek alapján szabályozni kell a további munkát. 
15. Az elért eredményeket el kell ismerni.  
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16. Tudatosítani kell azt, hogy Krisztustól függünk, Aki példaképünk és 
segítőnk. 

17. Egyenlő szeretetet kell tanúsítani a gyengék és az erősek iránt. 
18. Nagyon fontos a hívő bizalom az egyes tagok iránt.  
19. Bizalom Isten segítségében és vezetésében.  
20. Kitartás a munkában. 

 
„Senki sem szolgálhat eredményesen Istennek, ha nem adja át egész szívét 
ennek a munkának… Akinek bármilyen fenntartása van, az nem lehet 
Krisztus tanítványa, még kevésbé a munkatársa.”6  
 
Istennek szüksége van olyan emberekre, akik alkalmasak a tanításra! 

 

                                                 
6 E.G White: Jézus élete 221. old. 



Alkotó gondolkodás 
 
 
E. Stanley Jones evangélistának tulajdonítják a következő megjegyzést: 
„Az emberek öt százaléka gondolkodik, tíz százaléka azt hiszi, hogy gon-
dolkodik. A többiek inkább meghalnak, mintsem gondolkodjanak. Csak ez 
az öt százalék, amely egy célt követ és magát iskolázta, képes változást lét-
rehozni.” 

Isten műve vezetőinek gondolkodó embereknek kell lenniük, és az öt szá-
zalékhoz kell tartozniuk. Ezek közé tartoznak a tudomány, a technika és a 
neveléstudomány kiváló emberei. Azok, akik a gyülekezetben gondolatai-
kat csiszolják és új felismerésekre jutnak, szintén ehhez a csoporthoz tar-
toznak.  

Az emberek többségének nincsenek alkotó gondolataik. Némelyek nagyon 
tudatlanok ahhoz, hogy jó gondolataik legyenek, mások pedig nem akar-
nak gondolkodni. Ezeknek a tábora igen nagy. A kényelmes utakat kere-
sik, és meghagyják másoknak, hogy helyettük is gondolkodjanak. Az em-
berek nagy tömege főképpen csak azon gondolkodik, amit mások előttük 
már kigondoltak. Abból élnek és azt használják fel, amit másvalaki már 
előbb kigondolt, megtervezett és létrehozott. Ezek keveset olvasnak, alig 
tájékozódnak, és maradéktalanul feloldódnak a mindennapi dolgokban. 
Ezeknek az embereknek csak ritkán van eszményük, céltudatos elképzelé-
sük, amelyet másokkal képesek volnának megosztani. Lelki restségben 
szenvednek, és már az egyszerű gondolatoktól is félnek, az „elképzelhe-
tetlent” pedig egyszerűen elhallgatják. 

Isten élénk érdeklődéssel ajándékozta meg gondolatvilágunkat, érthető, 
hogy részt akar venni a gyülekezeti tisztségviselők gondolkodási képessé-
gének munkálásában. „A Mester szolgálatában sokkal több személyes fe-
lelősségre, megfontolt tervekre, több lelkierőre van szükség. Ezáltal az ér-
telem fejlődik, és a felfogóképesség akként élesedik, ahogyan végezzük fel-
adatainkat.”1 

Előfordulhat, hogy valaki, aki hanyag és lusta gondolkodású, különleges 
körülmények között, emberi hibák és fondorlatok által vezető tisztségbe 
kerül. Az ilyen ember hamar fel fogja ismerni, hogy nem maradhat vezető 
tisztségben, ha nincsenek rendszeres és alkotó gondolatai. A kézenfekvő 
programok és tervek tartalmának és funkciójának javítása mellett egy 

                                                 
1 E.G White: Az evangélium szolgái 257. old. 
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eredményes vezetőnek meg kell kísérelnie új partokat felfedezni. Új uta-
kat, új módszereket és eszközöket kell kigondolnia, ha új célokat akar el-
érni. Új képzelőerőre és új eszmékre van szüksége. Azok a vezetők, akik a 
gyülekezetben eredményes munkát végeznek, új eszméket, célokat és di-
menziókat ismernek fel, és állandóan új és jobb megoldások felé törek-
szenek. Egy vezetőnek időt kell szakítania a tárgyilagos és kritikai értéke-
lésekre és konstruktív elgondolásokra. 

Mi a gondolkodás, és hogyan gondolkodunk mi? 

A gondolkodás sajátossága az embert csodálkozásra készteti és zavarba 
hozza azóta, amióta megkísérelte, hogy ennek a csodálatos és páratlan 
szellemi funkciónak a titkát kikutassa. A gondolkodás: szellemi folyamat, 
amely belső önmagunkban megy végbe. A gondolkodási folyamat tanul-
mányozása és vizsgálata során sok érdekes dolog került napvilágra. Ez a 
modern pszichológiában új tantárgyak és új irányelvek kialakításához ve-
zetett.  

A szellemi tevékenységnek különböző fajtái vannak. Felfogóképességünk 
csiszolása például képzeletdús gondolkodáshoz vezet. Mérlegelünk kü-
lönböző dolgokat. Itt reflexióról van szó; átgondoljuk és értékeljük a prob-
lémákat, és keressük a megoldást. Azonban az észlelésen túl is van gon-
dolkodás. 

Látásunknak, hallásunknak, tapintásunknak, szaglásunknak, hideg- és me-
legérzetünknek, érzelmi felindulásunknak megvan a megfelelő szellemi 
területe. Ez a szellemi érzékelés, mint testünk automatikus funkciója, gon-
dolatokat ébreszt. A gondolkodás, amiről itt beszélünk, meghaladja a 
puszta érzet-inger reakciót. Sokkal inkább tervszerű és rendszerezett ref-
lexiókról van szó, nem csupán érzéki reagálásról. Olyan ez, mint egy 
komputer összefoglaló munkája. Az ember azonban átéli az értékelést, az 
összehasonlítást, a számvetést, a kutatást, a mérlegelést és végül a problé-
ma megoldását. A gondolkodásnak eme szintje nélkül senki sem tölthet be 
vezető tisztséget eredményesen. A megoldások keresése közben új eszmék 
és eszmetársulások jönnek létre. Ez a folyamat, amelyet szellemi munkának 
nevezünk, valóságos örömöt jelenthet számunkra. Reflexiók által felfogunk, 
megértünk és megtanulunk dolgokat. Ezért kell gondolkodnunk. 

A gondolat hatalma Isten ajándéka. „Isten megbízott bennünket azzal, hogy 
szellemi képességünket fejlesszük. Oly bölcsen kell értelmünket használ-
nunk, hogy ezáltal képességeink fejlődjenek. Mindenki köteles a reá bízott 
adományokat úgy használni, hogy a lehető legtöbb jót vigye véghez álta-
luk. Úgy kellene értelmünket fejlesztenünk, hogy a legjobb lelki erők nyil-
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vánuljanak meg, és minden képességünk fejlődjön. Nem szabad megeléged-
nünk alacsony színvonallal. Sokkal inkább előbbre kell lépnünk és mű-
vünkkel együtt kell fejlődnünk.”2 Ezt az időszerű üzenetet mindenkinek ma-
gáévá kell tennie, aki Krisztusénak vallja magát, de ez közösségünkben kü-
lönös módon vonatkozik azokra, akik az első frontvonalban állnak - a veze-
tőkre. Képzett értelemre van szükség, amelynek állandóan fejlődnie kell. 

„Nem szabad az Úr művében véletlenekre hagyatkozni, ha eredményeket 
várunk. Istennek nagy elmékre, gondolkodó emberekre van szüksége. Jé-
zus elhívott munkatársai ne legyenek kontárok! Istennek jóravaló, derék és 
okos emberekre van szüksége, akik a lélekmentés hatalmas és fontos mű-
vét véghezviszik.”3 Átfogó gondolatokkal és tervekkel kell rendelkeznünk. 
A lélekmentés többet igényel, mint bármilyen más feladat, amelyet az em-
ber végez. Rendkívüli gyengédség kell hozzá. Ez egy hatalmas megbíza-
tás. Ezért szükséges, hogy munkánkat jól átgondolt tervek szerint végez-
zük. Csak így haladhatunk előre. 

Kontárok számára nincs hely a gyülekezet vezetésében. A gondolkodás 
nemcsak munkánk érdekében fontos; aki gondolkodik, maga is áldást 
nyer. „Aki megelégszik azzal, ...hogy mások gondoljanak ki terveket és va-
lósítsák meg őket, annak értelme elgyengül. Ahelyett, hogy élete jó hatást 
gyakorolna másokra, befolyása gyenge marad... Az embereknek ez az osz-
tálya könnyebben megbetegszik, mivel a szellemi erők éltetik a testet, és a 
szervezet ellenálló képességét növelik a betegségekkel szemben.”4 

A gondolkodás nemcsak értelmünket befolyásolja, hanem fizikai erőnket 
is. Néhány vezetőnek ezek talán új gondolatok. Figyeljük csak meg a kö-
vetkezőket! „Rossz gondolat rossz nyomot hagy lelki világunkban. Ha a 
gondolatok tiszták és szentek, akkor az ember javul általuk. Ezekkel élén-
kebb a lélek, és gyarapodik a készség a jó cselekedetekre.”5 

Helyesen jegyzi meg Samuel Crothers: „A gondolkodás az a kulcs, amely 
megnyitja előttünk az utat a világ megértéséhez. Van valami bennünk, ami 
egyezik azzal, ami körülöttünk, ami alattunk, és ami fölöttünk van... Ha 
közlök Önnel egy gondolatot, azt ön megtarthatja emlékezetében, vagy el-
feledheti. Ha azonban önt önálló gondolkodásra ösztönzöm, akkor hozzá-
járultam az ön szellemi fejlődéséhez.”6 Pontosan ezt kíséreljük meg itt; azt 
                                                 
2 E.G White: Letters 106. 1901. 
3 E.G White: Christian Service, 224. old. 
4 E.G White: Testimonies III. köt. 157. old. 
5 E.G White: Üzenet az ifjúsághoz, 94. old. 
6 Sunshine Magazine, 1971. szept. 
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ugyanis, hogy hozzájáruljunk lelki növekedéséhez. Arra szeretnénk ösztö-
nözni gyülekezeteink vezetőit, hogy legyen több bátorságuk gondolkodni. 

„Egyedül te uralkodhatsz gondolataid fölött. A magasabb színvonal eléré-
séért folytatott küzdelem eredménye vagy veresége messzemenően a jellem-
től függ, valamint attól, hogy miként uraljuk gondolatainkat. Ha gondolata-
inkat helyes irányba tereljük, amint azt Isten tőlünk elvárja, akkor azokkal a 
dolgokkal foglalkozunk, amelyek nagyobb odaadásra segítenek bennün-
ket.”7 Ezért érvényes a következő: „A gondolatvilág ilyen irányú fegyelme-
zése egész életen át áldásos lesz. Aki megtanulja, hogy miképpen vigyen lel-
ket minden elvállalt kötelességébe, a legcsekélyebbnek látszó munkába is, 
az hasznára fog válni a világnak.”8 Más helyen pedig ezt olvassuk: „Ha 
megengeded, hogy mások gondolkodjanak helyetted, akkor erőforrásaid 
elapadnak és képességeid elsorvadnak. Sok ember értelmi képessége el-
törpül, mert csupán a mindennapi dolgokkal vesződik. Neked lelki prob-
lémákkal kell küzdened, amelyek legjobb szellemi erőidet igénylik.”9 Más 
szavakkal: Ne félj „elképzelhetetlen” dolgok fölött gondolkodni. Akkor ta-
lán felfedezel olyasmit, amelyet azelőtt senki sem gondolt ki. Ilyen módon 
talán egy régi módszert új élettel tudsz megtölteni, és hozzájárulhatsz Isten 
művének mielőbbi befejezéséhez. Talán így beléphetsz a történelembe is. 

A rendszeres gondolkodás állandóan előre visz bennünket. „Az emberek 
azáltal változnak, amiről gondolkodnak. Ha csak mindennapi gondolatok 
és ügyek foglalkoztatnak valakit, akkor élete is hétköznapivá válik... Ez az 
értelem törvénye, hogy beszűkül-e vagy kitárul, azoknak a dolgoknak a 
mértéke szerint, amelyeknek szenteli magát. A szellemi erők egész biztosan 
csökkennek és az ember képtelen lesz arra, hogy Isten Szavát befogadja, 
ha nem foglalkozik állandóan és erőteljesen az igazság keresésével. Ér-
telmi képességünk akkor növekszik, ha megvizsgáljuk az egyes bibliai 
igazságok egymáshoz való viszonyát, ha az íráshelyeket egymással össze-
hasonlítjuk és a lelki témájú gondolatokat mérlegeljük.”10 

A szellem (értelem) nemcsak hihetetlenül fontos és a legtitkosabb tulaj-
don, amivel rendelkezünk, hanem a legnagyobb érték is. Kötelességünk 
védelmezni és buzgón gondját viselni. Teremtőnk azt akarja, hogy minden 
szellemi képességünket használjuk. A tétlen elme eltunyul és elgyengül. 
Ezért sohase becsüljük le a gondolkodás hatalmát. 

                                                 
7  E.G White: Our High Calling 122. old.  
8  E.G White: Üzenet az ifjúsághoz 98. old. 
9  E.G White cikke, Review and Herald 1889. ápr.16. 
10 E.G White: Counsels to Parents and Teachers 460-461. old. 
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Ügyelj gondolataidra! Gondolataidat nevelheted, és helyes irányt szabhatsz 
nekik. Gondolataink fölött uralkodhatunk. Ha így cselekszünk, időt nye-
rünk. Minden lépés, amelyet a Lélek irányít, a helyes irányba vezet. Azon 
a területen, amelyen eredményt akarunk elérni, több tudásra fogunk szert 
tenni. Az ilyen továbbképzés formálja jellemünket, és mások számára 
hasznosabbakká tesz bennünket. Szellemi erőink ezáltal erősödnek. 

Sokat írtak és beszéltek már a pozitív gondolkodásról. Ez pozitív folya-
mat, amely nem magától fejlődik ki. Pozitív gondolkodás fáradozásaink 
gyümölcstermése. Kötelességünk, hogy ápoljuk és erősítsük. Ha valaki 
egyszer elhatározta, hogy ezt teszi, az élvezni fogja annak eredményét, és 
áldás lesz a gyülekezet és embertársai számára. 

Isten felszólít bennünket, hogy tiszta gondolatokat és hajlamokat ápoljunk 
önmagunkban. Milyen áldás is az, amikor érezzük a vágyat, hogy Isten 
szeretetén és a megváltás tervén gondolkozzunk, vagy tanulmányozzuk a 
csodálatos kegyelmet, amely a halandó, bűnös embert átformálja! Azok a 
tapasztalatok, amelyeket gondolatvilágunk magasabb birodalmában sze-
reztünk, világosabbá teszik az igazságot és az isteni célokat. Szívünk ör-
vendez a nagy gondolatok tisztaságán, amelyek által az ember - Isten se-
gítségével – mélyebb lelki meglátásokhoz és új kinyilatkoztatásokhoz jut. 
Csak a szellem tiszta világában tud a lélek Istennel kapcsolatba kerülni. 
Csak ebben a szférában alakulhat át az ember, és készülhet el a világosság 
országába. 

Jóllehet gondolatainkat nevelni kell, mégsem tudjuk ezt egyedül megvaló-
sítani. Emberi szívünk a bűn felé hajlik. Nem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy magunkat eredményesen uraljuk. Sokan bizonyították már ezt: 
„Mindent megkíséreltem, de semmi sem sikerült.” Segítségre van tehát 
szükségünk, és ebben a segítségben részünk lehet, hála Isten csodálatos ke-
gyelmének és a Szentlélek oltalmának. Azt kell tennünk csupán, hogy ér-
telmünket és szívünket Istennek szenteljük, szolgálatába állunk, és igénybe 
vesszük ígéreteit. Ezt várja el ma az Úr gyülekezeteink vezetőitől. 

„Ha Krisztus szívünkben lakik, akkor Ő fogja uralni minden gondolatun-
kat. Legmélyebb gondolatainkat az Ő szeretete és tisztasága fogja betölte-
ni. Ő fogja lelkivilágunkat uralni és Ő fog vágyaink központjában állni. 
Minden reménységünk és várakozásunk Vele lesz összekötve. Az az élet, 
amelyet most hitben, az Isten Fiában élünk, miközben szívünk szeretetével. 
tekintünk eljövetele felé, lesz a legnagyobb örömünk. Ő lesz örömünk ko-
ronája.”11 
                                                 
11 E.G White: Letters 8. 1891. 
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„Akinek szokásává vált, hogy a lelki dolgoknak örvendjen, az képes arra 
is, hogy átalakuljon, anélkül, hogy a menny elképzelhetetlen dicsősége 
porba sújtaná.”12 

Ha lelked messze akar szárnyalni, kezdj el alkotó módon gondolkodni! 
Légy bátor! fürkészd Isten mély titkait! Isten Lelke addig fog vezetni, 
ameddig csak kevesen bátorkodtak elmenni. Akkor majd mindig új tervek 
születnek benned, elavult programok megújulnak és munkád eredménye a 
vezetésben örömteljes lesz. Egy vers így fejezi ezt ki: 
 

Győzelem 
  
Aki azt hiszi: 
csatát vesztett, 
mielőtt még harcba lépne; 
eljátszotta a győzelmet 
- vesztes ember. 

Aki azt mondja: 
én nem merem, 
s szemével félve visszanéz; 
akarása összeroppan 
terhe alatt. 

Nyerni akarsz 
és szólsz vesztésről, 
szívedet kétely gyengíti; 
győzelmed meghalt, 
mielőtt csatát kezdtél. 

Aki azt hiszi: 
elkerülték, 
magányos lesz annak útja. 
A siker azt koronázza, 
aki várja! 

Nem mindig győz, 
aki erős. 
Nem mind első az, aki fut, 
- de célba ér bizonnyal mind, 
ki mer, ki hisz! 

 
Erdélyi László  (Ismeretlen német költő után)  

                                                 
12 E.G White: Schatzkammer I. köt. 225. old. 



 83 

Nekünk azonban nemcsak gondolkodni kell, hanem cselekedni is. „Szük-
séges, hogy tevékeny és komoly munkás élet mellett folytassunk elmélyült 
imádkozó életet. Csak ha komolyan fáradozunk azon, hogy elménket gon-
dolkodásra és figyelemre neveljük, és alkalmat keresünk arra, hogy az Is-
tennel való közösség által erősödjünk, akkor leszünk alkalmasak minden-
napi kötelességeink teljesítésére. Csak akkor tudjuk minden körülmény kö-
zepette, még a legkellemetlenebb helyzetekben is belső békénket megőriz-
ni.”13 A gondolkodás és a cselekvés nagyon fontos a vezető helyet betöltő 
keresztény életében. 

Tényként állapítottuk meg, hogy az alkotó gondolkodás magába zárja a 
tanulást is, vagyis a tudás és ismeret szerzését. Akit vezetéssel bíztak meg, 
azonnal felismeri, hogy gondolkodó emberek közé tartozunk-e. A gondol-
kodó vezető másokat is gondolkodásra ösztönöz. A gondolkodó gyüleke-
zet: erős gyülekezet.  

Az emberek az olyan vezetőkben bíznak, akiknek programjuk van, akik 
tudják, hogy mit akarnak, és akik velük együtt dolgoznak. Az ilyen veze-
tőknek szívesen segítenek céljaik megvalósításában. 

Mi a helyzet a te gyülekezetedben a tervek és elképzelések vonatkozásá-
ban? Gondold át ezt egyszer! Akkor nemsokára neked is lesznek terveid, 
amelyben testvéreid szívesen részt vesznek. Gondolkozz alkotó módon! 
Mi történne egyszer, ha a következő elképzeléseid lennének? 
 

· Részvétel a missziómunkában. 
· Kiképzés a gyülekezeti tagok részére. 
· Rendezvények új gyülekezeti tagok képzésére. 
· Rendszeres szomszédlátogatás. 
· Családok missziócsoportokká való szervezése. 
· Új területek megmunkálása. 
· Kapcsolatfelvétel azokkal az emberekkel, akik közelünkben élnek. 
· Összejövetelek, gyülekezeti tagok irányítása mellett. 
· Gyülekezeti tagok evangélizációs munkája. 
· Érdeklődőkkel való munka. 
· Kapcsolatteremtés a szomszédokkal (beszélgetés stb.). 
· Jóléti, szociális munka, alkoholellenes munkába bekapcsolódás. 
· Részvétel a véradó mozgalomban, 

                                                 
13 E.G White: The Ministry of Healing 512. old. 
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· Ünnepélyek szervezése. 
· Ifjúsági összejövetelek szervezése, 
· Társadalmi munka, mozgássérültek, csökkent szellemi képessé-

gűek között. 
· Különleges ünnepélyek szervezése az öregotthonokban. 
· Betegek látogatásának megszervezése. 

 
„Amilyenek gondolataid, olyan a műved; amilyen a szereteted, olyan, a 
vonzóerőd. Ott állsz ma, ahová eddig gondolataid vezettek, és holnapra 
oda érsz, ahová gondolataid visznek, Gondolataid követésétől nem tudsz 
menekülni, azonban tudsz kitartóan tanulni és ezáltal boldog lehetsz. 
Megvalósíthatod szíved kívánságát, legyen az értékes, vagy értéktelen, de 
semmi se hiábavaló ötlet. Gondolataid szüntelen arra irányulnak, amit tit-
kon szeretsz. Gondolataid eredményei kezedre lesznek bízva, és azok azzá 
válnak, amivé teszed - sem többé, sem kevesebbé. Olyan csöppnyi lehetsz, 
mint kívánságod, mely téged ural, vagy olyan nagy, mint magasztos törek-
véseid.”14 
 
Istennek szüksége van alkotó gondolkodású emberekre! 
 

                                                 
14 James Allen: Ideals, Sunshine Magazie 1965. jún. 



Legyetek állhatatosak az imádkozásban 
 
 
A keresztények az imádságot mindig megfoghatatlan lelki csodának tekin-
tették. Sokak számára megmagyarázhatatlan titok, mások számára pedig' 
valóságos és értékes tapasztalat. Az ima, mint közvetlen kapcsolat a Min-
denható Isten és mindenek Ura, valamint a halandó, mulandó ember kö-
zött, elsősorban személyes tapasztalat. Egyedül a valóságos keresztényi 
élet teszi az imádságot Jézus Krisztus minden követője számára szükség-
szerűvé. 

Befolyásos és eredményes keresztények, akikre vezető feladatokat bíztak, 
mindig az ima emberei voltak. Az ilyen emberek személyes életét mindig 
az Istennél való állandó kapcsolat jellemzi. Ezek az emberek közvetlenül 
érintkeznek Istennel; Isten lehajol hozzájuk, ők pedig felemelkednek Hoz-
zá. Az ilyen tapasztalat nem egyetlen éjszakára szorítkozik. Az ilyen em-
berek Istennel járnak és Vele beszélnek. Ez olyan tapasztalat, amely jelen-
tőségében egyre növekszik. A szellemi észlelés pillanatai az ember ke-
délyállapotát és lelki tapasztalatait magasabb színvonalra emelik. 

Az ima jelentős kapcsolatot teremt a kedély és az értelem között. A kap-
csolatnak minden ilyen módja az ember vallásos életében ú kinyilatkozta-
tásokat és átfogóbb tapasztalatokat hoz létre. Az ember személyesen érzi, 
amint Isten beszél hozzá. Jelentéktelen emberek életében valami új kez-
dődik. Gyenge emberek megerősödnek és rendíthetetlenekké válnak. A lé-
lek láthatatlan átélései a hit megszilárdulása általláthatókká válnak, ame-
lyek a hétköznapokban is megnyilvánulnak. 

Az imádkozó keresztény életét és munkáját az örömmel teli kitartás és 
állhatatosság jellemzi. Lelki életünk ima által megújul, és ezáltal Isten kö-
zelébe jutunk. 

Isten az imádkozó ember számára kinyilatkoztatja önmagát. Az ember az, 
aki elfogad. Ily módon áll a keresztény ember kölcsönös és állandó kap-
csolatban Istennel. Ima nélkül nem lehet lelki életet élni. A lelki embernek 
szüksége van az ima lélegzetvételére, hogy élhessen. Az Istennel való 
imaközösség semmiképpen sem menekülés a nehézségek elől, hanem erő-
síti az ítélőképességet, és a Szentlélek jelenlétében részesít bennünket. 
Ezáltal a gonosz hatalma megtörik. 

Abraham Lincoln mondta egyszer: „Milyen gyakran voltam térdeimre 
kényszerítve, mert lenyűgöző módon világossá vált előttem, hogy sehová 



 86 

máshova nem mehetek.” Más államférfiak is vannak, akik hasonlóképpen 
tudnának nyilatkozni. Mennyire igaz is az, hogy „Istennek egy gyermeke a 
térdein messzebbre lát el, mint egy filozófus lábujjhegyen.”1 

„Isten követei időzzenek sokáig Vele, ha eredményesen akarnak dolgozni… 
Ha az emberek Illéshez hasonlóan átadják magukat Istennek, és ugyan-
olyan hittel bírnak, akkor Isten kinyilatkoztatja magát, mint hajdan. Kö-
nyörögjünk úgy, mint Jákób, és ugyanazokat az eredményeket látjuk majd. 
A hívő ima meghallgatásaképpen erő árad ki Istentől.”2 

Kétségtelen, hogy az ima a legnagyobb erőforrás, amely az ember rendel-
kezésére áll. Ezért valóban meglepő, hogy csak olyan kevesen veszik 
igénybe. A keresztény számára veszélyes dolog az imádság elhanyagolása 
vagy figyelmen kívül hagyása. Imádság nélkül az emberek gondatlanokká 
válnak és elveszítik Istenben való biztos hitüket. „Ha az imát elhanyagol-
juk vagy csak alkalomszerűen imádkozunk, akkor elveszítjük kapcsolatun-
kat Istennel.”3 

Mi is az imádság? Sokan megkísérelték már, hogy megmagyarázzák ezt 
az Isten és ember közötti titokzatos párbeszédet. Ennek a természetfeletti 
folyamatnak a megmagyarázása azonban valóban nehéz. Minden ember 
átélheti az Istennel való találkozást, és imádság által áldást nyerhet. Az 
ima valami kézzelfogható dolog.  

Egy diákotthon harmadik emeletén, egy Istennel történt említésre méltó 
találkozás alkalmával rendkívül szokatlan betekintést nyertem az imaélet 
második és harmadik dimenziójába. Ott tanultam meg imádkozni. Szoba-
társam - nálam idősebb - figyelemreméltó és rendkívüli fiatalember volt. 
Tanultunk, eszmecserét folytattunk, és együtt imádkoztunk. Az együtt töl-
tött reggeli és esti áhítatok nekem nagyon sokat jelentettek. Imái csodála-
tosak voltak, őszinték és erőteljesek. Csodáltam őt, és reméltem, hogy egy 
napon majd úgy fogok tudni imádkozni, mint ő. Világos volt előttem, 
hogy az imáról és annak igazi jelentőségéről még nem tudtam mindent. 
Mindeddig az imádságnak csak az első dimenziójáig jutottam el. 

Egy rövid, közös esti áhítat után a nap terheitől mindketten fáradtan emel-
kedtünk fel térdeinkről, és aludni tértünk. Szobatársam ágya szorosan az 
ajtó mellett volt, az enyém pedig a sarokban, az ablak mellett. Úgy gondo-
lom, egy perc sem telt bele, míg mélyen elaludtam. A következő, amire 
                                                 
1 Moody Monthly 1963. dec. 
2 E.G White: Az evangélium szolgái 159. old. 
3 E.G White: Az evangélium szolgái 159. old. 
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emlékezni tudok, egy olyan érzés volt, mintha valaki megérintett volna. 
Kinyitottam a szememet, és egy kép tárult elém, amilyet még sohasem lát-
tam. A halvány holdfény áthatolt az ablakon, és megvilágította barátom 
ágyát. És mit láttam? Ott térdelt az ágya előtt, és a menny sugárzó fénye 
vette körül. Ez számomra szokatlan látvány volt, éjjel fél kettőkor; mert 
ezt mutatta az órám az éjjeli szekrényemen. 

Egy különös érzés kerített hatalmába. Hirtelen azt éreztem, hogy mi ket-
ten, a harmadik emelet sarokszobájában nem vagyunk egyedül. Mi törté-
nik itt? Az esti áhítat alkalmával közösen imádkoztunk. Miért imádkozik 
most éjfél után térden állva? Mi lehet a problémája? Semmit sem beszélt 
nekem arról, amiből arra következtethettem volna, hogy ilyen szokatlan 
időben éjszaka imádkoznia kellene. Valamit eltitkolt előlem? 

Még mindig emlékszem azokra a gyötrő gondolatokra, amelyeket azon az 
éjszakán éreztem. Zavaromban és tehetetlenségemben a fal felé fordultam, 
és a fejemre húztam a takarót, mintha így meg tudtam volna szabadulni ettől 
az éjszakai jelenettől. Én is imádkoztam, és kértem Istent, hallgassa meg ba-
rátom imáját, azért, ami szívét nyomja. Valószínű, nem volt hosszú imádság. 

Ismét elaludtam. Negyed négykor különös módon újra felébredtem. Ké-
nyelmetlen érzésekkel fordultam meg. A kép egy kissé változott; a hold 
tovább haladt útján, és a fény, amely az előbb a fél szobát bevilágította, 
csak a felső ablaknyíláson hatolt be a padlóra, barátom ágya mellett. Eb-
ben a fénynyalábban megpillantottam két lábát, ami jelezte, hogy barátom 
még mindig imádkozik. Elcsodálkoztam. Egy kissé ismét elgondolkodtam 
a dolgon, röviden imádkoztam, és újból elaludtam. Azután még egyszer 
ismét felébredtem. Az órám 5 óra 20 percet mutatott. Barátom még min-
dig térdein volt. Tudtam, hogy az egész éjszakát imával töltötte. 

Tovább képtelen voltam aludni. Tíz perc múlva kell szólni a csengőnek, 
hogy mindnyájan felébredjünk. Erre vártam. A takarót egészen a szeme-
mig húztam, és hunyorítottam. Néhány gondolat foglalkoztatott. Feszült 
figyelemmel vártam, mi fog történni, ha csöngetnek. 

Azután felhangzott a csengő, erőteljesen, tisztán. S mi történt ekkor? Szo-
batársam nem tudta, hogy figyelik; felállt, nyújtózkodott egyet, és nevetve 
jött az ágyamhoz. Azt gondolta, hogy még alszom. „Val, kelj fel! Szép 
napunk van!” 

Nem tudtam, mit szóljak. Ámulatba estem, amikor egy vidám, sugárzó ar-
cú embert láttam, aki az egész éjszakát térdein töltötte. Ilyen élményben 
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még nem volt részem. Ez teljesen új volt számomra; teljesen ismeretlen 
valami, egy éppen csak megtért ember számára. 

A nyugtalan éjszakát követte a titokzatos reggel. Számomra minden olyan 
fordítottnak tűnt. Barátom észrevett; rajtam valamit. 
- Mi történt? - kérdezte tőlem. 
- Igen, mi is történt? - válaszoltam én. Szerettem volna, ha hangomat va-
laki összefogta volna. 
- Valami nincs rendben?! 
- Igen, valami nincs rendben? Miért kérdezel? Te egész éjszaka imádkoztál. 

Ez volt reggeli beszélgetésünk. Én azok közé tartozom, aki azt gondolta, 
hogy csak akkor kell imádkozni, ha az embernek problémái vannak. Az 
imádság más dimenziói ismeretlenek voltak számomra. Azon az éjszakán 
Isten valamire megtanított. 

Az órák után barátom elbeszélt valamit éjszakai imájáról. Nem volt sem-
mi különös problémája, ami terhelte volna. „Hogyan tudnék én nyugodtan 
aludni, amikor drága édesapám a világban érzi jól magát, és még nem fo-
gadta el Jézus Krisztust?” Azután elmesélte milyen gyakran várt arra, hogy 
mélyen elaludjak, s azután ő térdeire ereszkedett, és az éjszakát imádkoz-
va töltötte. Ez mélyen érintett engem, és nagyon szégyelltem magam. 
Édesapámmal hasonló volt a helyzet, és még egyetlen éjszakát sem töltöt-
tem el azzal, hogy érte imádkozzak. Ettől kezdve sokszor imádkoztunk 
édesapánkért együttesen. Végül mindkettőnk apja átadta szívét az Úrnak. 
Megkeresztelkedtek. El tudjátok képzelni, mit jelentett ez mindkettőnk 
számára? Számomra mindenesetre azt is, hogy megtanultam imádkozni. 

Vannak emberek - közöttük néhányan nagyon komoly és buzgó kereszté-
nyek -, akik az imádságot valamilyen kétségbeejtő, fájdalmas és szánal-
mas küzdelem eszközének tekintik, amely által a hatalmas, gazdag, de kö-
zömbös és fukar Uralkodót meg kell győzniük, hogy az Ő gazdagságából, 
amelyre oly nagy szükségünk van, valamit nyújtson nekünk. Az ilyen fel-
fogás hamis és torz képet nyújt Istenről és az emberekhez való viszonyá-
ról. Nem kell azért fáradoznunk, hogy Istent segítségre bírjuk. Isten kész-
séges erre, mert szeret minden embert. Mindannyian gyermekei vagyunk, 
akár engedelmeskedünk Neki, akár nem. Isten mindannyiunkról gondos-
kodik, mert szereti teremtményeit. Amikor imádkozunk, gondoljunk Isten 
irántunk érzett jóakaratára, és hagyatkozzunk Reá. Ő kegyelmes, nemes és 
nagylelkű. 

Nemcsak akkor kell imádkoznunk, amikor az életben szenvedéseket kell 
elviselnünk vagy nyomás alatt állunk. „Uram, add meg nekem...” - hang-
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zik sokszor és önző imádság, amely nem nyer meghallgatást. Jakab apos-
tolnak igaza volt, amikor az imádkozó keresztényeknek ezt mondta: „Ké-
ritek, de nem kapjátok meg, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre 
költsétek azt.” (Jak 4:3) Vagy ahogy egy másik fordításban olvassuk: „Ha 
azonban kértek valamit, nem kapjátok meg, mert rossz szándékotok van; 
mivel azért kértek dolgokat, mert telhetetlen mohóságotokat akarjátok ki-
elégíteni.” 

Ha Istennek szolgálunk, akkor közösségben lehetünk Vele. Azonban nem 
tudunk neki szolgálni, ha nem vagyunk Vele közösségben. Az imádság sok 
ember számára valótlan dolog, aminek az a következménye, hogy Isten 
nem valóságos számukra, jelenléte pedig fátyolos. Másrészről vannak em-
berek, akik állítják, hogy lehetetlen a Magasságos Istennel közösségben 
lenni, mert Ő oly messze van, és oly nagyon különbözik tőlünk. Elképze-
lésük szerint lehetetlen Istennel személyes, bensőséges kapcsolatban lenni. 

Az ember újból és újból megkísérli, hogy Istennel való kapcsolatának tit-
kát kifürkéssze és körülhatárolja. Nagyon sok ilyen felfedezés helyes, de 
sok teljesen téves. Isten maga biztosított bennünket arról, hogy Vele kö-
zösségben lehetünk. Miért kell az embernek ebben kételkednie? Meglepő, 
hogy azok az emberek, akik a Mindenhatót jogosan az univerzum végte-
lenségében képzelik el, saját életükből teljesen száműzik Őt, mert oly 
nagy és oly távol van tőlük. Isten a mi életünk része és mindennapi tapasz-
talatunk kíván lenni. Nagysága nem akadályozza meg Őt abban, hogy kö-
zel legyen hozzánk. Prófétái által ezt újból és újból kijelentette nekünk. 
Fiának testté létele volt a tetőfoka azoknak az ünnepélyes ígéreteknek, 
amelyeket nekünk adott. Isten Krisztusban összekötötte magát az ember-
rel. Isten lejött a földre, és közöttünk lakozott. Ez kielégítő bizonyítéka 
annak, hogy Isten valóban akarja ezt a közösséget. 

A másik oka annak, hogy emberek a fenti álláspontot foglalják el, az, 
hogy vallásos életük értelmetlen volt, mivel semmi közük sem volt az Is-
tentől meghatározott alapelvekhez és célhoz. Számukra Isten teljesen kí-
vülálló, és idegen volt. Ha hiányzik a személyes kötődés, a szoros kapcso-
lat Istennel, akkor az imádság csak rituális cselekmény lesz, egy titokzatos 
vallásos kultusz, amely nélkülöz minden értelmet és jelentőséget. 

Az imatapasztalatnak szereteten kell alapulnia, éppen úgy, mint istentisz-
teletünknek és Krisztusról tett bizonyságtételünknek. Az átadott életnek 
van egy formája, amelynek megfelelője az átadott imaélet. A kettőnek 
harmonikusan kell egymásba olvadnia, és ezáltal értelmet és jelentőséget 
kölcsönöznie a keresztényi életnek. Hitben szemlélhetjük Istent, és hitben 
lehetünk Vele közösségben is. 
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Az Istennek átadott állhatatos élet, a rendszeres imaélet felemeli és meg-
erősíti a gyülekezetet. Ha hiányzik a változatlan szeretet, akkor akadozik 
az imaéletünk és az Istennel való kapcsolatunk. Az ima lelki gyöngédsé-
get eredményez és rendkívüli módon erősíti a különbségtevés képességét, 
amely szükséges ahhoz, hogy Isten és közöttünk jó és zavartalan egyetér-
tés uralkodjék. 

A most következő idézetek E.G. White írásaiból segítenek nekünk abban, 
hogy mélyebbre hatoljunk az imaélet titkaiba. Ha az imával csupán kíván-
csiságból vagy elméletileg foglalkozunk, akkor ezek mit sem segítenek 
nekünk. Az őszinte emberek választ kapnak kérdéseikre, és megragadják 
az ima szépségeit és fenséges voltát, amikor valóban imádkoznak. 

1.  Az ima: a lelki élet lélegzetvétele. 

Amit az oxigén jelent testünknek, az a lélek számára az ima. „Az ima a lé-
lek lélegzetvétele. Ez a titka a lelkierőnek. Semmilyen más eszköz nem tud-
ja helyettesíteni; megőrzi a lélek egészségét. Az ima közvetlen összekötte-
tésbe hozza a szívet az élet forrásával és erőt ad a keresztény tapasztala-
toknak.”4 Azt is megvilágítja előttünk, miért nem „élő” minden keresztény. 
Fizikailag sok keresztény lehet tevékeny, és bizonyos dolgokat létrehoz-
hat, de nem él lelki életet. Létezik, anélkül, hogy „élne”. Lelkileg halott. 

„A szüntelen ima a léleknek Istennel való szakadatlan egyesülése; általa 
az Istentől jövő élet árad a mi életünkbe; életünk tisztasága és szentsége 
viszont Istenhez kapcsol bennünket.”5 A mi Urunk, Jézus Krisztus maga is 
szükségét érezte az imádságnak, hogy lelkileg élő és erős maradjon. Ez az 
állandó kapcsolat az Atyával lehetővé tette számára, hogy mint ember, bűn 
nélküli életet élhessen. Mindig győzött, mert összeköttetésben volt az élet 
Forrásával. Ebben az előjogban mindenkinek része lehet. Ahogy Krisztus 
önmagát imádság által odaadta az Atyának, hasonlóképpen élhetünk mi is 
Krisztushoz hasonló életet, és így eredményes vezetőkké válhatunk. 

Az itt megbeszélt lelki lélegzetvételtől függ életünk és halálunk. A maradék 
gyülekezetnek lelkileg élő emberekre van szüksége. Miért hagyják el sora-
inkat mégis oly sokan? Ezek - úgy tűnik - arról tesznek bizonyságot, hogy 
elhanyagolták az imaéletet, felhagytak a „lélegzetvétellel”, miáltal meg-
fulladt és kialudt lelki életük. A gyülekezet vezetőinek lelki embereknek 

                                                 
4 E.G White: Az evangélium szolgái 226. old. 
5 E.G White: Jézushoz vezető út 74. old. 
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kell lenniük, erre pedig képtelenek imaélet nélkül. Ezért adatott nekünk is 
a tanács: „Ne hanyagoljátok el a csendes imát, mert ez a hitnek a lelke.”6 

2. Az ima: beszélgetés Istennel. 

A történet egy fiatal katonáról szól, aki a harctéren a menny felé tekintett 
és Istennel beszélgetett. Ez volt első imádsága, és a következőképpen ke-
reste a kapcsolatot Istennel: „Jóságos Isten, én még sohasem beszéltem 
Veled, azonban most az egyszer szeretnék egy „jó napot”-ot mondani. Tu-
dod, nekem azt mondták, hogy Te nem vagy, és mint egy bolond, ezt el is 
hittem. Az elmúlt éjszaka egy gránáttölcsérből feltekintettem az égre, és 
akkor világossá vált előttem, hogy nekem hazudtak. Ha egyszer is időt vet-
tem volna magamnak arra, hogy szemléljem azokat a dolgokat, amelyeket 
Te alkottál, akkor megtudtam volna, hogy nem az igazi nevükön nevezik 
őket. Nagyon szeretném tudni, nyújtod-e felém kezed? Valahogy az az ér-
zésem, hogy megértesz engem; azonban mégis furcsa, hogy ebbe a pokol-
ba kellett kerülnöm, hogy időt találjak Számodra. Úgy gondolom, nem tu-
dok most többet mondani, de oly boldog vagyok jóságos Isten, hogy ma ta-
lálkoztam Veled.”7 

Valóságos találkozás volt ez Istennel? Minden bizonnyal! Ez a katona 
nem az egyetlen volt, aki Istennel valóságosan beszélt, ahelyett, hogy, 
csupán valamilyen imaformát keresett volna, amely nagyon sok istentisz-
teleten gyakorlattá vált. 

Sokan vannak emberek, akik eltávolodnak egymástól, mint ahogyan eltá-
volodnak Istentől is. A szomszédlátogatások és a baráti beszélgetések egy-
re ritkábbak lesznek, és sokszor teljesen megszűnnek. Az eredmény pedig: 
szétrombolt emberi kapcsolatok. Az emberek elszigetelődnek egymástól, 
és igazi barátságok egyre ritkábban kötődnek. 

Ugyanez megtörténhet mindenkivel az Istenhez való viszonyában. Az 
imádság nélküli, az Istennel való beszélgetés nélküli élet nagyon magá-
nyossá teheti az embert. Nem kell azonban ennek így lennie. Isten szerető 
Édesatyánk, hűséges Barát. Aki szívén viseli jólétünket, Aki mindenkinél 
jobban érdeklődik irántunk, mint bárki más. „Szívünket feltárni Istennek 
mint barátunknak, ez az ima.”8 

                                                 
6 E.G White: Schatzkammer I. köt. 51. old. 
7 The Message Magazine 1970. febr. 
8 E.G White: Jézushoz vezető út 70. old. 
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Nincs arra szükségünk, hogy Isten előtt idegenekként jelenjünk meg, és 
elmondjuk Neki, kik vagyunk. Ő ismer és szeret bennünket. Ezzel a nyi-
tottsággal tiszteletteljesen térdelhetünk elé, és imádságunk egy baráttal va-
ló beszélgetéssé válik. Minél többet beszélgetünk Istennel, mint baráttal, 
annál nyájasabban közeledik hozzánk. Ez a barátság mindenki számára a 
legnagyobb áldás lehet. Istennel járhatunk mi is, és Vele beszélhetünk, 
mint egykor Énok. Az igazi imádság Istenhez emel; megérezzük az Ő je-
lenlétét, amely örömmel tölt el bennünket. Azután átéljük azt, hogy mily 
dicső dolog összhangban élni Alkotónkkal. Ezután már nem vagyunk 
egyedül. Isten előtti megjelenésünk és Vele való beszélgetésünk egyre 
gyakoribb és kellemesebb lesz. Közösségünk lesz Vele, és egyek leszünk 
Vele. „Isten olyan emberek által magasztaltatik, akik Hozzá közelednek.”9 
E világ bűn által megrontott környezete nem érinti, azokat az embereket, 
akik Isten jelenlétében élnek. Ha őszintén imádkozunk, erőt és szilárdsá-
got nyerünk fentről. Csak Istenünk oltára előtt érezhetjük ezt az érintést. 
Ott minden gondolat és érzés tiszta. Csodával határos, hogy a gyengébbek 
leggyengébbje Istenhez jöhet, és az Atya kezét megragadhatja, és ezáltal 
megerősödhet. „Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy a bűn ellen sike-
resen küzdjünk és keresztényi jellemet fejlesszünk. Az isteni befolyás, 
amely válaszként imáinkra hatását érezteti, véghezviszi a kérelmező lelké-
ben mindazt, amiért Istenhez könyörög.”10 

3. Az ima: közösség Istennel. 

Akit a gyülekezetben vezetéssel bíztak meg, szüksége van állandó közös-
ségre azzal, Aki elhívta a szolgálatra. Bensőséges baráti kapcsolatot kell 
kialakítania és ápolnia Istennel. Az örömök és gondok, amelyekben része 
van, a gyülekezetben a közös öröm és részvét forrásai lesznek. Akkor a 
vezetők sohasem lesznek egyedül.  Feladatuk teljesítése közben sem félő 
szorongást, sem elbátortalanodást, hanem bizalmat és megelégedést fog-
nak érezni. Isten mellettük áll, és hálásan fogják énekelni: 

„A Jézus neve drága kincs 
És édes orvosság; 
A fáradt szívnek nyugalom 
És égi boldogság.” 

Mi tehát a gyümölcse az ilyen közösségnek? „Az Istennel való közösség 
emelkedetté teszi a jellemet és az életet. Az emberek felismerik, mint az el-
ső tanítványok esetében, hogy Jézussal voltunk. Ez olyan erőt ad a szolgá-
lattevőnek, amilyet semmi más nem adhat. Ne engedje, hogy bármi is el-
                                                 
9 E.G White cikke, Review and Herald, 1900. okt. 30. 

10 E.G White: Az apostolok története 385. old. 
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vegye tőle ezt az erőt.”11 Ezáltal a vezető személy lelki élete frissességet 
és életerőt áraszt, és mindazok, akik vezetésére és gondjaira vannak bízva, 
felüdülnek és megtelnek lelkesedéssel. Ilyen lelkiállapotban több út válik 
lehetségessé, mint amennyit az ember valaha is lehetségesnek tartott. Az 
Istennel való közösség segít előrehaladni munkánkban, bármily nehezek 
legyenek is a körülmények; az Istennel való közösség erőt ad, és ahhoz 
segít, hogy értékeset alkothassunk. 

4. Az ima: kulcs. 

„Miért is vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az 
ima: kulcs a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, 
ahol a Mindenható végtelen kincsei vannak.”12 Ezt a kijelentést már hosz-
szú idő óta ismerjük. Miért nem használtuk tehát mégsem az imát, mint 
kulcsot hatásosabban? Nem lehetne ez minden egyes hivő ember kezében 
kulcs? Figyeljünk csak arra, mit mondott nekünk hajdan az apostol! „Mert 
igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” Illés ember volt, hoz-
zánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem 
volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig.” (Jak 5:16-17) 

A komoly ima: erő, hatalmas erő. „Egy kérés, amelyet hittel tárnak Isten elé, 
nagyobb hatalom, mint az emberi értelem összes kincse.”13 Isten mindent 
képes megváltoztatni, ha mi Vele együttmunkálkodunk. A legreményte-
lenebb helyzet a legdicsőbb győzelmi tapasztalattá válhat segítsége által. A 
legcsüggesztőbb jövő ima által a legígéretesebb és legeredményesebb lehet. 

Az ima: kulcs, amely csodákat művelhet. Élhet mindenki ezzel a lehetőség-
gel? A válasz: igen! Maga az Úr mondta: „Kérjetek és adatik néktek, ke-
ressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind 
kap; és aki keres, talál; és a zörgetőknek megnyittatik.” (Mt 7:7-8) 

Ezt a kulcsot azonban az imatapasztalatok által szabályozott törvények sze-
rint kell kezelni. Sok keresztény egyenesen figyelmen kívül hagyja az Is-
tennel való eredményes viszony alapelveit. Ahhoz, hogy Isten meghallgas-
son bennünket, egészen határozott feltételekre kell ügyelnünk.  

Melyek tehát ezek az alapvető feltételek? 

Mindenekelőtt el kell ismernünk nagy szükségletünket. Aki kétségbeeset-
ten vágyakozik bűneinek bocsánatára, lelki békesség és igazság után szom-
                                                 
11 E.G White: A Nagy Orvos lábnyomán 369. old.  
12 E.G White: Jézushoz vezető út, 71. old. 
13 E.G White: Bizonyságtételek II. köt. 279. old. 



 94 

júhozik, mélységes komolysággal, annak Isten - ígérete szerint - meghall-
gatja imáját. „Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbe-
szédesebben szólal fel érdekünkben. ...Ha igazságtalanságot rejtegetünk a 
szívünkben, és tudatosan vétkezünk, az Úr nem hallgat meg bennünket; 
csak a bűnbánó és összetört szív imája kedves előtte. Ha minden felismert 
igazságtalanságot jóvá tettünk, remélhetjük, hogy Isten meghallgatja ké-
résünket.”14 

Másodszor, hinnünk kell Istenben. Csak aki hisz, egyedül az tudja, hogy 
Isten jelen van és hall bennünket. A hit oly valóságos, mint a föld, a leve-
gő, a tűz és a víz, csak erősebb, mint valamennyi együttesen. Az Úr bizto-
sította a tanítványokat arról, hogy megkapnák, amit kérnek, ha hinnének: 
„És amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.” 
(Mt 21:22) János apostol a következőket mondta: „És ha tudjuk, hogy 
meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kérése-
ink, amelyeket kértünk őtőle.” (1Jn 5,15) A hit egyenlő a bizalommal, a 
reá hagyatkozással, ezért mondja az Ige: „Hit nélkül pedig lehetetlen Is-
tennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és meg-
jutalmazza azokat, akik őt keresik.” (Zsid 11:6) 

Azok a keresztények, akiket vezető tisztséggel bíztak meg, legyenek hivő 
emberek. Növekedjenek naponta a hitben, s akkor Isten meghallgatja imá-
ikat. Mienk az ígéret: „Az Úr minket is éppen olyan készségesen megtanít 
kötelességeinkre, mint ahogy másokat is megtanít. Ha hittel megyünk hoz-
zá, akkor személyesen nékünk mondja el titkait. Lelke által érinti szívün-
ket, amikor velünk jár, mint egykor Énokkal. Azok, akik úgy döntenek, 
hogy semmi olyant nem tesznek, ami nem tetszik Istennek, miután ügyüket 
Isten elé vitték, megtudják majd, hogy pontosan melyik úton kell járniuk. 
Ezek nemcsak bölcsességet kapnak Istentől, hanem erőt is. Igen, Isten erőt 
ad majd nekik az engedelmességre, a szolgálatra, úgy, ahogy Krisztus meg-
ígérte. Isten azért adott minden hatalmat Krisztusnak, az emberi nemzetség 
fejének és képviselőjének, hogy lássa el az elesett embereket mindazzal, 
amire szükségük van.”15 

Az imádság harmadik alkotó eleme a bizalomteljes alárendelés Isten aka-
ratának. „És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk 
valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.” (1Jn 5:14) Krisztus a 
mi példaképünk, akinek teljes és szilárd bizalma az Atya iránt különösen 
akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a kereszten függött. A Gecsemáné kert-
jében, amikor röviddel halála előtt imádkozott, kifejezésre juttatta: „mind-
                                                 
14 E.G White: Jézushoz vezető út 72. old. 
15 E.G White: Jézus élete 575. old. 
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azáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te.” (Mt 26:39) Az 
alázatosságnak és engedelmességnek ilyen légkörében szabaddá válik a 
lélek az „ÉN”-től, és felkészül az Istennel való közösségre. Az önzetlen 
imádság azonban nem jelenti azt, hogy önmagunkért nem imádkozhatunk. 
Kell, hogy saját boldogulásunk érdekeljen bennünket, éppen úgy, mint 
ahogy Isten is részt vesz jólétünk munkálásában. Ez azonban nem eredhet 
önző motivációkból. „Imánk ne legyen önző könyörgés, amelyben csupán 
önmagunknak kérünk. Azért kérjünk, hogy adhassunk. Tegyük magunkévá 
Krisztus életelvét.”16 A keresztény vezetők imádkozzanak saját megszen-
telődésükért és mennyei világosságért, hogy a reájuk bízott lelkek hason-
lóképpen megszenteltek legyenek és fény áradjon reájuk. Amit önmaguk 
számára kérnek, azt mások számára is kérjék. Amit másoktól kérnek és 
megkívánnak, azt maguk is cselekedjék. Ez új dimenziója az imaéletnek, 
amely feltárja előttünk a keresztényi gondolkodásnak, imádkozásnak új 
lelki birodalmát. A kegyes lelkű keresztények nem azért imádkoznak, 
hogy könnyebb legyen az életük, hanem sokkal inkább azért, hogy felada-
tuk végzéséhez megfelelő erőt kérjenek. A vezető emberek, akik az Úrnak 
szentelték életüket, mindig nagy dolgokat várnak Istentől, és ugyanakkor 
készek is nagy dolgokat tenni Istenért, még ha az lehetetlennek tűnik is. 
Teljesen bizonyosak a felől, hogy Isten az Ő szolgáinak imáit nem hagyja 
figyelmen kívül. 

Mindent, amit kérünk, nem kapunk meg. Olykor magasabb pozíciót vagy 
anyagi dolgokat kérünk, amelyek nem volnának jók számunkra, mert ha 
megkapnánk őket, akkor akadályoznák tevékenységünket, új tapasztala-
toktól fosztanának meg bennünket. Isten a megfelelő módon és időben 
hallgatja meg imáinkat, ahogy az számunkra a legjobb. Ha akaratának en-
gedelmeskedünk, ezzel kifejezzük az Ő vezetésébe helyezett bizalmunkat. 
Hiszen Ő már a kezdetnél ismeri a dolgok kimenetelét. 

A negyedik feltétele az eredményes imának a megbocsátás, amely az ima-
életben messze jelentősebb szerepet tölt be, mint azt a legtöbben elképzel-
nék. Hisz nekünk is szükségünk van elnézésre, megbocsátásra. Azoknak 
az embereknek, akik vezető tisztségben vannak, szükségük van a megbo-
csátás tapasztalatára. Istennel megbékélt és hit által megigazult életben 
kell járniuk. A megbocsátás eltörli a bűnöket. A tiszta szívnek, amely sza-
bad a bűn terhétől, hatalmas szerepe van az imádságban. „Ha megvalljuk 
bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson min-
ket minden hamisságtól.” (1Jn 1:9) Nagyon fontos, hogy a bűnt eltávolít-
suk életünkből. Istennel és az emberekkel való viszonyunknak rendben 
kell lennie. Dávid király saját tapasztalatából tudta ezt. Gyakran imádko-
                                                 
16 E.G White: Krisztus példázatai 93. old.  



 96 

zott, de nem minden imája talált meghallgatásra. Ennek okait ismerte, és 
ezért így int bennünket: „Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg 
nem hallgatott volna az én Uram.” (Zsolt 66:18) Hogyan fogadja Isten 
azoknak az embereknek az imáit, akik bűnben és engedetlenségben élnek? 
„Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is 
utálatos.” (Péld 28:9) Isten gyermekei vezető egyéniségek, akik ügyelnek 
a törvény betartására. Az őskeresztény egyház presbiterei, komolyan imád-
koztak ilyen „minőségi,” vezetésért. 

A megbocsátást azonban másokra is ki kell terjesztenünk, és meg kell kí-
sérelnünk azokat is kiengesztelni, akikkel szemben igazságtalanságot kö-
vettünk el. Ha ez nem történik meg, akkor esetleg megállapíthatjuk, hogy 
hiába imádkoztunk. A megbocsátást az Úr rendkívül fontosnak tartja, ezért 
tanácsolja nekünk, hogy rendezzük dolgainkat testvéreinkkel, szomszéda-
inkkal, mielőtt istentiszteletre megyünk: „Azért, ha a te ajándékodat az ol-
tárra viszed, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami pana-
sza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el elébb 
békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. 
Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, amíg az úton vagy vele...” (Mt 
5:23-25) Jakab apostol is különös nyomatékot ad ennek az alapelvnek, ami-
kor azt mondja: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok 
egymásért, hogy meggyógyuljatok; mert igen hasznos az igaznak buzgósá-
gos könyörgése.” (Jak 5:16) A mi, Urunk, Jézus Krisztus pedig így tanított 
minket: „És bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsá-
tunk…„ (Mt 6:12) Emlékezetes prédikációjában így folytatta: „Mert ha 
megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti 
mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétke-
iket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6:14-15) 

Nyilvánvaló, hogy a harmónikus családi élet és a kiegyensúlyozott kap-
csolat a hittestvérekkel, valamint a vezető testvérekkel, nemcsak az ered-
ményes vezetés érdekében fontos, hanem lényeges követelménye az Is-
tennel való közösségünknek is. A megbocsátást a kiengesztelődés követi, 
és ezáltal más súrlódási felületek is eltűnnek. A bosszúnak és a haragos 
gondolatoknak nincs helye az imádkozó ember szívében. Megbocsátásra 
kész szívre van szükségünk. 

Az eredményes és megszentelt imaélet ötödik jellemző vonása az állhata-
tosság. Sokszor elvárjuk, hogy Isten azonnal és kézzelfogható módon vá-
laszoljon imánkra. Az őszinte imákat Isten gyakran azonnal meghallgatja, 
talán még mielőtt befejeztük volna. Ha a szükséglet sürgős a válasz azon-
nal megérkezik. 
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Isten sohasem jön későn, olykor azonban megpróbálja hitünket. Ha kéré-
sünk, amellyel Isten elé járulunk nem is talál azonnal meghallgatásra, nem 
szabad ellankadnunk, hanem fogadjuk meg a tapasztalt apostol tanácsát: 
„Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek 
által, és ugyanezen dolgokban vigyázván minden állhatatossággal és kö-
nyörgéssel minden szentekért.” (Ef 6:18) Azáltal, hogy „vigyázunk”, iga-
zoljuk Isten ígéreteibe vetett hitünket és reménységünket. Az őszinte és 
bensőséges ima sohasem hiábavaló. Ha hitünk próbára van téve, ez áldásos 
tapasztalatot eredményez. Lehetséges, hogy nem azt kapjuk, amit kértünk, 
de Istennek talán egy jobb megoldása van számunkra; mindenesetre azt a 
segítséget és áldást kapjuk, amire legnagyobb szükségünk van. Legyen 
azért mindenkor szilárd bizodalmunk! 

További fontos feltétele az imádságnak: Isten Szentlelkének jelenléte. Az 
a kérés, amely a Szentlélek vezetése alatt történik, hathatós ima. A Szent-
írás bizonyítja, hogy a Szentlélek nemcsak megőrzi bennünk a reménysé-
get, hanem gyengeségünkben segítségünkre szolgál: „Mert azt, amit kér-
nünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi éret-
tünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” (Róm 8:26) Nem csodálatos ez? 
Tapasztalhatjuk, hogy az Úr gondoskodik rólunk, és mindent megtesz, 
hogy a Vele való közösségünk értékes tapasztalattá váljon. Isten Szentlel-
kének vezetése életünk minden területén lényeges, különösen azonban az 
imaéletben. Figyeld csak meg, hogy ír erről Júdás apostol: „Ti pedig sze-
retteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, 
tartsátok meg magatokat Isten szeretetében.” (Jud 20:21) Ha Istenhez 
imádságban közeledünk, akkor valóban le kell vetkőznünk minden félel-
met. Az őszinte lélek nagy örömmel közeledik Isten trónusához, odafor-
dulva a minden bölcsesség, erő, békesség és boldogság Forrásához. 

A hetedik lényeges eleme az imádkozásnak maga az Úr. Minden imádság 
központja Jézus kell, hogy legyen. „Az én nevemben’ - így tanította az Úr 
tanítványait imádkozni. Az Ő nevében járuljanak az Atyához.”17 Közvetlen 
menetelünk van az Örökkévaló trónjához, az Ő egyszülött Fiának dicsősé-
ges nevében. Krisztus szolgálata kezünkbe adta az imádság kulcsát. Kézzel-
foghatóan többet jelent ez, mint csupán nevének említését. Minden imád-
ságban, amelyet Isten trónusához küldünk, Jézus Krisztus imapartnerünk 
kell, hogy legyen. Ha elfogadtuk őt, mint személyes üdvözi tőnket, akkor 
ennek így kell lennie. Ha hiszünk Benne és szeretjük Őt, Lelke betölti szí-
vünket. Az Úr ígérete így hangzott: „És akármit kértek majd az én nevem-
ben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.” (Jn 14:13) 

                                                 
17 E.G White: Jézus élete 665. old. 
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Mikor és hol kell imádkozni? Sokféle keresztény van. Sok olyan ember 
van, aki életében még nem imádkozott; missziómunkánk során gyakran 
találkozunk ilyen emberekkel. Néhányan elmennek az istentiszteletre, 
ahol meghallgatnak egy-két imát a szószékről, és ez az ő sajátságos imád-
kozásuk. Vannak viszont olyanok, akik „szüntelen imádkoznak”. (1Thess 
5:17) Napjaink egyik ismert üzletemberének irodájába közvetlen felvonó 
vezet. Ő azonban ezt nem használja. Minden reggel gyalog megy fel a 
lépcsőkön, amelyet „imalépcső”-nek nevez. Azokhoz tartozik ez az em-
ber, akik érzik, hogy munkájuk megkezdése előtt imádkozniuk kell. Jó 
tudni, hogy környezetünkben ilyen üzletemberek is vannak. 

Mi a helyzet a keresztény vezető imaéletével? Neki is megvan minden nap 
az imára meghatározott ideje. Reggel, este és napközben beszélget Isten-
nel. „Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, 
és meg nem restülni.” (Lk 18:1) Igen, valóban így van: mindig beszélhe-
tünk Istennel, és szüntelenül Vele járhatunk. Lehet, hogy ez különösen 
hangzik, de mégis mondhatjuk, hogy ez nem hátráltat bennünket mun-
kánkban, és nem korlátozza teljesítményünket és eredményünket. Sokkal 
inkább fokozza eredményességünket, frissességünket és tevékenységün-
ket. Valóban, sok örömöt jelent az Úrral dolgozni és Vele élni. Mindig és 
mindenütt imádkozhatunk: 

Otthon    Mt 6:6 
Gyülekezetben   Lk 18,10;   Mt 21,13 
Tengeren   Acs 21,5 
Hegyekben   Mk 6,46 
Hajón    ApCsel 27,23-35 
Fogságban   ApCsel 16,25 
Mindenütt   1Tim 2,8;   ApCsel 10,9 

„Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fo-
hászkodásra. Mi sem gátolhat bennünket, hogy szívünket bensőséges imá-
ban Istenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi tevékenységünk köz-
ben is fohászkodhatunk, és kérhetjük Isten vezetését, amiként Nehémiás is 
tette, midőn kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való bensősé-
ges közösséget mindenütt ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen nyitva és szün-
telenül hívjuk. Jézust: 'Jöjj és maradj szívemben, mint mennyei vendég!”18 

Az isten által mindenki számára megadott lehetőség, hogy Hozzá mehe-
tünk, a legfelemelőbb tapasztalat. Kiváló emberek mindig együtt töltöttek 
bizonyos időt Istennel, egyedüllétben és zavartalanul. „Legyen szokásunk 

                                                 
18 E.G White: Jézushoz vezető út 75. old. 
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az Üdvözítővel való beszélgetés akkor is, amikor egyedül vagyunk, amikor 
az utcán járunk, és amikor mindennapi munkánkban szorgoskodunk. Küld-
jük fel szüntelenül csendes fohászunkat segítségért, világosságért, erőért, 
ismeretért! Legyen minden lélegzetvételünk egy-egy imádság!”19 Gyüleke-
zeti tisztségviselőként is át kell élnünk ezt a tapasztalatot és testvéreinket 
is oktatnunk kell erre. Napjaink embere nem szereti a csendességet és a ma-
gába szállást. Az emberek zajártalomban szenvednek. Azonban a csend-
ben és a magányban találkozhatunk Istennel. Miközben mások félnek az 
egyedülléttől, addig a keresztény szereti a magányt, mert így tud beszélni 
azzal, „akinek fülei szüntelenül nyitva vannak azok kérései előtt, akik szí-
vük mélyéből imádkoznak.”20 Isten gyermekei az imádkozás titkos helyein 
nemcsak legelrejtettebb és legszemélyesebb reménységüket tárták fel, ha-
nem meghallották azt amit Isten mondott nekik. Ilyenkor új lelki felisme-
rések nyerhetők, a gyengeség erővé válik, a megsebzett szívek meggyó-
gyulnak, és az aggódó lélek megnyugszik. Isten jelenlétében megérezzük 
a menny légkörét. Az imádkozó keresztények ismerik ezt. 

A Bibliában megörökített imádságok nagyon tanulságosak. Imák százait 
közli szó szerint. Ezek között vannak imák, amelyek vezető emberek ké-
réseit tartalmazzák. Az ima „története” 1Móz 4:26-ban kezdődik, és a 
Szentírás utolsó lapján fejeződik be azzal a kéréssel: „Jövel Uram Jézus!” 
Ezeket az imákat határozott céllal őrizték meg. Olvassunk el egyszer né-
hányat közülük! 

 
2Móz 32,10-14   Mózes imája  
Józs 5,13-15  Józsué imája  
2 sám 7,18-29   Dávid imája  
1Kir 8,12-61   Salamon imája 
1Kir 18,36-37   Illés imája 
Dán 9,3-19   Dániel imája 
Ezsd 9,5-15   Ezsdrás imája 
Neh 1,4-11   Nehémiás imája 
Kol 1,9-12   Pál imája 
Jn 17; Lk 23,34  Krisztus imája 

Imatapasztalataink azonban nem teljesek, ha nem egyesülünk imában má-
sokkal. Rendkívüli áldást jelent, ha két vagy három vezető tisztséget be-
töltő személy imaközösségben egymásra talál. Ezáltal növekszik a vezetés 
erőssége, és sokan nyernek áldást Isten művében tartós barátság által. 
                                                 
19 E.G White: E.G White: Válaszd az életet! 265. old. 
20 E.G White: Jézushoz vezető út 74. old. 
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Gondoljunk arra, amit az Úr mondott: „Mert ahol ketten, vagy hárman 
egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18:20) Ezekben 
a nehéz időkben gyakrabban kellene imaórákat tartani hittestvéreink köré-
ben, mert az egységben erő van. 

Beszélnünk kell saját családi körünkről is. Jól megszervezett imaórák sze-
retteink körében feledhetetlen tapasztalatokat nyújthatnak. Azokra az imák-
ra, amelyek a családi oltárnál hangzottak el, mindig emlékezni fogunk. 
Egy gyülekezeti tisztségviselő otthona legyen olyan, mint Béthel, ahol apa 
és fiú, anya és leánya közösen imádkoznak. Azok a gyülekezeti tisztségvi-
selők, akik saját otthonukban ima tapasztalatokat szereznek, segítségükre 
lehetnek hittestvéreiknek a családi áhítatok tartásában. Végül pedig érvé-
nyes az, hogy: imádkozó családok képeznek erős, imádkozó gyülekezetet. 
Csak imádkozó gyülekezeti tisztségviselők mögött áll imádkozó gyüleke-
zet. Csak az ilyen gyülekezetben lesz a hétköznapi imaóráknak értelmük, 
csak ezek a gyülekezetek lesznek jól látogatottak. „Uram, taníts minket 
imádkozni!” (Lk 11:1) 

Istennek szüksége van imádkozó emberekre! 



Légy példakép! 
 
 
 
Valami szörnyű dolog történt. „Hiszen nem tudtam, hogy utánam fog fut-
ni” - mondta elcsukló hangon egy kilencéves kisfiú, hogy magát igazolja. 
Pali és ötéves kistestvére karácsony előtt nagy sóvárgással szemlélték a 
kirakatokat. Izgatottan futottak városuk főutcáján, az egyik csillogó kira-
kattól a másikig. Oly sok látnivaló volt, oly sok beszélni való, tele voltak 
álommal és reménységgel. „Nézd csak, ezt szeretném magamnak kará-
csonyra, vagy inkább amazt ott” - hangzott oly sokszor ezen az estén. 

Így siettek egyik üzlettől a másikig, míg egyszer csak az idősebb testvér 
valami szépet fedezett fel az úttest másik oldalán, és hirtelen megállt. Tel-
jesen megfeledkezett kisebb testvéréről, aki orrát az egyik kirakathoz nyom-
ta, és szemlélte a sok tarkaságot. Pali elhatározta, hogy átmegy a másik 
oldalra. Ezen az estén nagy volt a járműforgalom. Hirtelen azonban rés 
támadt a kocsik során, s Pali megérezte a pillanatot; irány a másik oldal. 

A másodperc töredéke alatt határozott, és már futott is úgy, amint csak tu-
dott, át a gyilkos forgalmon. Mielőtt a járdát elérte volna, mögötte egy au-
tó fékje csikorgott, majd egy borzalmas, szívbe markoló kiáltás hasította 
át az esti léget. A forgalom megállt, az emberek összeszaladtak. Pali biz-
tonságosan elérte az utca túlsó oldalát. Hirtelen megfordulva egy olyan 
kép tárult szeme elé, amelyet soha az életben nem tud elfelejteni. Kistest-
vére megkísérelte, hogy utána fusson, de neki már nem sikerült. Egy kocsi 
elgázolta, és első kerekével átment a kisgyermek testén. Mozdulatlanul 
feküdt, és egy vörös tócsa vette körül a fejét. Borzalmas látvány volt. 

Pali átvergődött a tömegen. Bűntudata majd szétszakította a szívét. Vala-
mi rosszul sikerült. Kétségbeesetten kiáltott fel: „Hiszen nem tudtam, 
hogy utánam fog futni!” Hisztérikusan kiáltotta újból és újból. Kis testvé-
re meghallotta. Egy szikrányi élet volt még benne. Arca sápadt volt, ajka 
pedig elkékült. „Él” - kiáltották minden oldalról. A kis lurkó lassan Pali 
felé fordította fejét és félig nyitott szemekkel suttogta: „Pali... megpróbál-
tam... utánad futni.” Ezek voltak utolsó szavai. Vége volt. Vesztett, mert 
idősebb testvérét követte. 

Ezt a megrendítő történetet a következő napi reggeli újságban olvastam. A 
két testvér szavai képezték a vezércikket: „Hiszen nem tudtam, hogy utá-
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nam fog futni”; „Pali ... megpróbáltam ... utánad ... futni.” E két mondat 
között feszült a nagy tragédia. 

Kezdhet-e ezzel valamit a keresztény vezetéstudomány? Talán igen. Egy-
szer egy másik dolog történt az utcán. (Sok minden történik az utcán. Oly-
kor verekedés; néha egy élet megváltozása; van, amikor sorsok dőlnek el 
az utcán.) Két hívő fiatal ment egy előre megszervezett baráti összejöve-
telre. Hirtelen felkiáltott a fiatalabb, és megállította barátját: „Nézz csak a 
túlsó oldalra! El tudod olvasni? Ez egy vallásos film, amit biztosan mi is 
megnézhetünk.” Egy mozira mutatott, amely egy bibliai témájú filmet hir-
detett. 

„Nem, barátom!” - mondta a másik. „Nem akarok moziba menni. Azért 
adnak a témának vallásos címet, hogy a hívők is bemenjenek. Azután egé-
szen mást fogsz látni. Inkább ne nézzük meg.” Egy darabig még beszél-
gettek erről. Az egyik ifjú határozottabb volt, és erőt vett magán. A törté-
net úgy kezdődik, hogy az egyik „erősebb” volt, és a gyengébbet bizton-
ságba vezette. Ez azonban csak a kezdete a történetnek.  

Szép estét töltöttek el keresztény barátaik körében. Már késő volt, amikor 
hazafelé mentek, és ugyanezen az utcán haladtak el, ahol néhány órával 
azelőtt erős kísértésben voltak. 

„Nézz csak oda, nekem volt mégis igazam! Te mindent elrontottál. Azt 
gondolod, hogy mindig neked van igazad, néha azonban reám is hallgat-
hatnál.” Az egyik fiatal mondta ezt, miközben az utca túloldalára mutatott. 
A másik alig hitt a szemének: gyülekezetük diakónusvezetője állt a sor-
ban, hogy a késő esti előadásra jegyet vásároljon. 

„Nekem volt igazam, nemde? Rögtön mondtam neked. Megnézhetnénk a 
filmet.” Minden védekezés, minden érv, amelyet a másik felépített, hirte-
len megrendült és összeomlott. Többet nem tudott szólni. „Gyere, men-
jünk! - szólt hirtelen. Átmentek az utcán, megvették a jegyet, és gyorsan 
eltűntek a sötét előtérben. Amint láttuk, a tinédzserek követték a diakó-
nusvezetőjüket. Miért is ne? Nem volt-e ez a gyülekezeti tisztségviselő az 
ő példaképük, az ő „idősebb testvérük”?  

Egy vezető felelőssége komoly dolog. Sok függ példamutatásunktól. 

„Schoen testvér, van még remény számomra? Elfogadja-e az Úr tönkre-
ment életemet? Kérlek, tudsz rajtam segíteni?” Ezeket kérdezte tőlem 
évekkel később egyike az előbbi fiataloknak, amikor szemben ült velem 
dolgozó szobámban, és a fenti történetet elmesélte. Szomorú, szívszaggató 
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történet volt. Megkérdeztem, hol kezdődött mindez. Habozás nélkül, 
könnyek között ismerte be: „Schoen testvér, minden azon az estén kezdő-
dött, amikor a diakónusvezetőt követtük. Ettől kezdve megindultam lefelé 
a lejtőn, és ez nagyon gyorsan ment. Sohasem fogom elfelejteni ennek a 
fiatalembernek a kétségbeesett, reménytelenségét és ziláltságát. Egy gyü-
lekezeti tisztségviselő felelőtlen magatartása okozta mindezt, és rontott 
meg egy életet. Megpróbáltam menteni, ami még menthető volt. 

„Félelmes az a gondolat, hogy befolyásunk halál illata; pedig ez lehetsé-
ges. Ha egy lelket megrontunk, és elveszti örök üdvösségét - ki mérheti fel 
a veszteséget! Pedig egyetlen elhamarkodott tettel, egyetlen meggondolat-
lan szóval olyan mélyreható befolyást gyakorolhatunk valakire, hogy lel-
kileg tönkremegy. Egyetlen jellemhibánk miatt talán sokan eltávoznak 
Krisztustól.”1 

Az előbbi két tapasztalat érzékelteti a rossz példa veszélyes és tragikus 
következményeit. Van azonban számtalan olyan találkozás, amely a dicsé-
retre és tiszteletre méltó, amely követendő példa.  

A második világháború tombolt Európában. Amint az egyik szörnyű ütkö-
zet pora és a detonáció füstje elszállt, egy tiszthelyettes megállapította, 
hogy ő élte túl egyedül a támadást. Valamennyi embere elesett. Kétség-
beesetten nyúlt a rádióadóhoz, és a stábnak a következő jelentést adta: „Itt 
... tiszthelyettes. …Valamennyi emberemet elvesztettem, azonnal szüksé-
gem van utánpótlásra.” 

Hosszú idő telt él, amíg az új szakasz megérkezett. Mindegyik katona el-
foglalta a helyét az állásokban. A tiszthelyettes szemügyre vette őket, 
hogy valamilyen benyomást szerezzen róluk. Vajon igazi katonák és har-
cosok ezek? - kérdezte magában. Hirtelen észrevett egy fiatal szanitécet, 
aki két halott között egy sáros árokban térdelt. Páncélsisakját levette, és 
oldalzsákjára akasztotta. Kezei össze voltak kulcsolva és imádkozott. A 
látvány megváltoztatta a tiszthelyettes poros arcát, és elkezdett nevetni. 
Szegény fickó - gondolta magában -, miért nem maradtál otthon a mamád 
mellett? Itt a fronton igazi emberekre van szükségünk. Átkúszott a szeny-
nyes kövek között az imádkozó katonához, és megkérdezte tőle: 
- „Kicsoda ön?” 
- „Hetednapos adventista vagyok” - hangzott a válasz. 

Nem maradt sok idő a beszélgetésre. Egy ellenséges lövedék szántotta fel 
a földet a két katona előtt. Amint a gránát robbant, a harc ismét megindult. 

                                                 
1 E.G. White: Próféták és királyok 56. old. 



 104

Negyvennyolc órán át csupa vérontás, tűz, sár, rombolás, harc segélykiál-
tás. Aztán rettenetes csend. Napfelkeltekor a szakaszvezető ismét megál-
lapította, hogy ő az egyetlen a szakaszból, aki életben maradt. Aztán jöttek 
az ellenséges harckocsik. Tudta, hogy számára a háború véget ért. Térdei-
re rogyott, és megpróbált imádkozni. „Úristen!” Azután abbahagyta, mert 
azelőtt sohasem imádkozott. „Mit keresek én itt már ezen a világon?” - 
kérdezte magában. „Sohasem hittem Istenben. Mi lesz most velem?” Azu-
tán visszaemlékezett arra a fiatal katonára, akivel negyvennyolc órával az-
előtt beszélt. Annak kell, hogy legyen istene, gondolta, és újból elkezdett 
imádkozni. „Isten, annak a fiatal adventista szanitécnek az Istene, ha va-
lóban létezel, ha Te most engem életben tartasz, akkor megígérem Neked, 
hogy én is hetednapos adventista leszek.” Ez volt minden, amit mondani 
tudott. Érezte, hogy fegyvert szegeztek a hátának; felszólították, hogy álljon 
fel, és jöjjön ki a gödörből. Imája egy különös tapasztalatsor kezdetével fél-
beszakadt. Hadifogoly lett. 

Hogy honnan tudom ezt a történetet? Egy reggel kopogtattak az irodám-
ban. Amint ajtót nyitottam, egy sápadt, lumpen alak tekintete meredt rám. 
Ő volt a tiszthelyettes, aki a történetet elmesélte, amit én itt részben leírtam. 
Csak néhány hete szabadult a fogságból. A kemény évek nyomot hagytak 
arcvonásain. Néhány órával ezelőtt érkezett vissza városába, és elindult, 
hogy egy adventistát keressen. Az utcákon és üzletekben érdeklődött.  

Végül egy idős asszony küldte hozzánk. Látni kellett volna, amikor mond-
ta: „Schoen úr, ön a második hetednapos adventista, akivel találkozom. 
Tudja, annakidején Istennek megígértem, hogy hetednapos adventista le-
szek, ha megmenti életemet. Isten meghallgatta imámat. Megmentette éle-
temet, és én most teljesíteni szeretném ígéretemet. Mondja el kérem gyor-
san, kik az adventisták és mit hisznek?” 

Micsoda tapasztalat! Szeretném, ha el tudnám mondani mindazt, ami itt 
történt. Elkezdtük tanulmányozni közösen Isten Igéjét, és együttesen imád-
koztunk. Ő Jézusnak ajándékozta szívét, és igazi megtérésben volt része. 
Minden bibliaóra végén megkérdeztem tőle, hiszi-e, amit hallott, el tudja-e 
fogadni. A válasz mindig ugyanaz volt: „Ez csodálatos, és én hiszem.” 

Emlékszem arra, hogy amikor először tanulmányoztuk vele a szombat 
igazságát, megkérdeztem tőle: „Mikor fogja először megtartani a szomba-
tot?” Habozás nélkül válaszolta: „a következő, szombattól, Schoen úr.” 
„Mikor fog először tizedet adni?” „Schoen úr, Isten oly sokat tett értem, és 
én mindezért, adósa vagyok. Én hűséges és hálás leszek iránta.” Minden 
bibliaóra szívet megragadó élmény volt. 
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Majd közeledett a keresztség ideje. És remélem gyülekezeteink vezető 
tisztségviselői most megértik ennek a történetnek a lényegét. Amikor ez a 
megtért szakaszvezető a vízbe ment, egészen váratlan dolog történt.  

Felemeltem a jobb kezemet, hogy elmondjam a szokásos keresztségi igét, 
akkor megragadta karomat és ezt kérdezte: „Schoen testvér, őt is te ke-
resztelted?” „Kit?” Kiről beszélsz tulajdonképpen?” 

Láttam, amint az arcán a könnyek végigperegnek, amikor továbbmondta: 
„Természetesen nem tudjuk, ki volt ő. De biztosan vezetett engem. Mióta 
találkoztam vele, gondolatban mindig követtem Őt. Ő vezetett engem ide 
a keresztvízhez.” 

A gyülekezet lassan nyugtalanná vált. Azt gondolták, valami ferde vágányra 
jutott. Nem tudták elképzelni, mi történik a keresztelő medencében. Át-
öleltük egymást, és az örömtől sírtunk. Előttünk világos volt az a felisme-
rés, hogy megtapasztaltuk a keresztény befolyás és példakép hatalmát. 
Végül megkereszteltem. Feledhetetlen élmény volt. 

Minden keresztény, de mindenekelőtt valamennyi gyülekezeti tisztségvi-
selő és prédikátor legyen példaképe azoknak az embereknek, akikkel kap-
csolatba kerül. Mi a sorsuk azoknak, akik példánkat követik? Ezt a kérdést 
minden keresztény tegye fel önmagának minden nap. 

„Az emberek megfigyelnek és megítélnek mindent, amire a jelenvaló igaz-
ság tanít. Megfigyelik és megállapítják, hogy a keresztények magatartása 
és élete bemutatja-e Krisztust. Isten népe a munkában való alázatos és 
komoly részvétel által, minden jó bizonyságtétellel befolyást fog gyakorol-
ni, amely minden városban, ahol az igazságot hirdetik, jó benyomást fog 
kelteni. Ha mindazok, akik az igazságot ismerik, ott, ahol alkalom nyílik 
rá, megragadják a munkát, miközben napról napra valami szeretetszolgá-
latot végeznek szomszédaik között, ezek az emberek Krisztust fogják meg-
ismerni. Az üdvösség üzenete élő hatalomként tárul az emberek elé, és 
nem mint ravaszul kigondolt mese vagy hiábavaló spekuláció. Úgy fog 
megnyilatkozni, mint valóság és nem mint valami elképzelés vagy rajon-
gás szüleménye. Ennek nagyobb hatása lesz, mint a beszédnek, az üzenet-
hirdetésnek vagy a hitvallomásnak.”2 

Sok ember előtt nincs más példakép, akit követni tudna, csak mi. Keresz-
ténynek lenni hatalmas feladatot jelent. Nem mondhatjuk: „Ne nézz rám!” 
Ha Jézus Krisztust mint életünk Urát elfogadtuk, akkor tanítványai va-
                                                 
2 E.G. White: Schatzkammer II. 449-450. old. 
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gyunk, és ezzel nyitott levelek, „amelyet ismer és olvas minden ember.” 
(2Kor 3:2) Amikor az Üdvözítő Galilea és Júdea ösvényein, Jeruzsálem 
utcáin és Samáriában járt, az emberek meghallották hívását: „Kövess en-
gem!” (Mt 4:19) 

„Krisztus életének egyre szélesbülő a végtelenséget is átfogó befolyása 
volt, amely összekapcsolta Istennel és az egész emberi családdal.”3 
„Krisztus élete az Isten törvénye iránti tökéletes engedelmesség élete volt, 
és ebben minden embernek példát mutatott.”4 Krisztus tökéletes, minta 
életet élt, szent példaképünk lett, hogy megtanítson minket az Ő nyomá-
ban járni.  

„Krisztus amit tanított, azt meg is élte. Így szólt tanítványaihoz "... példát 
adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cse-
lekedjetek." (Jn 13:15) "... én megtartottam az én Atyámnak parancsolata-
it..." (Jn 15:10) Krisztus szavait tökéletesen szemléltették és támogatták 
életének dolgai. Sőt mi több: Ő maga volt az, amit tanított. Szava nemcsak 
élettapasztalatainak, hanem jellemének kifejezése is volt. Nemcsak tanítot-
ta az igazságot, hanem Ő maga volt az igazság, és ez adott erőt tanításai-
nak.”5 Isten Fia tudta, hogy példájának befolyása messze ható lesz. Követő-
ire vonatkoztatva mondta: „És én őérettük odaszentelem magamat, hogy 
ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.” (Jn 17:19) 

„Őérettük” - vagyunk kötelesek mi is gondos, lelkiismeretes keresztényi 
életet élni. Természetesen, mi képtelenek vagyunk olyan befolyást gyako-
rolni, mint az Úr. Mégis meg kell kísérelnünk az Ő kegyelme által – 
amennyire csak lehetséges - tiszta életének példáját követni. 

Ha Krisztust követjük, akkor biztonságban lehetünk. Nekünk is úgy kell 
élnünk, hogy akik minket követnek, szintén biztonságban érezhessék ma-
gukat. „Nekünk is éppúgy kell élnünk - az Ő erejével és az Ő útmutatásá-
val -, ahogyan Ő élt ezen a világon.”6 Pál apostol is elismerte ezt az elvet, 
és ismételten nyomatékosan hangsúlyozta. Ő is ebben a szellemben képez-
te az őskeresztény gyülekezet vezetőit. „Legyetek az én követőim, mint én 
is a Krisztusé.” (1Kor 11:1) „Kérlek azért titeket, legyetek az én követő-
im.” (1Kor 4:16) Majd ismét: „Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hal-
lottatok is láttatok is éntőlem, azokat cselekedjétek...” (Fil 4:9) 

                                                 
3 E.G. White: Krisztus példázatai 234. old.  
4 E.G. White: A nagy orvos lábnyomán 119, old.  
5 E.G. White: Előtted az élet 76. old.  
6 E.G. White: A nagy orvos lábnyomán 119. old. 
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Ezekben az Igékben felismerhetjük a kapcsolatot a vezetés és a követés 
között. Ezek egyértelműen együvé tartoznak. A követő szintén másokat 
vezet. Pál apostol számára a kereszténységnek ez a fontos tanítása nagyon 
lényeges volt. „Legyetek az én követőim atyámfiai, és figyeljetek azokra, 
akik úgy járnak, amiképpen mi néktek példátok vagyunk.” (Fil 3:17) 

„A kereszténység jelvénye nem külsőleg viselhető; az nem kereszt, sem ko-
rona, hanem Isten és a keresztény közötti egység megmutatkozása. Isten 
kegyelmének ereje által, amelyről az átalakult jellem tanúskodik, győződ-
het meg a világ arról, hogy Isten elküldte Fiát a világ megváltására. 
Semminek sincs olyan nagy befolyása az ember lelkére, mint felebarátja 
önzetlen életének.”7 

A vezetőnek minden tekintetben példamutatónak kell lennie. „Légy példa 
a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a 
hitben, a tisztaságban.” (1Tim 4:12) Ezt a tanácsot adta egyszer Pál apos-
tol egy sokat ígérő fiatal, komoly hívő vezetőnek. Akkoriban nem volt ez 
könnyű - és mind a mai napig nem lett könnyebb - ennek az apostoli fel-
hívásnak eleget tenni. Ha tudjuk, hogy mit jelent ez mások számára, akkor 
beleremegünk felelősségünk láttán. 

„Életünk minden cselekedete jó vagy rossz hatást gyakorol másokra. Be-
folyásunk felemel, vagy mélybe húz; ha mások észreveszik és követik pél-
dánkat, ez többé vagy kevésbé másokban is visszasugárzik. Ha másokat 
példánk által nemes jellem kibontakoztatásában segítünk, ezáltal erőt is 
közvetítünk számukra ahhoz, hogy jót cselekedjenek... Ha cselekedeteink 
által a rossz vonásokat erősítjük meg, amelyek környezetünkben tapasz-
talhatók, akkor részünk van bűneikben, és számot kell majd adnunk azért 
a jóért, amit elmulasztottunk megtenni, mert nem Istent választottuk erős-
ségünknek, vezetőnknek és tanácsadónknak.”8 

Istennek emberekre van szüksége, akik élik is azt, amit tanítanak. Minden 
szót és minden cselekedetet meg kell gondolnunk, mert az másokra befo-
lyást gyakorol, akár tudunk róla akár nem. Amit mondunk és teszünk, nem 
lehet egykönnyen meg nem történtté tenni - olykor pedig ez teljesen lehe-
tetlen. „Egy ember így kiáltott fel egyszer halálos ágyán: 'Gyűjtsétek ösz-
sze befolyásomat és temessétek el velem együtt a sírba. Ilyenre nincs lehe-
tőség; mert mint a gyomnövény magvát a szél mindenhova szétfújja, gyö-
keret verve gazdag aratást hoz.”9 
                                                 
7 E.G. White: Válaszd az életet 240. old.  
8 E.G. White: Schatzkammer I. 189. old. 
9 E.G. White: Testimonies IV. köt. 654. old. 



 108

Mi a helyzet felelőtlen beszélgetéseinkkel, a világi tréfálkozásokkal és az 
illetlen majmolásokkal? Szükséges megnevettetni az embereket, hogy te-
kintélyre tegyünk szert? Nem mindig a nevetés a vidám elme jele, még 
kevésbé a belső nagyságé. Isten különösen törődik a gyülekezet állapotá-
val. A vezetők példaadása és az egyes tagok befolyása, a tulajdonképpeni 
keresztényi életforma nem mindig olyan, amilyennek lennie kellene. Nem 
mindig hamisítatlan, mintha valami rés tátongana; úgy tűnik, hogy valami 
különbség van az elméleti és a gyakorlati hit között. A magasztos alapel-
vek, Isten feltétlen kívánságai figyelmen kívül maradnak. A felelőtlen, fe-
lületes, gondtalan magatartás következményeiként az őszinteség és a hű-
ség komoly károkat szenvednek, éspedig olyan mértékben, hogy az Úr 
még nem tudja megvalósítani a vallásos világban és gyülekezetében a 
végső ébredést. Először a gyülekezetnek kell felkészülnie erre.  

„A Szent Isten nem fog lelkeket a világból az igazsághoz vezetni, hogy 
olyan befolyás alá kerüljenek, mint amilyen a gyülekezetben tapasztalha-
tó. Mennyei Atyánk nem vezet lelkeket az igazsághoz, hogy olyan emberek 
befolyása formálja őket, akiknek szíve és élete megtéretlen.”10  

Isten a gyülekezetben nagy hiányosságot tapasztal. Neki szüksége van a 
vezetők és az egyszerű gyülekezeti tagok között olyan emberekre, akik 
keresztényi módon élnek, és akikből becsületes, szent befolyás árad. Idő-
sek és fiatalok, akik velünk kapcsolatba kerülnek, tudva vagy tudatlanul, 
akarva vagy akaratlanul a belőlünk kisugárzó légkör befolyása alá kerül-
nek. Mindannyiunkból befolyás árad - cselekedeteinkből, hajlamainkból, 
szavainkból, sőt öltözködésünkből is. Nemcsak külső megjelenésünk, de 
arckifejezésünk is befolyásol embereket. Az a benyomás, amelyet így 
árasztunk, szolgálat jó vagy rossz irányba. Ki mondhatja meg előre a vég-
eredményt? Ezért szerfölött óvatosaknak kell lennünk. 

Lehetséges, hogy sohasem ismered meg befolyásod eredményét. „Sok em-
ber, aki jószívű és jó szándékú, megengedi, hogy figyelmét a világi ügyek és 
élvezetek kössék le, miközben azokat a lelkeket, akik tőlük várnak irányítást, 
a hajótörés veszélye fenyegeti. Szeretnének magas társadalmi pozíciót be-
tölteni és mások előtt tekintélyes keresztényeknek látszani. Az ítélet napján 
azonban, amelyen cselekedeteink Isten törvénye alapján megméretnek, nyil-
vánvalóvá lesz, hogy nem feleltek meg a követelményeknek. Azok az embe-
rek, akik életmódjukat látták, egy kissé alacsonyabb színvonalra jutnak, is-
mét mások pedig emezek színvonala alá, és így folytatódik a romlás.”11 

                                                 
10 E.G. White: Testimonies IV. köt. 238. old. 
11 E.G. White: Counsels on Health 413. old.  
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„Dobj egy kavicsot a tóba, és hullám formálódik; majd újabb és újabb 
hullám. A hullámok egyre szaporodnak, a kör szélesedik, amíg eléri a par-
tot. Ilyen a mi befolyásunk is. Tudtunkon és akaratunkon kívül befolyásunk 
áldásban vagy átokban jelentkezik mások életében.”12 

Biztos lehetsz abban, hogy valaki mindig figyel rád és követi példádat. 
Elisabeth Rosser egyik versében, ezt így fejezi ki: 
 

Valaki folyvást követ 
 
Valaki folyvást követi léptem. 
Ki vezeti vissza, ha az útról letérek? 
Velem virraszt, mellettem alszik, 
lassan követ, s ha futok, utolér. 
Meredek az út, csúszik a lábam, 
és nem szolgálja léptem mások javát.  
Velem jön az alázat völgyébe,  
követ ösvényemen, mely a sírba vezet. 
Legyek hű vagy hűtlen, tán hívő keresztény, 
folyvást követ, aki gyengébb nálam is. 
Ha elesem, velem bukik; csúszik, ha állni sem tudok. 
Bármit tegyek is, folyvást követ. 
Ha szeretem a világ gyönyörét, 
vagy elfordulok a bűn éjétől, 
küzdök, hogy nyerjek örök életet;  
A Bíró dönt majd, hogy kit fogad el.  
S ha pusztulás a sorsom, ő ott is követ. 
Reám pedig vár csalódás és szégyen. 

 
Hova vezetjük gyülekezetünk tagjait és szomszédainkat, akik bennünket 
követnek? Arra kellene gondolnunk, hogy „az igazi istenfélő élet befolyá-
sát nem lehet felmérni. Túlér a családon és a baráti körön, és fényt sugá-
roz ki, amely a lelkeket az Úr Jézushoz vezeti.”13 Állandóan annak tudatá-
ban kellene élnünk, hogy „a befolyás Isten adománya, amely reánk lett 
bízva, a befolyás hatalom a jóra, ha Isten szent tüze lobbantja lángra és a 
törvényhez alkalmazkodik. A szent élet befolyása érezhető a családi kör-
ben és az otthonon kívül. Jó cselekedetek, önmegtagadás és áldozatkész-
ség, amelyek az ember életét jellemzik, másokat is kedvezően befolyásol-
nak, azokat, akik velük kapcsolatba kerülnek.”14 
                                                 
12 E.G. White: Krisztus példázatai 234. old.  
13 E.G. White: Testimonies IV. köt. 143. old.  
14 E.G. White: Counsels on Stewardship 115. old. 
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Most csak azokról az emberekről beszélünk, akik jó befolyást árasztanak, 
akiknek az élete mások számára világító fáklya. Ezeknek magasabb erköl-
csi mércéhez kell igazodniuk; láthatóvá kell válnia életükben, hogy tisz-
tább erkölcsi felfogással rendelkeznek, mint azok az emberek, akik még a 
bűn sötétjében élnek. Ezeknek meg kell élniük hitüket! 

Miért van egyeseknek, akik azt állítják magukról, hogy ők keresztények, 
oly csekély befolyásuk ismerőseikre, barátaikra és hitetlen rokonaikra? A 
felelet nagyon egyszerű. Barátaik semmi különbséget nem látnak e névle-
ges keresztények és a hitetlenek életmódja között. Vennének csak észre 
valamilyen látható különbséget, akkor bizonyosan érdeklődést tanúsítaná-
nak az iránt, hogy mi okozta ezt a másféle életet. Gondolkodó emberek 
feltennék a kérdést, és szembe találnák magukat az igazsággal és Isten 
üzenetével, amely képes megváltoztatni az életet. Ezáltal Jézus Krisztus 
lenne felmagasztalva. Megismernék a keresztényi tapasztalat különös di-
menzióját, azt ugyanis, hogy Krisztus mibennünk van. 

Minden embert sajátos légkör vesz körül. Ha azonban Krisztus része lesz 
a mi életünknek, akkor egészen más légkört fogunk árasztani, és erő fog 
kiáradni belőlünk, amely felülmúlja saját erőnket. A kegyes életforma be-
folyása sokkal meggyőzőbb, mint bármennyi prédikáció. Az ilyen élet lel-
kesedést és csodálatot vált ki. Akinek őszinte szíve van, az hasonlóképpen 
fogja látni a közösséget és az üzenetet, amelyet képviselünk, mint aho-
gyan mi látjuk. Aki igazi példakép, olyan légkört áraszt, amelynek az em-
berek nem tudnak ellenállni. „A legerősebb bizonyságtétel a keresztény-
ség javára, a szerető és szeretetreméltó keresztény.”15 

„Krisztus életének egyre szélesbülő, a végtelenséget is átfogó befolyása 
volt, amely összekapcsolta Istennel és az egész emberi családdal. Krisztus 
által Isten olyan befolyás gyakorlására tette képessé az embert, amely mi-
att lehetetlen, hogy csak önmagának éljen. Kölcsönös kötelességekkel kö-
tődünk embertársainkhoz, akik mind Isten teremtésének, a nagy egésznek 
egy-egy darabjai. Senki sem függetlenítheti magát embertársaitól, mert 
minden ember sorsa kihat másokra. Isten lelkünkbe akarja vésni, hogy 
mások jóléte tőlünk is függ, és hogy elő kell segítenünk boldogságukat… 
Ha példamutatásunkkal segítünk másokat a jó elvek kialakításában, akkor 
erőt adunk nekik a jó cselekedetekhez. Ezután ők ugyanilyen befolyást 
árasztanak másokra, és azok is másokra. Eközben tudtunkon kívül ezrek 
meríthetnek áldást befolyásunkból.”16 

                                                 
15 E.G. White: A nagy orvos lábnyomán 339. old. 
16 E.G. White: Krisztus példázatai 234. old. 
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Nos, mi a helyzet azokkal, akik így gondolkodnak: „Nem csinálok ma-
gamnak gondot abból, hogy mit gondolnak és mondanak rólam az embe-
rek. Hagyjanak engem békén. Nekem a magam életét kell élnem, nekik 
pedig a sajátjukat.” Élhetünk-e csupán magunknak, és rendezhetjük-e éle-
tünket úgy, ahogy mi akarjuk? Nem, ez így nem mehet. „Életünk nem a 
miénk. Ez nem volt így sohasem, és nem is lesz így... Ha te Istennel kap-
csolatban vagy, ha Őt féled és szereted, Neki engedelmeskedsz, és a világ-
nak élő példát mutatsz, megmutatva milyen legyen a keresztény élete, ak-
kor teljesíteni fogod kötelességedet Isten és felebarátaid iránt.”17 

Nem élhetünk csupán magunknak. Mi mindannyian „része vagyunk annak a 
nagy vesszőfonatnak, amelyet az emberiség képez”. Az embereknek szük-
ségük van reánk, és nekünk is szükségünk van az emberekre. Ebből a cél-
ból rendelte Isten az Ő gyülekezetét erre a világra. Bizonyára készíthetett 
volna egy másféle tervet is, amely szerint a hívő szentek megtérésük után 
egy jobb világba ragadtattak volna el, vagy ha kívánnák, akkor a menny-
be. Isten azonban nem így rendelkezett. A keresztényeket, a gyülekezetét 
itt hagyta a világban, a bűnösök között.  

Istennek átadott életű emberekre van szüksége, és az ő befolyásukra, hogy 
másoknak közvetítsék az evangéliumot. Szüksége van emberi példaképek-
re, akik bizonyítják, hogy sátán vádja hamis. Azért vagyunk a világon, 
hogy segítségére legyünk a világnak. A környezetünkben élő emberek rá 
vannak szorulva életpéldánkra, és sorsuk függhet attól, hogy mit mondunk 
és mit cselekszünk. Ha ennek a ténynek a tudatában vagyunk, ez segít ne-
künk abban, hogy másokat önzetlenül oltalmazzunk. 

Az egyik gyülekezetben, amelyben prédikátor voltam, volt egy kis fiúcska, 
aki szívesen kísért el mindig, amikor hazafelé mentem. Egyik nap ismét 
velem jött az istentisztelet után. Én fogtam a kezét, ő pedig hozta a Bibli-
ámat. Szoros barátságban voltunk. Amikor megálltunk, hogy elbúcsúz-
zunk egymástól, elvettem tőle a Bibliámat, és elengedtem kicsi meleg ke-
zét. Mélyen a szemébe néztem és megkérdeztem, mi szeretne lenni, ha 
felnő. Röviden, határozottan és csengő hangon mondta: „Ha nagy leszek, 
szeretnék én is olyan prédikátor lenni, mint te!” Ezt sohasem fogom elfelej-
teni. Milyen példa voltam én számára? Hazafelé mentemben újból és újból 
erre gondoltam, és párbeszédet folytattam Istennel. „Mint te” - egy ember 
számára mindent jelenthet. Örülök, hogy fiatal barátom prédikátor lett, 
evangélista és kitűnő vezető Isten művében. Sokkal nagyobb eredményt 
ért el, mit valaha is megálmodtam volna. Nemrégiben írt nekem. „Ma, 
amikor mentem hazafelé a gyülekezetből, egy kis fiúcska volt a kísérőm. 
                                                 
17 E.G. White cikke a „The Youth Instructor” c. lap 1894. jún. 21-i számában 
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A kezét fogtam, ő pedig hozta a Bibliámat. Ekkor rád kellett gondolnom.” 
Csodálatos emlékek, amelyekre sok-sok év óta tisztán emlékszem. 

Egyike a legsúlyosabb problémáknak, amellyel ma fiatalemberek és gyer-
mekek szemben állnak, azok a példák, amelyeket gyülekezeti vezetők és 
általában az idősebb generáció mutat. Idősebb testvérnek, idősebb testvér-
nőnek vagy vezető tisztségviselőnek lenni a gyülekezeten belül, nagy fele-
lősséggel jár. Ezért legyünk résen! Kortársainknak rossz példát mutatunk, 
ha azt állítjuk, hogy Krisztus követői vagyunk, és állítólag az igazságban 
hiszünk, azonban azok az elvek, amelyeket hirdetünk, nem láthatók min-
dennapi életünkben. Sokan kizárólag elméleti kérdésekkel foglalkoznak, 
és így találják meg a lelki megelégedésnek egy bizonyos formáját. Az in-
tellektuális spekuláció azonban semmit sem segít embertársainkon, mert 
nekik valóságos kereszténységre van szükségük. Egyedül a példamutatás 
számit; ez sokkal többet segít a világnak, mint a puszta hitvallás. „Mások-
ra gyakorolt befolyásunk nem annyira attól függ, amit mondunk, inkább at-
tól, amik vagyunk. Az emberek harcolhatnak vagy dacolhatnak érveinkkel, 
ellenállhatnak felhívásainknak, de az önzetlen szeretetet sugárzó élet olyan 
érv, amelynek nem tudnak ellentmondani. A Krisztus szelídségével jellemez-
hető következetes élet hatalom a világon... Ha olyan ember szólja Isten igé-
jét, aki megszentelődött általa, akkor az Igének életadó ereje van, amely 
vonzóvá teszi a hallgatók számára, és meggyőzi őket élő valóságáról.”18 

A valódi tapasztalat bizonysága az evangélium valóságának és hatalmá-
nak. Az új élet, amelyet Krisztus munkál bennünk, az egyedüli bizonyíték. 
Számunkra ez rendkívül fontos. Önmagunkkal szemben becsületeseknek 
kell lennünk, és fel kell adnunk minden mesterkéltséget. 

Akkor példaadásunk mások számára szilárd talaj lesz, biztos, és követésre 
méltó. 

A világ az utóbbi években jelentősen megváltozott. Napjaink erkölcsi és 
szellemi öntudata riasztó. Az értékmérők összezavarodtak. A jó és a rossz 
közötti különbségtevés elmosódott. Mindenféle erkölcstelenség uralkodik, 
és a gonoszság felütötte a fejét. Fiatal és idős szégyenérzet nélkül feltartóz-
tathatatlanul bűnözik. És kérdésünkre megütközve reagálnak: „Mit akarsz 
te tulajdonképpen? Hiszen ezt csinálja mindenki!” Ez a szellem a gyüle-
kezetet és a családokat, valamint hittestvéreinket is érinti. Emberekre van 
most szükségünk, akik bátrak ahhoz, hogy másképpen gondolkozzanak és 
másként éljenek. Mint vezetők, nem hagyhatjuk jóvá ezt a szellemet a 
gyülekezeten belül azzal, hogy felelőtlenül és igazságtalanul cselekszünk, 

                                                 
18 E.G. White: Jézus élete 110. old. 
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hogy életünkben és eljárásunkban a korszellemhez igazodunk, hogy valamit 
éppen úgy cselekszünk, ahogy „mindenki” teszi. Nézzünk egyszer körül, s 
akkor megláthatjuk, hogy egyesek a világi sürgés-forgásban milyen mesz-
szire elmentek, miként keresik fel a szórakozó helyeket. Az utca nem ve-
zeti őket a menny felé. Itt van szükség az igazi vezetésre. Megszentelt éle-
tű vezetők képesek csak arra, hogy helyes életformához segítsenek embe-
reket, és ezáltal mind a gyülekezetnek, mind a világnak szolgáljanak. Ve-
zető emberekre van szükségünk, akik mindazt, amit hirdetnek, élik is. 

Több nézőpont van még, amelyet szemlélnünk kell. Mi a helyzet például a 
személyes érdeklődésünk és az általános alapelvek közötti félhomályos te-
rülettel, amelyen az igazat és a hamisat nem olyan könnyű meghatározni? 
Egy vezető embernek mindenekelőtt mások lelki jólétét kell szem előtt 
tartania, nem pedig saját kényelmét és élvezetvágyát. Egy vezetőnek nincs 
privát terület; egy vezető nem különítheti el magát másoktól. Ezt megkö-
veteli a keresztény vezetéstudomány. Mindaz, amit teszünk, kihat mások-
ra is. Ha ez nem volna igaz, akkor a gyülekezet nem kapta volna a taná-
csot: „Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten 
gyülekezetét.” (1Kor 10:32.) 

A mások és a gyülekezet jólétének elsődlegesnek kell lennie. Bizonyos 
dolgok esetleg megengedhetők lehetnek, ha azonban ezek a vallásos élet-
ben másoknak kárt okoznak, az igaz vezető felhagy velük. Bizonyos hely-
zetekben vannak dolgok, amelyek nem feltétlenül tilosak; ha azonban a 
vezető ember példája félreérthető, és ezáltal mások kedvezőtlen befolyás 
alá kerülnek, akkor az ilyen dolgoktól távol kell tartania magát. A vezető 
magatartása állandóan befolyásol másokat. 

„A szentség és rendíthetetlen becsületesség példaképeinek a története 
fennmaradt, hogy bátorságot öntsön azokba, akiknek ma kell bizonyságot 
tenniük Istenről. Nem csak önmagukért kapták az erőt és az igazságot, 
hanem hogy általuk Isten ismerete bevilágíthassa a földet. Ha Isten e 
nemzedék idején is adott szolgáinak világosságot, akkor árasztaniuk kell 
azt a világra.”19 

Pontosan ezt tették Isten emberei. Ábrahám csendes befolyása példakép 
volt, és azok az emberek, akik vele együtt éltek, és akikkel találkozott, so-
kat tanultak tőle. Családtagjai szerették és tisztelték, szomszédai csodálták 
udvariasságát és makulátlanságát. Ezt olvassuk róla: „Élete jóillatként ha-
tott, jelleme nemes és szeretetre méltó volt, bizonyítva mindenkinek, hogy 
kapcsolatban áll a mennyel. Legegyszerűbb szolgájának lelki életét sem 
                                                 
19 E.G. White. A nagy küzdelem 409. old. 



 114

hanyagolta el. Házában nem volt külön törvénye a gazdának és külön a 
szolgának; királyi út a gazdagnak és egy másik a szegénynek. Igazságosan 
és könyörülettel bánt mindenkivel, mint akik örököstársai az élet ajándé-
kában.”20 Hasonló volt a helyzet az Ó- és Újtestamentum számtalan más 
emberével. Életmódjuk által vezettek másokat. 

A mi Urunk élete hasonlóképpen megvilágítja ezt az elvet. Római katonák 
és a zsidó gyülekezet vénei mentek ki, hogy Jézust tőrbe ejtsék. Elmentek 
és meghallgatták Őt, megirigyelték szavait, azután visszatértek. Hogyan 
hangzott jelentésük? Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Va-
lójában azt gondolták: még senki nem élt úgy, mint Ő. Mennyire igaz is 
volt ez! Ha élete és prédikációja nem egyezett volna, akkor nem tudott 
volna úgy tanítani, mint ahogyan tanított. Tetteink hangosabban prédikál-
nak, mint szavaink. Egy keresztény vezetőnek ezt is tudnia kell. 

„Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik 
csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hí-
rűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodja-
tok! Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tő-
lem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.” (Fil 4:8-9) 

„Csak kevés, igazán komoly ember van még ezen a földön; ezekre azon-
ban sürgősen szükség van. A tetterős ember példája széles kihatású. Tőle 
árad éltető erő másokra.”21 

Charlotte Neuls szépen foglalta össze versében ezeket a gondolatokat: 

Lásd, a gyenge nyári fuvallatnak 
a selymes fűszál lágyan meghajol. 
Legyen egy élet mégoly pislogó 
hatásában megmarad valahol. 
 
És senki sem, aki e földön él 
marad társára hatástalan. 
Lehet bár gyenge vagy hatalmas úr, 
befolyást áraszt változatlanul. 

Istennek példamutató férfiakra és nőkre van szüksége! 

 
                                                 
20 E.G. White: Pátriárkák és próféták 110. old.  
21 E.G. White cikke: Review and Herald 1886. ápr.6. 
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Délibáb 

 
Mert mi olyanok vagyunk, 
mint a délibáb: 
déli nappal kelők 
s eltűnők,  
ha zenitjét napunk meghaladva 
a földnek hátat mutat. 
 
Mert nem Krisztust láttatjuk; 
légben szárnyaló 
hamis vetítettkép 
életünk: 
csalóka, torz vissza tükrözése 
esendő életeknek. 
 
Ezért csalódnak bennünk 
s Benne emberek, 
kik nem ismerik még 
az Igét, 
hogy „nincs senkiben' másban üdvösség”, 
és nem adatott más NÉV, 
csak Jézus, 
kit nekünk adott az Ég! 
 
 
Erdélyi László 

 



„Ezek között pedig legnagyobb a szeretet.” 
 
 
 
Életem eddig valamennyi állomásán állandóan üldözött egy kérdés. Vol-
tak idők, amikor botorságnak tartottam és azt reméltem, egyszer azt is 
megérem, hogy nem kell többé vele foglalkoznom, azonban nagyon állha-
tatosnak bizonyult. Életem egyik kérdésévé vált, és megtanultam vele élni. 
Bevallom, hogy végül is megszerettem, és éppen ez segít nekem most a 
keresztény vezetéstudomány egyik legjelentősebb alapelvéről beszélni. 

Ezzel a kérdéssel már kisgyermekkoromban találkoztam. Mindig, amikor 
az iskolából hazaérkeztem, és felmentem a lépcsőn, tudtam, hogy kinyílik 
az ajtó, és ott áll a mamám. Sajátos volt, ahogy szüntelenül várt rám, és 
ezt mondta: „Gyermekem, örülök, hogy ismét itthon vagy. Mondd, sze-
retsz-e még engem?” Számtalanszor hallottam mindig ugyanezt a kérdést, 
és a legkülönbözőbb választ adtam. Néha megkíséreltem kitérni a válasz 
elől. „Mama, te tudod ezt, miért kérdesz újból és újból?” Némelyik válasz 
üresen hangzott, és nem elégítette ki a kérdezőt. Egyenes választ várt. Ak-
kor volt boldog és megelégedett, ha az egyenes kérdésre világos választ 
kapott: „Gyermekem, szeretsz-e még engem?” Ez a kérdés volt az alapja a 
mi csodálatos anya-gyermek kapcsolatunknak. 

Olykor azt gondoltam magamban, ha egyszer nagy leszek, akkor kinövök 
ebből a gyerekes kérdésből is. Azonban egy másik tapasztalatot kellett átél-
nem. Egy csodálatos és izgalmas napon a világ legszebb lányával az olda-
lamon, ott álltam a menyegzői oltár előtt. Már felnőttek voltunk, és új ta-
pasztalat állt előttünk. Ez nem álom volt, hanem valóság. „Megígéred, hogy 
szeretni fogod?” - kérdezte a prédikátor, és újból felismertem édesanyám 
kérdését, amely a házassági oltárig elkísért. Eszembe jutott, hogy ezt a kér-
dést néhányszor már én is feltettem. Miért? Mert bizonyosságra volt szük-
ségem. Most, az oltár előtt, a gyülekezet jelenlétében kellett megadnom a 
választ. „Megígérem”. Csodálatosan hangzott, és biztos voltam abban, hogy 
e nyilvános vallomás után ezt a kérdést senki sem teszi fel nekem többé. 

Harminc perccel később, amikor a vendégeket fogadtuk, történt valami, 
amit sohasem fogok elfelejteni. Már házas ember voltam, és ott álltam a 
házas emberek egy csoportjában. Pompásan éreztem magam. Hirtelen egy 
kicsi puha kéz érintette meg hátulról a karomat. Megfordultam, és ő állt 
mögöttem: szép volt.' mint mindig. Magával húzott egy üres szobába, nya-
kam köré fonta karjait, mélyen a szemembe nézett - és el tudod képzelni, 
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mint mondott? Akár hiszed, akár nem, a kérdése így hangzott: „Szeretsz te 
engem?” Harminc perccel ezelőtt nyilvánosan válaszoltam erre a kérdésre! 

Olyan kérdésről van itt szó tehát, amellyel meg kell tanulnunk élni. Olyan 
kérdés ez, amely minden keresztényt illet; kérdés, amely életünket és 
egymáshoz való viszonyunkat szabályozza, amellyel elsősorban a keresz-
tény vezetéstudomány foglalkozik.  

Amikor az Úr az újtestamentumi gyülekezet vezetőit kiválasztotta, ugyan-
ezt a kérdést tette fel nekik. Amikor feltámadása után harmadszor volt 
együtt tanítványaival, megkérdezte Pétert: 

„Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, 
Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; 
te tudod, hogy szeretlek téged. Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! 
És monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? 
Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek Téged. Monda néki: 
Őrizd az én juhaimat! Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, 
szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta 
vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te 
tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhai-
mat!” (Jn 21:15-17) 

Péter szomorú volt. Miért is volt olyan fontos ez a kérdés? Ebben az eset-
ben nem az anya-gyermek viszonyról volt szó, sem pedig a férfi és nő 
kapcsolatáról, hanem egy vezetőnek a gyülekezethez való viszonyáról. Fi-
gyeljük meg, hogy az igenlő válaszra jött a határozott megbízatás: „Legel-
tesd az én juhaimat!”; „Őrizd az én juhaimat!” A Mester világosan kije-
lenti, hogy a keresztény egyházon belül a vezetés legfontosabb alapelvei 
közé tartozik a szeretet. „Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy 
szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben! Ez az én 
parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek tite-
ket.” (Jn 15:9,12) 

„A tanítványok számára új volt ez a parancsolat; mert nem úgy szerették 
egymást, ahogy Krisztus szerette őket. Krisztus látta, felismerte, hogy új 
eszméknek és ösztönzéseknek kell ellenőriznie, irányítania őket; hogy új 
alapelvek szerint kellene élniük. Igen, mert az Ő élete és halála útján a sze-
retet új fogalmát kellett megismerniük. Jézusnak az a parancsa, hogy sze-
ressék egymást, új értelmet, új jelentést kapott önfeláldozásának fényében. 
A kegyelem egész működése a szeretet, az önmegtagadás és az önfeláldo-
zás folyamatos szolgálata. Krisztus földi tartózkodásának minden egyes 
órája alatt Isten szeretete áramlott belőle feltartóztathatatlanul. Mind-
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azok, akiket a Szentlélek már átitatott, úgy szeretnek, mint ahogy Krisztus 
szeretett. Az az alapelv, amely Krisztus munkálkodását és szeretetét meg-
határozta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre ösztönözni 
egymással való minden ténykedésükben és egymás iránt tanúsított maga-
tartásukban. Ez a szeretet a nyilvánvaló bizonyítéka tanítványságuknak.”1 

Mi is tulajdonképpen a szeretet? A szeretetről már sok csodálatos és szép 
gondolatot mondtak, és a szeretet a valóságban igenis csodálatos. A ma-
gyar értelmező szótár így definiálja a szeretetet: Valaki vagy valami iránti 
ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló ér-
zelem. Aki szeret, mély érdeklődést tanúsít mások jóléte és boldogulása 
iránt. Szerencsétlen módon, ma a szeretetről zavaros elképzelések ural-
kodnak és messzemenően a szexualitáshoz kapcsolják. Ezt az utóbbit 
hangsúlyozzák legerőteljesebben, és minden korlátot lerombolnak, mintha 
ez volna a legfontosabb. A mai úgynevezett nemi felvilágosítás nagyvona-
lúsága szűkkeblűséggé vált, amikor a szeretet megértéséről és megtapasz-
talásáról van szó. Ami áldás kellene, hogy legyen, romboló hatású kéjes 
gyönyörré fajult. A szeretet megélésénél a házasságban a nemiségnek fel-
adata van, azonban szerepe alárendelt, amikor arról van szó, hogy a szere-
tetet, mint az élet alapelvét fenntartsuk. A szeretet nemcsak hajlamot, ér-
zést jelent, hanem biztonságot, jólétet és boldogságot is. 

Mindenkinek szüksége van szeretetre, szüksége van arra, hogy szeressen 
és szeretetet kapjon. Csak a szeretet ad igazi megoldást. Sok ember megy 
lelkileg tönkre, mert hiányzik életéből a szeretet. Nyilvánvaló, hogy a sze-
retet igényét nem lehet kizárni. Minden ember képes szeretni. Néhányan 
kevéssé szeretnek, mert kevés szeretetet kaptak; mások viszont nagyon 
tudnak szeretni, mert őket is nagyon szerették. Azonban mindannyian meg-
tanulhatunk jobban szeretni. 

„Ha megfelelő szavakat keresünk arra, hogy Isten szeretetét leírjuk, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a szavak túlságosan tartalmatlanok, túl gyengék, 
és nem felelnek meg ennek a feladatnak, úgyhogy a tollunkat félre tehet-
jük, és elmondhatjuk: 'lehetetlen ezt leírni'. Csupán úgy kiálthatunk fel, 
mint a szeretett tanítvány: 'Lássátok, mily nagy szeretetet adott nekünk az 
Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!' Ha arra vállalkozunk, hogy ezt a 
szeretetet leírjuk, akkor úgy járunk, mint a kisgyermek, aki első szavait 
gőgicséli. Csak hallgatással tudjuk kifejezni imádatunkat; mert ebben az 
esetben a hallgatás az egyedüli ékesszólás. Egyetlen nyelv sem képes leír-
ni ezt a szeretetet.”2 
                                                 
1 E.G. White: Jézus élete 585. old. 
2 E.G. White: Fundamentals of Christian Education, 179-180. old 
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A szeretet Isten adománya, és készeknek kell lennünk elfogadni: „A re-
ménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a 
mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nekünk.” (Rm 5:5) Ez az az 
erő, amely minket az életben és szolgálatunkban ösztönöz. Micsoda ta-
pasztalat áll mögöttünk, ha az apostollal együtt elmondhatjuk: „Mert 
Krisztus szerelme szorongat minket.” (2Kor 5:14) 

Sokan megpróbálták megmagyarázni a szeretetet. Ralph Waldo Emerson 
így ír erről: „A szeretet, amely Isten lényét teljesen kitölti, nemcsak felüle-
tesen, hanem teljes mélységében meg kell, hogy ragadja az embert.” Hen-
ry Ward Beecher pedig ezt fűzi hozzá: „A szeretet birtokot jelent. Akit 
szeretünk, azt birtokoljuk. Isten szereti a világmindenséget, mert az Ő tu-
lajdona.” Petrarca hasonlóképpen vélekedett erről: „A szeretet az emberi-
ség koronázási ajándéka, a lélek legszentebb joga, az arany összekötő ka-
pocs, amely bennünket a kötelességgel és az igazsággal összeköt, kien-
gesztelő elv, amely a szívet az élettel kiengeszteli... prófétikus, amely az 
örök jóra mutat.” „Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Isten-
től van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.” (1Jn 
4:7) „Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az Ő szeretete tel-
jessé lett bennünk.” (1Jn 4:12) Mennyire igaz, hogy a „szeretet az örökké-
valóság jelképe. Eltörli az idő érzetét, széttöri a kezdet valamennyi emlékét 
és a jövőtől való összes félelmet.” Jóllehet ezt mondjuk: „Isten a szeretet”, 
mégis kevésbé értjük e mondat jelentőségét. Bár tudjuk, hogyan érint ben-
nünket, szavaink mégis erőtlenek ennek a kifejezésére. 

„A szeretet tettekre kényszerit. Szüntelenül mások jó megnyilatkozásaira 
irányítja a figyelmünket és megőriz bennünket a megfontolatlan cseleke-
detektől, amelyek veszélyeztetnék kitűzött célunkat, hogy lelkeket mentsünk 
Krisztus számára. A szeretet nem keresi a maga hasznát. Nem ösztönzi az 
embereket arra, hogy saját kényelmüket és élvezetüket keressék.”3 

„A szeretet hatalom. Szellemi és erkölcsi erőket foglal magába, és nem le-
het tőle elszakadva élni. A gazdagság hatalma a pusztulásba és a romlás-
ba taszít; az erőszak hatalma megkísérli, hogy kárt okozzon, azonban a 
valódi szeretet értéke és tökéletessége képes arra, hogy a jót, és ne csak a 
jónak a látszatát tegye.”4 

A közömbösség, az érzéki vágyak és a bűn szétrombolják a szeretetet, és 
megtöltik a szívet gyűlölettel, ellenségeskedéssel és keserűséggel. Jézus 
előre megjövendölte: „És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szere-
                                                 
3 E.G. White: Testimonies V. köt. 124.old. 
4 E.G. White: Schatzkammer I. köt. 191. old. 
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tet sokakban meghidegül.” (Mt 24:12) Néhány gondtalan ember életében, 
beleértve keresztény vezetőket is, beteljesül ez a jövendölés. Legyünk 
éberek és nagyon óvatosak! A keresztény élete éppúgy a szereteten alap-
szik, mint Isten országa, és a szeretet által tarttatik meg. 

Napjainkban a világot az önzés uralja. A gyülekezet arra hivatott, hogy a 
szeretet világosságát árassza. A keresztény jóság és az önzetlen szolgálat 
kiirtják az önzést, és helyette szeretetet plántálnak az emberi szívbe. Ha a 
Krisztus iránti szeretet az első helyen áll, akkor az önzés és az egoizmus 
eltűnik. A szeretet új szellemi erővé és motiváló hatalommá válik. A sze-
retet által részesülünk Krisztus életében. A Krisztussal való közösség 
nemcsak valamilyen eszmével vagy fogalommal való közösséget jelent, 
hanem azt is, hogy az egyes tagok egymással jó kapcsolatban vannak, 
mint emberek, érdeklődést tanúsítanak egymás jóléte és biztonsága iránt. 
A kölcsönös részvétel mindig kölcsönös felelősséget is jelent. 

Akinek a szíve tele van szeretetteljes részvéttel, az nemcsak együtt érez 
másokkal, hanem másokért él. Ez az egyik alapvető cél, amiért a gyüleke-
zet ezen a világon van. A gyülekezet testvéri közösségében megtanulunk 
egymásért felelősségteljesen élni, egymást értékelni és egymást szeretni. 
Mindkettő fontos - az is, hogy másokat szeressünk, és az is, hogy mások 
minket szeressenek. Melyik a szembetűnőbb? Különböző lehet erről a vé-
leményünk, azonban tény, hogy mindkettő egyformán fontos és szüksé-
ges. Ha bennünket szeretnek, akkor mi magunk is megtanulunk szeretni 
másokat. Ha mi magunk szeretünk, akkor pedig szeretetet váltunk ki má-
sokból, és hozzásegítünk másokat ahhoz, hogy szeretni tudjanak. Ilyenkor 
nemcsak azokat segítjük, akiket az Úrhoz akarunk vezetni, hanem saját 
szívünkben is fejlesztjük a szeretni tudás képességét. Bizonyos dolgok 
túléléséhez tudnunk kell szeretni és a szeretetnek kifejezést adni. Ha má-
sokat nem szeretünk, akkor az a szeretet, amely bennünk van, önszeretetté 
változhat, és hatása romboló lesz. 

Sokan, akiknek szeretetét nem viszonozzák, megsebezve érzik magukat, 
és képtelenek másokat szeretni. Egyedül érzik magukat, csak önmagukkal 
foglalkoznak, és keserű elzártságban élnek. Ugyanez történik azokkal az 
emberekkel is, akiknek a szeretetével mások visszaélnek. Mindkettőt ké-
pesek vagyunk elviselni, ha Krisztus szeretete bennünk lakozik. Nekünk 
úgy kell szeretni, ahogy Krisztus szeretett minket. Akkor ellenségeinket is 
képesek leszünk szeretni. Vannak emberek, akiknek a szeretetét visszauta-
sítják; a családi körünkben és a gyülekezetben azonban ilyennek nem vol-
na szabad előfordulnia. A szeretettel mindig találkozunk, ha másokat 
megajándékozunk vele. Vannak, akik azt mondják, hogy környezetükben 
nincs szeretet. Egyszer egy testvérnő jött hozzám, és kiöntötte előttem a 
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szívét. Az volt a véleménye, hogy nincs szeretet a gyülekezetben. Azt 
kérdeztem tőle, miért nem mutat ő szeretetet. „Ó - mondta - hiszen ben-
nem van szeretet.” Azt tanácsoltam neki: „Szeress tovább, és akkor lesz 
szeretet a gyülekezetben.”  

A szeretet nem tud „tétlen lenni”. Nem létezhet egyedül, meg kell osztania 
önmagát. Nem ad-e választ ez arra a kérdésre: miért vannak gyülekezeti 
tagok, akik szívesen tesznek bizonyságot, szívesen látogatnak meg embe-
reket., hogy velük beszélgessenek? Sohasem fogom elfeledni egy másik 
közösség prédikátorával való találkozásomat. Két napot töltöttünk együtt, 
és igazán megszerettem őt. Úgy éreztem magam nála, mintha otthon let-
tem volna. Kitűnően megértettük egymást. Amikor egymástól búcsút vet-
tünk, ezt mondotta: „Kezdettől fogva, ahogy találkoztunk, megéreztem, 
hogy önben szeretet van irántam.” Igen, ez így is volt. A menny váromá-
nyosát láttam benne. A szeretet uralta beszélgetésünket, csodálatos köl-
csönös megértés és bizalom volt közöttünk. Természetesen tudjuk, hogy 
az érzelmek és érzelmi megnyilatkozások a szeretet körébe tartoznak, de a 
szeretet sokkal átfogóbb. 

Olykor kísértésbe esünk, hogy ismeretünkre és rátermettségünkre hagyat-
kozzunk, különösen akkor, amikor vezető tisztséget ruháznak reánk. Ezért 
kell emlékeznünk arra, hogy „a puszta ismeret és a legkiválóbb képessé-
gek sem képesek a szeretet helyét betölteni. ...Ha szeretjük Istent és az em-
bereket, akikért Krisztus meghalt - ez a szeretet olyan munkát végez, 
amelyről alig vagyunk képesek fogalmat alkotni. Aki ezt a szeretetet nem 
ápolja gondosan, nem lehet eredményes misszionárius.”5 

Egyszer megkérdeztek egy híres festőt: „Mi volt a legfőbb oka annak, 
hogy ön festő lett? Mi tette önt festővé?” Habozás nélkül hangzott a vá-
lasz: „A szeretet tett engem festővé.” 

Mi tett téged azzá, ami vagy? Engem a szeretet tett kereszténnyé és prédi-
kátorrá. A szeretet lett az én vallásom és tette életemet és munkámat 
örömtelivé, és a másokkal való kapcsolatomat nyereséggé. A szeretet 
mindig cselekszik. 

Szeretném ezt világossá tenni. Egy alkalommal újból elhelyeztek egy má-
sik gyülekezetbe. Új körzetemben közeli kapcsolatba akartam kerülni a 
tagokkal, ezért elhatároztam, hogy meglátogatom őket. A gyülekezeti 
névsor szolgáltatta a megfelelő információkat. Gondosan mentem végig 
az oldalakon, és egyes tagok és családok nevénél különös bejegyzésre 
                                                 
5 E.G. White: Testimonies VI. köt. 84. old. 
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bukkantam. A dátumokból meg lehetett állapítani, ki mikor keresztelke-
dett, vagy mikor lett gyülekezeti levél által felvéve. Némelyik név mellett 
kellemetlen, fájdalmas szót találtam, dátummal megjelölve: „Kizárva”. 
Mélyen megindulva írtam be noteszomba a kizárt tagok nevét. 

A gyülekezeti jegyző meglepődve kérdezte: „Mit akarsz tulajdonképpen 
ezekkel a nevekkel?” 

„Testvérnő, meg akarom Őket látogatni és visszavezetni a gyülekezetbe.” 

Ez nem volt könnyű. Mindannyian boldogtalanok és csalódottak voltak. 
Azelőtt még nem találkoztam velük. „Mit akar ön?” - volt a leggyakoribb 
kérdés. 

Amikor ismét egy lakás ajtaján csengettem, az ajtó kinyílt, és egy közép-
korú, magas, erős férfi állt előttem. Rövidre fogva kérdezte: „Kicsoda 
ön?” Nem volt éppen barátságos, hanem hideg és visszautasító. Éreztette, 
hogy a látogatás nem kívánatos. 

„Az adventista gyülekezet új prédikátora vagyok, és szeretném önt meg-
hívni a következő szombati istentiszteletre.” Ez váratlan volt számára és 
zavarba hozta. 

„Engem egyáltalán nem érdekel. Tizenhét évvel ezelőtt zártak ki a gyüle-
kezetből, és azóta senki sem látogatott meg, és senki sem beszélt velem.” 
Ennyit mondott. Beléptem a lakásába. Ez az ember kitárta előttem a szí-
vét, és elbeszélte mindazt, ami tizenhét év alatt történt. El volt keseredve, 
és helyzete teljesen reménytelennek látszott. Mégis feltűnt nekem, hogy 
ez az ember hogyan számolta az éveket, hónapokat és heteket. Gondolat-
ban sokszor felkereste a gyülekezetet, talán minden héten. A szomorú tény 
az volt, hogy őt senki sem látogatta meg, és nem tanúsítottak iránta érdek-
lődést. Ez alkalommal nem én, hanem a szeretet volt az, aki meglátogatta 
ezt az embert. 

Megkérdeztem, mikor vett részt utoljára úrvacsorán. Könnyekkel a sze-
mében mondta: tizenhét évvel ezelőtt. A következő szombaton ott volt a 
gyülekezetben. Egy elveszett fiú hazatért. Éppen úrvacsorai istentisztele-
tünk volt; én mostam meg a lábát, ő pedig az enyémet. Az Úr a szeretet ál-
tal visszavezette őt a gyülekezetbe. Nem beszéltünk sokat, azonban a 
krisztusi szeretet átölelt bennünket. Sohasem fogom elfeledni a ragyogó 
szemeket, és az éneklő testvéreket, akik akkor jelen voltak. Amikor azon a 
délelőttön az istentiszteletről elindult haza, hozzám jött és azt mondta: 
„Oly boldog vagyok, hogy szeretet által visszahoztál a gyülekezetbe.” Az 
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egyik legszorgalmasabb gyülekezeti tag lett belőle. A szeretet ragadta meg 
őt. Testvérünk megtalálta és elfogadta a szeretetet. Megértette a kereszté-
nyi hit lényegét, azután ő is megtanult újból másokat szeretni. 

„Az a szív, amelyben szeretet uralkodik, nem lesz telve szenvedéllyel és 
bosszúállással valamilyen sértődés miatt, amelyet a büszkeség és az ön-
szeretet elhordozhatatlannak tart. A szeretet nem gyanúsítja a másikat, 
hanem az indítékokat és a cselekedeteket mindig a legkedvezőbb megvilá-
gításban látja. Nem fogja szükségtelen módon mások hibáit kipellengérez-
ni. Nem hallgat teljes figyelemmel kedvezőtlen híresztelésekre, hanem 
sokkal inkább figyel a megrágalmazott kedvező tulajdonságaira.”6 A sze-
retet új életet teremt. Még tizenhét év múlva is képes kibontakozni. Ezért 
sohasem szabad a valódi szeretet erejét lebecsülni. Istenről szóló bizony-
ságtételünk és az érte végzett szolgálatunk ne legyen soha puszta rutin-
munka! Ennek a szolgálatnak a szívből kell fakadnia. Nem az, aki a leg-
többet tud, hanem aki a legjobban szeret, az Krisztus valódi tanítványa. 
Azoktól, akiket Krisztus elhívott, sohasem volna szabad megvetés vagy 
meggyalázás szavait hallani. Ha az isteni példakép van szemünk előtt, és 
könyörgünk Isten kegyelméért, akkor képesek leszünk embertársainkat 
úgy szeretni, ahogyan Krisztus szerette őket. 

Francis Quarles 1Jn 4:20-at úgy fordítja, mint ami számára személyes di-
namikus tapasztalat: „Ha elhanyagolod a felebarátod iránti szeretetet, hi-
ába vallod azt, hogy szereted az Istent; mert az Isten iránti szeretetedet a 
te felebarátod iránti szereteted bizonyítja, és a felebarátod iránti szerete-
ted által fog szereteted Istenhez közeledni.” 

Vezető tisztségben lévő személyek számára hallatlanul fontos, hogy bánni 
tudjanak az emberekkel. Ez csak szeretet által lehetséges. Lev Tolsztoj, 
aki az emberi magatartásformák jó ismerője és az emberi kapcsolatok éles 
megfigyelője volt, egyszer ezt írta: „A nehézség azzal kezdődik, hogy az 
emberek olykor azt vélik, másokkal szeretetlenül bánhatnak, ez azonban 
nem megy. Dolgokat lehet szeretet nélkül intézni, a fát lehet aprítani, és a 
vasat kalapálni szeretet nélkül, azonban emberekkel sohasem lehet így 
bánni. Az emberek olyanok, mint a méhek. Ha nyersen bánnak velük, ak-
kor vagy megsérülnek, vagy ők sebeznek meg minket.” Ezt sokan tudják 
tapasztalatból. Néhány kiváló képességű férfi  és nő áldást áraszthatott 
volna Isten művében, ha megtanult volna szeretni. Mások viszont megta-
nulták ezt, és még emberöltőkkel később is emlékeztek rájuk. 

                                                 
6 E.G. White: Testimonies V. köt. 168-169. old. 
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Ha valaki tudja, mit jelent valójában a szeretet, az könnyen meg fogja ér-
teni János apostol felhívását: „Szeretteim szeressük egymást, mert a szere-
tet Istentől van; és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Is-
tent. Mi szeressük őt, mert Ő előbb szeretett minket! Ha azt mondja valaki, 
hogy: Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyjafiát, hazug az, mert aki 
nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem 
lát?” (1Jn 4:7,19-20) 

„...mikor majd úgy szeretjük ezt a világot, ahogy Krisztus szerette, szá-
munkra akkor fejeződött be Krisztus küldetése.”7 

„Szeretni Istent mindenekfelett és önzetlenül egymást - ez a legjobb aján-
dék, melyben mennyei Atyánk részesíthet. Ez a szeretet nem pillanatnyi 
fellángolás, hanem isteni alapelv, állandó erő. A meg nem szentelt szívben 
nem fakadhat; nem is teremhet meg benne. Csak abban a szívben találjuk 
meg, melyben Jézus uralkodik. "Mi szeretjük Őt, mert Ő előbb szeretett 
minket." Szívben, melyet az isteni kegyelem megújított, minden cselekedet 
indítórugója: a szeretet. A jellemet átalakítja, fékezi az ösztönöket, uralja 
a hajlamokat és nemesíti a törekvéseket. Ha ezt a szeretetet szívünkbe fo-
gadjuk, életünket megédesíti, és nemesítő befolyást áraszt egész környeze-
tünkre.”8 Szeretet Isten iránt és szeretet a felebarát iránt - együvé tartoznak. 

Ha megtörténik az, hogy a keresztény gyülekezet és vezetése nem éri el 
ezt a célt, akkor bukásra van ítélve. Alfred Adler ezt így fejezte ki: „Léte-
zik egy törvény; az embernek úgy kell szeretnie felebarátját, mint önma-
gát. Néhány száz évig ennek oly természetesnek kellene lennie, mint a lé-
legzetvételnek, vagy mint az egyenes járásnak. Ha azonban ezt nem tanul-
ja meg az ember, akkor tönkre fog menni.” 

Jól tudjuk, hogy ez nem történhet meg az egyházzal. Mi a helyzet azonban 
az egyes gyülekezeti tagokkal, a gyülekezet vezetőivel, a diakónusokkal 
és a gyülekezet más tisztségviselőivel? A kereszténység: személyes ta-
pasztalat. A szeretetet valamennyien személyesen átéljük, és a másokkal 
való kapcsolatunk során naponként próbára tesz bennünket. Figyeljük 
csak meg egyszer, hogy milyen magatartást tanúsított az Úr minden egyes 
ember iránt! Barátságos, kíméletes, figyelmes volt, síkra szállt mások jo-
gaiért, becsületes és megbízható volt. Az Úr sohasem kísérelte meg az 
emberekkel való kapcsolatában az igazságot szavak vagy cselekedetek ál-
tal megváltoztatni, vagy éppen elnyomni. Mindent, amit mondott, magát a 
legkényelmetlenebb tényt is szeretetteljesen juttatta kifejezésre. Nem volt 
                                                 
7 E.G. White: Jézus élete 547. old.  
8 E.G. White: Az apostolok története 377. old. 
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goromba, nem sebezte meg az embereket, nem okozott nekik fájdalmat. 
Krisztus látta, hogy az embereknek mire van szükségük, együtt érzett ve-
lük, és megértést tanúsított mindenki iránt. Magától értetődően ostorozta a 
bűnt és a hitetlenséget, fellépett a gonoszság és a képmutatás ellen. Azon-
ban az ettől megdöbbent hallgatók is megérezhették a szavaiból kiáradó 
szeretetet. A szeretet minden szilárdság mellett is tapintatos. Minden ve-
zetőnek Krisztus példáját kell követnie. 

Mindannyian tudjuk, hogy Krisztus földre jöttének milyen mozgató rugója 
volt: „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
„Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a 
világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.” (Jn 3:16-17) 

A szeretet küldte Krisztust erre a földre, a szeretet adott neki erőt mindvégig 
kitartani, és a szeretet segített túlélni az Isten ellelni ördögi összeesküvést. 

„Ha az örök szeretet isteni alapelve betölti a szívet, akkor az mások szívé-
be is ki fog töltetni Ez a szeretet... olyan széles, mint a világ, olyan magas, 
mint a menny, és összecsendül a szolgáló angyalok szeretetével. Ha ezt a 
szeretetet a szívben ápoljuk, akkor megédesíti egész életünket, és nemesítő 
befolyást fog gyakorolni környezetünkre... Ha Istent teljes szívünkből sze-
retjük, akkor szeretni kell gyermekeit is.” 9 

A szeretet a nemesség jele, a megtérés bizonyítéka és a kereszténység 
magva. Mindent magába zár. Missziómunkásaink egyik konferenciáján 
egy Istennek szentelt életű gyülekezeti tag a következőket mondta: „Sze-
retetem nem volt elég nagy. Csak kevés embert zárt magába; szükségem 
volt Isten szeretetére, hogy mindenkit magamba tudjak zárni. Isten meg-
ajándékozott ezzel a szeretettel.” Vajon hogyan nyerte el ezt a szeretetet? 
Ez egy másik titok, amelyet a tudomány sem megmagyarázni, sem kiku-
tatni nem tud. „Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a 
kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, 
együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk Krisztus-
sal, a szeretet láncának arany láncszemei egybekapcsolnak embertársa-
inkkal.”10 Itt láthatjuk a szeretet csodáját. Ha Istent szeretjük, akkor sze-
retni fogjuk az embereket is, akikért Krisztus meghalt. 

Ateista fiatalok egy csoportja, akik egyetemi hallgatók voltak, egy napon 
megkérdeztek: „Hogyan tudja ön bebizonyítani nekünk, hogy Jó és Go-
                                                 
 9 E.G. White: Testimonies IV. köt. 223-224. old. 
10 E.G. White: Krisztus példázatai 267. old. 
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nosz, vagy amint önök mondják, Isten és Sátán létezik? Magyarázza meg 
ezt kérem nekünk!” Ha a Szentírásból olvastam volna valamit ezeknek a 
fiataloknak, ez semmit sem segített volna a bizonyításban; hiszen ők nem 
hittek a Bibliában, mint Isten Szavában. Saját magyarázatuk volt a termé-
szet szépségéről, a mindenségről és az életről. Minden oly logikus és ért-
hető volt számukra – Istenen és Sátánon kívül. 

A válasz tudatlanul is ott volt már szívükben. Ezt kérdeztem: „Szeretnek 
Önök valakit, és gyűlölnek valakit? Ez meglepte őket. Hihetetlen! Még 
sohasem gondolkodtam e bennem levő két erőről” - szólt az egyik hallga-
tó. Mi a szeretet, és honnan származik? Hogyan lehetséges, hogy a szerető 
szív hirtelen haragra gyúl? Vajon ez csupán idegreflex? Így vitáztak most; 
ezek a hallgatók egymás között. Ha valaki rávilágít a szeretet lényegére, 
akkor eljut Istenhez. A szeretet bizonyítja Isten létezését. „Isten a szere-
tet.” Jóllehet nem tudunk mindent megmagyarázni, de boldogok vagyunk, 
ha megtapasztalhatjuk a szeretet melegét. 

Egy nemes ember a Tongai Királyságból11, könnyes szemekkel beszélte el 
megtérését: „Nem tudtam ellenállni a szeretetnek, amelyben részem volt.” 
Ki tud ennek ellenállni? A szeretet nem tud semmiféle hatal0mnak paran-
csot osztogatni. A szeretet a legnagyobb erő, amelyet sehol sem lehet pén-
zért megszerezni. „Az teszi a legtöbb jót, aki a legjobban szereti Krisztust. 
Határtalan az olyan ember befolyása, aki helyet ad a Szentlélek munkál-
kodásának azáltal, hogy saját énjét megtagadva, Istennek szentelt életet 
él. Aki aláveti magát a szükséges fenyítésnek anélkül, hogy panaszkodna 
vagy elcsüggedne, azt maga Isten tanítja óráról órára, napról napra! Is-
ten szeretne kegyelmet adni. Ha gyermekei az akadályokat elhárítják az 
útból, akkor Ő az élő emberi csatornákon át bőséges folyamként árasztja 
az üdvösség vizét.” 

„Ha az emberek alázatos élettel keresik mindazt a jót, amit megtehetnek, ha 
visszahúzó kezek nem nyomják el buzgóságukat, akkor Krisztusnak száz 
munkása lesz ott, ahol ma egy van.”12 

Egy eredményes üzletember Suava-ban, Fidzsi-szigetén nagy áldás volt 
Isten művében, és élő bizonyítéka annak, hogy mire lehet képes Isten sze-
retete az emberi szívekben. Egy prédikátori értekezleten a következő bi-
zonyságot tette: „Mi nem tarthatjuk meg Krisztust önmagunknak. Ha nem 
osztjuk Őt másoknak, fennáll az a veszély, hogy elveszítjük.” Isten szere-
                                                 
11 A Tongai Királyság csendes-óceáni szigetállam, formálisan 1875 óta létezik, 

mai nevét Cook kapitánytól kapta 1773-ban, neve Barátságos-szigeteket jelent 
12 E.G. White: Jézus élete 200. old. 
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tetével szívünkben, nem tudjuk magunkat elkülöníteni az emberektől. „Ha 
Krisztus szeretete lakozik szívünkben, akkor az jó illathoz hasonlóan nem 
maradhat rejtve. Szent befolyását mindazok érezni fogják, akikkel csak 
érintkezünk. Krisztus lelkülete a szívben, hasonló a sivatagban csörgedező 
forráshoz, mindenkit felüdít, s felébreszti a vágyat az elveszendőben, hogy 
az élet vizéből merítsen.” 13 

Kérdezzük meg ismét: Mi a szeretet.? A válasz itt van Isten Igéjében: 

„Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nin-
csen énbennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. 

És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és tudományt ismerek 
is; és ha egész hitem van is ugyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki he-
lyükről, szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok. 

És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet 
pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból. 

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel. 

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed harag-
ra, nem rója fel a gonoszt,  

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal;  

Mindent elfedez, minden hiszen, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröl-
tetnek; vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. 

Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: 

De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. 

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint 
gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, 
elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most 
rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint 
én is megismertettem. 

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közül pedig 
legnagyobb a szeretet. (1 Kor 13:1-13) 

                                                 
13 E.G. White: Jézushoz vezető út 58. old. 
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Ez az a fejezet a Bibliában, amelyet naponként el kellene olvasnunk. „Az 
Úr azt kívánja, hogy népének figyelmét felhívjam a Korinthusi első levél 
l3. fejezetére. Olvassátok ezt a fejezetet naponként! Vigasztalást és erőt 
nyertek általa. Tapasztalni fogjátok, hogy a megszentelt mennyei szeretet-
nek milyen nagy értéket kölcsönzött Isten. Fogadjátok be szívetekbe ezt a 
tanítást! Szerezzétek meg azt a tapasztalatot, hogy a keresztény szeretet-
nek mennyei eredete van, és azt, hogy nélküle minden más tulajdonság ér-
téktelen.”14 

Azoknak az embereknek, akik minden nap hivatásszerűen vagy tisztelet-
ből olyanokon segítenek, akik ínségben vannak, különösen sok együttér-
zésre, megértésre és szeretetre van szükségük embertársaik iránt. A gyü-
lekezet vezető férfiai és női is ezek közé tartoznak. Minden gyülekezeti 
tagnak más, és másra van szüksége. Egy vezetőnek gondoskodnia kell 
azokról, akik reá vannak bízva, meg kell őket tanítania, hogy egymásért 
éljenek és egymást szeressék. 

Akkor önzetlen a szeretetünk, ha másokat megértünk, és úgy fogadjuk 
őket, amint vannak, hibáikkal és erényeikkel együtt. A gyülekezeti életben 
és az evangélium szolgálatában ezt naponként tapasztaljuk. Az emberek 
igénylik a megértést és jóváhagyást. Azért, hogy őket megértsük, talán 
kényelmetlen helyzetet, sőt olykor szenvedést is kell vállalnunk. Erre csak 
az képes - vádaskodás nélkül - aki szeret, sőt, emellett képes arra is, hogy 
vidám maradjon. 

Ha így gyakoroljuk a szeretetet, olykor szívfájdalmat is el kell viselnünk. 
C.S. Lewis írja erről: „Aki szeret, az mindig sebezhető. Szeress valamit, és 
szíved biztosan szenvedni fog, sőt, lehet, hogy összetörik. Ha valaki meg 
akarja magát ettől őrizni, annak nem szabad szívét senkinek sem odaaján-
dékoznia, még egy kedvenc állatnak sem. Gondosan be kell burkolóznia 
saját önszeretetébe és az apró kellemes érzésekbe. Ebben a skatulyában 
azonban amely jóllehet biztonságos, de sötét, amelyben nincs mozgási le-
hetőség és levegő, élete megváltozik. Nem fog összetörni, hanem összetör-
hetetlen, áthatolhatatlan és gyógyíthatatlan marad.”15 

Mindeme veszélyek ellenére a szeretet képes ezeket túlélni és megmarad-
ni. Ezt kitűnően ábrázolhatjuk az azbeszttel. „Az azbeszt egy egészen 
rendkívüli ásvány. Olyan, mint az alabástrom, amelyből lehetséges egé-
szen selyemfinomságú szürke vagy ezüstszürke színű fonalat készíteni. 
Vízben nem oldódik és a tűzben nem ég meg. Ebből az anyagból néhány 
                                                 
14 E.G. White magyarázata, Bible Commentary 1091. old.  
15 C.S. Lewis: The four Loves 138-139. 
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évvel ezelőtt Angliában, a Royal Society egy zsebkendőt készíttetett, amit 
rendkívül erős tűzbe dobtak. Ennek ellenére csupán 3,5 grammot veszített 
a súlyából. Ekkor fehér papírra helyezték, anélkül, hogy megperzselte vol-
na... A szeretet olyan, mint az azbeszt. Sem víz, sem tűz nem képes meg-
semmisíteni. Fel sem oldódik, el sem sorvad. A gond hullámverése nem 
képes elsodorni, és a nyomorúság perzselő lángja nem tudja megégetni. 
Ha ez a földi szeretetre érvényes... mennyivel szebb a Krisztus és gyüleke-
zete közötti megbonthatatlan szeretet.”16 

Pál apostol maga is sokszor tapasztalta a szeretet erősségét, és azt ajánlja, 
hogy gondolkozzunk el ezen: „De mindezekben felettébb diadalmasko-
dunk Az által, Aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, 
sem jelenvalók, sem következendők; Sem magasság, sem mélység, sem 
semmi más teremtmény nem szakaszthat el. minket az Istennek szerelmé-
től., mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.” (Rm 8:37-39) 

A szeretet tehát eszerint legnagyobbrészt barátaink iránti hűségben, a test-
vérekkel való közösségben és szomszédaink körében mutatkozik meg. A 
valódi keresztények hűséges emberek, és éppen ezért barátaik értékelni és 
szeretni fogják őket. 

A gyülekezethez és a gyülekezeti tagokhoz való hűségnek köszönheti az 
adventmozgalom a legjobb vezetőit. Ezek nem béresek voltak, hanem 
emberek, akik Isten népét szeretettel szívükbe zárták. Mint a nyáj pászto-
rai és lelki vezetői tapasztalatból tudják, hogy „elsősorban nem az értelem 
erejére, hanem a szív erejére van szükség.”17 „A szív ereje” a szeretet. 
„Mint értékes kincset fogják tulajdonosaik bevinni Isten városának kapu-
ján.”18 

A szeretet a legnagyobb hatalom, amely mindent túlél, ezért naponként 
kellene több szeretetért imádkoznunk. 

Istennek olyan emberekre van szüksége, akik szeretni tudnak! 

                                                 
16 Elon Forster: 6000 Windows for Sermons, 550. old. 
17 E.G. White: Testimonies V. köt. 372. old. 
18 E.G. White: Testimonies V. köt. 169. old.  
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„Atyám! 

Imában közeledem Hozzád, és elismerem előtted szeretetben való 
szegénységemet. 

Sokszor értéktelen dolgok után vonzódott a szívem. 

Szerettem a pénzt, és abban kerestem biztonságomat.  

Szerettem a kényelmet és a jólétet. 

Szerettem a mások feletti hatalmat és uralkodást. 

Milyen különös és furcsa is az, hogy Te, az Úr, aki maga a szeretet, 
a jóság és a kegyelem vagy, oly kevés szeretetet kapsz tőlünk. 

Képtelen vagyok mind Téged, mind felebarátomat igazán szeretni.  

Te vagy a szeretet adományozója. Csak Te tudsz igazán szeretni, én 
erre nem vagyok képes. 

És ezért szerető Atyám, ajándékozz meg engem a szeretet adomá-
nyával; mert nekem Téged kell szeretnem, és ha Téged szeretni fog-
lak, akkor képes leszek másokat is szeretni! A részvét töltse meg 
szívemet szeretettel! 

Azonban nemcsak azok iránt kérek szeretetet, akik szeretetre mél-
tók, hanem azok iránt is, akikkel nehéz kijönni. Adj nekem együtt-
érzést mások bajai iránt, nem a szeretet kölcsönösségének elve alap-
ján, hanem adj nekem szeretetet a szeretetre érdemtelenek iránt, a 
Krisztusért. 

Akkor a Te szereteted tölt be engem, mert a Te tulajdonod vagyok. 

Annak nevében, aki a szeretet Királya.  

Ámen.19 

 

                                                 
19 The Prayer of Peter Marschall, 46. old.  



A meghatalmazás bizonyossága 
 
 
A keresztség minden hivő számára igen jelentős élmény. Ezt a lépést nem 
lehet könnyelműen megtenni sok minden függ ezzel össze. Emberek, akik 
az evangélium üzenetét elfogadják és megértik annak jelentőségét; embe-
rek, akik megtérnek és Jézus Krisztust elfogadják személyes üdvözítőjük-
nek, akik elhatározzák, hogy a Biblia minden tanításának engedelmesked-
nek, és készek Istennel maradandó szövetséget kötni, azok alámerítkezés 
által meg fognak keresztelkedni, úgy, ahogy azt Keresztelő János az újtes-
tamentumi gyülekezetben bevezette. Akik így megkeresztelkednek, soha-
sem fogják elfelejteni ezt az Istennel való feledhetetlen találkozást. 

Emlékszel még keresztségedre? Fontos volt-e számodra olyannyira, hogy 
emlékezzél rá? A legfontosabb esemény volt-e, amely életedben bekövet-
kezett? Tudod-e még, hogy ki és mikor keresztelt? Vezetőink közül sokan 
örömmel emlékeznek vissza keresztségük eseményére. 

Én magam sohasem fogom elfelejteni keresztségemet. Egy vasárnap reg-
gel négy órakor indultam el otthonról, és siettem szülővárosom üres utcáin 
a tengerpartra. Szívem hevesen dobogott, és alig vártam, hogy megkeresz-
teljenek. Tizennégy éves voltam akkor. Döntöttem, és most sietve vittek 
lábaim a keresztségre. Milyen csodálatos út volt ez! A friss reggeli szellő 
hűtötte forró arcomat, és a hullámok zúgása üdvözölte elhatározásomat. 
Egy új tapasztalat volt ez. 

A többi keresztelendő már mind átöltözött, amikor megérkeztem, de én is 
pontos voltam. Nem volt szükségem arra, hogy az örvendező diakónusok 
sokáig öltöztessenek. Ott álltam a hűvös parti fövényen. A horizonton vö-
röslött a felkelő nap. Milyen csodálatos reggel volt ez, olyan valóságos, 
ugyanakkor mégis jelképes sokak számára! 

A keresztség előtt volt egy rövid áhítat. A prédikátor, aki engem Krisztus-
hoz vezetett, ott állt a keresztelendők által képezett félkör előtt hasonló öl-
tözetben, mint mi. Első alkalommal ragadott meg az együvé tartozás erős 
érzése. Nem voltam többé egyedül. Mindnyájan, akik jelen voltak, az én 
testvéreim voltak. A lelkész Jézus Krisztusról beszélt, amint a Jordánhoz 
ment, hogy megkeresztelkedjen. Hasonló tapasztalat várt most reám is. 
Éreztem Isten jelenlétét és azt, hogy az Úr Jézus mellettem állt. Ajkaim 
mozogtak és csendesen, mély átéléssel suttogtam: „Drága Jézusom, Úr Jé-
zusom, szeretlek Téged!„ Sohasem fogom ezt elfelejteni. 
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Rövid igehirdetésében a prédikátor a tizenkét keresztelendőt a tizenkét 
apostolhoz hasonlította. Miként ők különbözőek voltak, hasonlóképpen mi 
is különbözünk egymástól. Különböző származásúak voltunk és különbö-
ző nevűek. Ezen a reggelen azonban a keresztség által Jézus Krisztusban 
eggyé kellett lennünk, egyetlen keresztény családdá, és Jézus Krisztus 
nagy testvéri közösségének egy részévé. Letérdeltünk és együtt imádkoz-
tunk. Ez volt az utolsó imádság a keresztség előtt! Minden ami volt, a 
múlté, és az ajtó feltárult valami egészen új előtt. És ez már készítette 
számunkra a következő tapasztalatot, a keresztséget. 

Gyönyörű látvány volt, amint egymás után a vízbe léptünk, hogy megke-
resztelkedjünk. Én voltam az utolsó. Lépésről lépésre, egyre mélyebb volt 
a víz. Hirtelen félelem fogott el. Éreztem, hogy nem tudom elérni a prédi-
kátort, mert már nagyon mély volt a víz. Ez egy „mély” tapasztalat volt. A 
prédikátor azonban felismerte a helyzetet és elém jött. Úgy tűnt nekem, 
mintha Isten maga jönne elém, hogy magához öleljen és megtartson. Né-
hány másodperccel később biztonságban voltam a prédikátor karjaiban. 
„Kedves gyermekem, a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az 
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” A prédikátor karjaiban tar-
tott, és láttam, hogy könnyek peregnek végig az arcán, mint gyöngyszemek, 
lassan hullva a vízbe. Azután ismét szólt hozzám, s úgy tűnt, azt akarja 
megvilágítani előttem, miért lettem megkeresztelve. Talán ez is a vezetéstu-
dományhoz tartozott. „Fiam” - hangja remegett, amikor ezt mondta - „min-
dent megtettem érted, amit tudtam. Most menj haza, és kérd az Urat, hogy 
Ő is kereszteljen meg Téged. Akkor elnyered azt az erőt, amelyre szüksé-
ged van, hogy mint keresztény, győzedelmes életet élhess. Krisztus is meg 
akar téged keresztelni.” Ez volt az én keresztségem. Emlékszel még te is a 
keresztségedre? 

Ki keresztelt téged? Ez jelentőségteljes kérdés a gyülekezet, de különösen 
a vezetők számára. 

Nem kellene-e többet beszélnünk a keresztségről, mint amennyit eddig 
beszéltünk? Nem kellene-e egymást kölcsönösen arra emlékeztetnünk, mi 
történt életünkben akkor, amikor megkeresztelkedtünk? Néhányan talán 
már el is felejtették, hogy egyszer megkeresztelkedtek. Talán nem jelenti 
számukra a keresztség azt, amit jelenteni kellene. 

Ki keresztelt téged? Ez fontos kérdés. 

„Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelő János, aki prédikál vala 
Júdea pusztájában. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a 
mennyeknek országa... Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de 
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aki utánam jő, erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok 
méltó; Ő Szentlélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.” (Mt 3:1,11) 

„És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, 
mint egy galambot; és megnyugovék Őrajta. És én nem ismertem őt; de 
aki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nekem: Akire látod 
a Lelket leszállni, és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélek-
kel.”(Jn 1:32-33) 

Isten terve volt az, hogy a víz általi keresztséget Isten üzenetvivője végez-
ze, a Szentlélekkel való keresztség pedig Krisztus által nyerhető el. A 
Szentlélekkel való keresztség jelentése: erő által megkereszteltetni. Ez a 
keresztség jelenti a megbízatás bizonyosságát, amelyre minden keresz-
ténynek szüksége van. Sokaknak elegendőnek tűnik a vízzel való kereszt-
ség. Néhány embernek - még a vezetők közül is – sohasem volt része 
másban. Annak érdekében azonban, hogy eredményes vezetők, tanítók, if-
júsági vezetők vagy diakónusok legyünk, szükségünk van a Szentlélek ál-
tali keresztségre. 

Mielőtt Jézus e földről eltávozott, megígérte tanítványainak, hogy a Ke-
resztelő János által hirdetett jövendölés teljesedni fog, és részesülni fog-
nak a Szentlélek keresztségében: „És velök összejövén, meghagyá nékik, 
hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, 
melyet úgymond, hallottatok tőlem; Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti 
azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor 
azért azok egybegyűltek, megkérdék Őt, mondván: Uram, avagy nem ez 
időben állítod-é helyre az országot Izraelnek? Monda pedig nékik: Nem a 
ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya a maga 
hatalmába helyeztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő 
reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeá-
ban és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” (ApCsel 1:4-8)  

Ez volt az Úr ígérete. Ami pedig ezután történt: „És mikor a pünkösd nap-
ja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenség-
gel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész há-
zat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle min-
denkire azok közül. És megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének 
szólni más,nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.” (ApCsel 2:1-4) 

Krisztus megtartotta ígéretét. A Szentlélek általi keresztség valóság lett. 
Ezáltal lettek a tanítványok felkészítve arra, hogy Isten művében munkál-
kodjanak, és vezessék az őskeresztény gyülekezetet. Ez ma reánk is érvé-
nyes. Nekünk is szükségünk van erre a keresztségre.  
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„Ezekben az időkben kell kitöltetni a Szentléleknek teljességgel azokra, 
akik ezért könyörögnek. Kérjétek azért ezt az áldást! Most van itt annak az 
ideje, hogy teljes áldásban részesüljünk! A legnehezebb, de ugyanakkor a 
legboldogítóbb és legcsodálatosabb mű lett reánk bízva, hogy a lelkeknek, 
akik sötétségben élnek, Jézus Krisztust kijelentsük. Az a feladatunk, hogy a 
jelenvaló igazságot hirdessük. Ennek azonban lényeges előfeltétele a 
Szentlélek kitöltetése bennünk. Imádkoznunk kell ezért. Az Úr elvárja tő-
lünk, hogy könyörögjünk érte.”1 

„Napjainkban sürgősen szükségünk van férfiakra, akik a Szentlélek által 
megkereszteltettek, és akik Istennel járnak, mint egykor Énok.”2 És „ha 
embereknek valaha Istennel kellett járniuk, mint Énoknak, akkor ez a je-
lenben vonatkozik a hetednapi adventistákra.” 

Az első keresztények nem aggodalmaskodtak különösképpen a szervezet 
és az irányítás miatt. Nekik a Szentlélek erejére volt szükségük, hogy al-
kalmasak legyenek a bizonyságtevésre. Napjainkban vannak prédikátorok 
és hittestvérek, akiknek kínos a Szentlélek kinyilatkoztatásáról beszélni. A 
különböző pünkösdista csoportok hamis képet nyújtottak arról, hogy való-
jában mit is jelent a Szentlélek általi keresztség, hogyan részesülhet ebben 
az ember, és milyen célból adatik. 

Mindenekelőtt miénk az az ígéret, hogy a Szentlélek kitöltetése gazdagabb 
mértékű lesz, mint amilyen volt az apostolok napjaiban. Az isteni hatalom 
kibontakozása nagyobb mértékű lesz. Az egész világot körülfogja. Most 
van itt az ideje annak, hogy ennek az ígéretnek a teljesedéséért könyörög-
jünk. A gyülekezet lelki jóléte az ígéret teljesedésének mértékét fogja kö-
vetni. Isten műve nemcsak a szervezettől függ. Mindig szükségünk van a 
Szentlélek befolyására. 

Gyülekezeteinkben hiányzik az erő. Olykor tapasztalhatjuk az egyéni erők 
kibontakozását, például a bizottsági üléseken. Egyesek szeretnék, ha min-
den az ő akaratuk szerint történne. Megvannak a saját terveik! és minden 
lehetségest megtesznek, hogy megnyerjék maguknak a többséget. 

Hasonló hiba jelentkezhet személyes életünkben is, amikor túlságosan sa-
ját okosságunkra és rátermettségünkre hagyatkozunk. Egyesek nagyon 
aggódnak tehetetlenségünk miatt, személyes problémákkal és külső kö-
rülményekkel foglalkoznak. Többet beszélünk a gyülekezet szervezetéről, 
mint a gyülekezet küldetéséről. 
                                                 
1 E.G. White: Testimonies to Ministers, 511-512. old. 
2 E.G. White: Testimonies V. köt. 555. old. 
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Mi tudjuk jól, mit kellene tennünk; tegyük tehát azt, és fogadjuk el a 
Szentlélek keresztségét! Rajtunk múlik, hogy az akadályok eltűnnek-e az 
útból. Be kellene ismerni hibáinkat, bűnbocsánatért könyörögni, és Isten-
nel, valamint egymással rendezni kellene kapcsolatainkat. Amint a víz ál-
tali keresztségre felkészülünk, ugyanúgy elő kell készülnünk a Szentlélek 
keresztségére. Krisztus fog bennünket megkeresztelni, ha mi készek va-
gyunk. 

„Mint Isten minden ígérete, úgy ez a keresztség is feltételekhez van kötve. 
Mindent át kell adnunk Istennek. Mindaddig, amíg mindent magunk aka-
runk csinálni, nem vagyunk készen. Ezért szükséges a teljes alárendelt-
ség.”3 „Mi nem tudjuk használni a Szentlelket. A Szentlélek kell, hogy 
használjon bennünket. Isten a Lélek útján munkálkodik népében, "munkál-
ja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből." (Fil 2:13)  
Sokan azonban nem akarják magukat ennek alávetni. Életük ügyeit maguk 
intézik. Ezért nem is akarják elfogadni és nem is kapják meg a mennyei 
ajándékot. Isten csak azoknak adja Szentlelkét, akik alázatosan várakoz-
nak Istenre, akik éberen figyelnek vezetésére és kegyelmi ajándékaira.”4 

Bizonyosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek nem valami személytelen 
erő, valamilyen elektromos áram. A Szentlélek beszél és tanít, vezet és ta-
nácsot ad, mint a Szentháromság egyik személye. Gyakran éreztük már 
mindnyájan a Szentlélek befolyását. Különböző módon szólt a szívünk-
höz. Mihelyt azonban a szívünkben lakik, és ha ott is marad, akkor ez 
minden mást felülmúl. Akkor Krisztus is bennünk lakik, és nem csak be-
szél velünk, hanem vezet is minket. 

Gyülekezetünkben és családunkban komolyan kellene a Szentlélekért 
imádkozni. Isten műve vezetőinek, a gyülekezeti tisztségviselőknek rend-
szeresen kellene közös imaórákat tartaniuk. Az a munka, amelyet nekünk 
el kell végeznünk meghaladja az emberi képességeket. A mennyből van 
szükségünk erőre, hogy mindent helyesen intézzünk. Van-e gyülekezeted-
ben „felház”, ahol Isten népével együtt imádkozhatsz a Lélek keresztségé-
ért. Végtelenül csodálatos, amit Isten megígért nekünk, és ahogyan segíte-
ni akar azokon, akik Reá hagyatkoznak. Krisztus követőinek „természetfe-
letti erőkkel kell harcolniuk, de biztosak lehetnek a természetfeletti segít-
ségben is. A menny minden lénye jelen van ebben a seregben, és közöttük 
van Az, Aki "Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb 
nevet örökölt azoknál." (Zsid 1:4) A Szentlélek, a mennyei seregek Feje-
delmének helyettese lejött, hogy vezesse a harcot. Azok az emberek, akik 
                                                 
3 E.G. White: Testimonies VII. köt. 155. old. 
4 E.G. White: Jézus élete 579. old.  
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ebben a küzdelemben részt vesznek, lehetnek tökéletlenek, reájuk nehezed-
hetnek bűneik és hibáik, de Isten kegyelme mindenkié, aki töredelmesen ke-
resi. A Mindenható ereje azok oldalán sorakozik fel, akik Istenben bíznak.”5 

Ennek a tapasztalatnak még van egy másik oldala is, amelyet nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. Ha jellemünkből és mindennapi életünkből vala-
mennyi akadályt eltávolítottunk, akkor nem kellene megmaradnunk ké-
nyelmes várakozásban, hanem reménységünket és hitünket össze kellene 
kötnünk az Istenért folytatott komoly igyekezettel. A Szentlélek kitöltésé-
ben az aratás mezején részesülhetünk. Péter ezt Kornélius századoshoz 
hasonlóan átélte. Amikor Péter prédikált és Mesteréről bizonyságot tett, 
„leszálla a Szentlélek mindazokra, akik hallgatják vala e beszédeket.” 
(ApCsel 10:44)  Ugyanez történik ma, a föld különböző részein. 

”A Szentlélek hatalmas mértékű kiárasztása, amely az egész földet bevilá-
gítja dicsőségével, csak akkor fog bekövetkezni, ha népünk olyan felvilá-
gosult lesz, hogy tapasztalatból tudja, mit jelent Isten munkatársainak 
lenni.”6 

Mire várunk még? Mint Isten népének vezetői, vigyük a gyülekezeti tago-
kat munkába, és járjunk előttük jó példával. Akkor megjutalmaz bennün-
ket az Úr, és ígéretét valóra váltja. E.G. White ezt írja erről: „Mihelyt a 
gyülekezet élővé és munkálkodóvá válik, a Szentlélek megajándékoz ben-
nünket, és őszinte könyörgésünket meghallgatja. Isten szava új érdeklődést 
fog ébreszteni bennünk, és kutatni fogjuk, mintha új mennyei kinyilatkoz-
tatás volna... A gyülekezeti tagok az evangéliumot nagy gyorsasággal fog-
ják hirdetni, és a menny ajtaja megnyílik a késői eső előtt.”7 Vannak 
azonban mások is a testvérek között, akik közömbösek ezekkel a dolgok-
kal szemben és kitérnek az útból. „Elhanyagolják jelenlegi kötelességüket 
és kiváltságukat, fényük csak pislákol, miközben olyan időkre várnak, 
amikor minden fáradság nélkül nyerhetnek rendkívüli áldást, mely átfor-
málja és szolgálatra alkalmassá teszi őket.” 8 

„Ha Isten gyermekei továbbra is, mind eddig, közömbösek maradnak, Is-
ten nem tudja kitölteni reájuk Szentlelkét, mert nem készültek fel arra, 
hogy Vele együtt munkálkodjanak. Nem tekintik át a helyzetet, és nincse-
nek tudatában a fenyegető veszélynek. Mint még soha azelőtt, most kellene 

                                                 
5 E.G. White: Jézus élete 291. old. 
6 E.G. White cikke: Review and Herald, 1896. júl. 21. 
7 E.G. White cikke: Review and Herald, 1890. febr. 25. 
8 E.G. White: Az apostolok története 37. old.  
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felismerniük annak szükségességét, hogy éberek legyenek és az együtt-
munkába felsorakozzanak.”9 

Ezek a mondatok világossá teszik, hogy a Szentlélekért való ima és elnye-
résének reménysége nem elégséges. Nekünk személyesen részt kell ven-
nünk a hatalmas üdvtervben, amelyet Isten a gyülekezetnek elkészített. 
Nemcsak egyedül vagyunk; amit kaptunk Istentől, azt tovább kell adnunk. 

„A Szentlelket mindazok el fogják nyerni, akik az élet kenyerét kérik, hogy 
azt felebarátaiknak továbbadják.”10 Ezek a szavak jellemzők. Lehetséges, 
hogy túl önzők voltunk? Könyörögtünk mi valamennyi lehetséges lelki vi-
lágosságért és látásért, a tanítások megértéséért, a próféciák értelmezéséért 
- de mindezt csak sajátélvezetünkre kértük, miközben hajlamosak voltunk 
arra, hogy környezetünket megítéljük és kárhoztassuk. Tudjuk, hogy mi 
sokkal többet fogunk kapni, mint elgondolhatnánk, ha az Élet Kenyerét kér-
jük, éspedig nemcsak magunk számára, barátaink és önmagunk gazdagítá-
sára, hanem azért, hogy másoknak is adjunk, hogy önzetlenül osztozzunk. 

Szemléljük csak még egyszer az őskeresztény gyülekezetek tapasztalatát a 
„felházban”! A hívők megtalálták a Messiást és hittek Benne. Elhatároz-
ták, hogy másoknak is beszélnek Róla. Azonban azt is felismerték, hogy 
erre saját erejükből képtelenek. Amikor készek voltak és vágyakoztak ar-
ra, hogy bizonyságot tegyenek, akkor kitöltetett reájuk a Szentlélek. Az 
évszázadok folyamán ugyanez a törvényszerűség uralkodott. Ugyanez ér-
vényes a jelenkorra is. Kegyes gyülekezeti tagok, akik egyik kezükkel Is-
tenbe kapaszkodnak, a másikkal pedig elveszendő embertársaik felé nyúl-
nak, megérzik az isteni érintést. Mivel mindkét irányban kapcsolatuk van, 
ezért erő-közvetítőkké válnak. Az ember nem léphet érintkezésbe Istennel 
anélkül, hogy ne érezné meg az Úr erejét. 

Emlékszem egy hittestvérre, aki elbeszélte nekem, hogy a Szentlélek ki-
töltetéséért egész életében imádkozott. Saját életére kérte a Lélek erejét. 
Sok év tűnt tova anélkül, hogy Isten érezhetően reagált volna kérésére. 
Már-már kételkedett, és fel akart hagyni mindennel. Ő úgy érezte, hogy 
őszinte és hűséges volt, olyan sokat böjtölt és imádkozott, amennyit csak 
tudott. Személyes életében követte a parancsolatokat és előírásokat, azon-
ban visszahátrált, ha arról volt szó, hogy valakinek bizonyságot kell ten-
nie. A Biblia tanulmányozását és imáit csak önmaga érdekében gyakorolta. 

                                                 
 9 E.G. White: Schatzkammer II. köt. 291. old. 
10 E.G. White: Testimmonies VI. köt. 90. old. 
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Imádkoztam ezzel a testvérrel, és adtam neki egy tanácsot. Azután elin-
dult, hogy felkeresse az elveszendőket, és bizonyságot tett Mesteréről. 
Ezután történt valami. 

Örömmel jött vissza hozzám, és így kiáltott fel: „Minden egyezik! Minden 
egyezik! Az Úr valóban cselekedett!” 

Természetesen, Isten megtartja ígéretét...és „valóban cselekszik”. Az ígé-
ret így hangzik: „Ha szívből egyek leszünk Krisztussal, és életünket össz-
hangba hozzuk művével, akkor a Szentlélek, aki Pünkösd napján a tanít-
ványokra kitöltetett, reánk is kitöltetik.”11 

Figyeljük meg egyszer a két feltételt:  
   - belső összeköttetés Istennel;  
   - összhang művével.  

Isten kész ebben a tapasztalatban részesíteni bennünket, csupán rajtunk mú-
lik, hogy elfogadjuk-e. 

Ha Isten végidőben élő népe megérzi, hogy mire van szüksége, vágyakoz-
ni fog arra, hogy a Szentlelket elnyerje, és imádkozni fog érte, ha pedig 
része lesz a Szentlélek keresztségében, akkor a világban rendkívüli dolgok 
történnek. „Isten Lelke lassan, de biztosan visszavonatik a földről. Isten 
kegyelmének megvetőire ítélet és csapások zúdulnak. Szerencsétlenségek 
szárazon és vízen, a társadalmak megrendülnek és háborús hírek hallha-
tók, amelyek a legnagyobb jelentőségű esemény bekövetkeztét hirdetik. A 
gonosz erői egyesülnek és megerősítik soraikat. Felkészülnek a végső, 
döntő harcra. A világban nemsokára nagy változások mennek végbe, és a 
végső események gyorsan peregnek.”12 

Megállapíthatjuk, hogy egy idő óta az egyházi és a világi vezetők nem ké-
pesek a dolgokat kézben tartani, nem képesek arra, hogy a rendet és az er-
kölcsöt sokáig fenntartsák. Naponként hihetetlen dolgok történnek. Gyil-
kosságok, erőszakosságok, rablások, zsarolások, betörések, emberrablások 
és egyéb vétségek elhatalmasodnak. A napi híreket túlnyomóan ezek ké-
pezik. Még néhány évvel ezelőtt azok az események, amelyek ma már 
megszokottakká váltak, megrendítették és megrémítették volna az embe-
reket. A gonosztevők ma veszélyes csoportokba tömörülnek, a politikát 
befolyásolják, és az eseményeket saját érdeküknek megfelelően irányítják. 

                                                 
11 E.G. White: Schatzkammer II. köt. 213. old. 
12 E.G. White: Schatzkammer II. köt. 239. old. 
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Gondoljunk arra, amit a próféta megjövendölt: „És eltávozott a jogosság, 
és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség 
nem juthat be. És a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz. 
És látta ezt az Úr és nem tetszék szemeinek, hogy jogosság nincsen.” (Ézs 
59:14-15) 

Miért van ez így? A Szentlélek visszavonatik. Komoly időkben élünk. El 
tudjátok képzelni, mi történik az emberiséggel és a világ rendjével és biz-
tonságával, ha Isten Szentlelke teljesen visszavonatik és minden a gonosz 
erőinek uralma alá kerül? Ahol ma még tisztességet, figyelmességet, má-
sok iránti megértést, jóságot és kedvességet tapasztalhatunk, ott Isten 
Szentlelke visszatartja a rombolás szeleit. Ezért legyünk hálásak az Úrnak! 

Abban az időben, amikor Isten visszavonja Szentlelkét a földről, nekünk 
el kell őt nyernünk, vagy pedig a kétség és a kiúttalanság érzete kerít ha-
talmába bennünket. Isten Szentlelkének a jelenléte az egyetlen oltalom, 
amely a végső nagy harcban rendelkezésünkre áll. Jézusról ezt olvassuk: 
„Krisztus emberi természete egységben volt istenségével, a benne lakozó 
Szentlélek vértezte fel a küzdelemre. Azért jött, hogy az isteni természet ré-
szeseivé tegyen minket. Amíg hit által egyek vagyunk vele, a bűn nem 
uralkodhat rajtunk.”13 Erre az oltalomra, amelyet Isten Lelke ad, sürgősen 
szükségünk van. Azonban hányan tanúsítanak érdeklődést ez iránt? Vala-
mi félelmetes dolog történik egyesekkel a gyülekezetben: „Isten Lelke sok 
gyülekezeti tagtól visszavonatik. Sokan sötét, titkos ösvényen haladnak, 
amelyről egyesek nem fognak vissza találni. Ezek továbbra is pusztulásuk 
felé tántorognak. Istent kísértették miközben elvetették a világosságot. 
Minden bizonyítékot megkaptak, amelyre az embernek szüksége van, de 
nem figyeltek rá. A sötétséget többre becsülték a világosságnál, és lelküket 
beszennyezték.”14 

Ez mélyen megrázó és szinte hihetetlen. Sok kiváló ember volt közöttünk. 
Szívükkel Isten minden igazságát elfogadták. Úgy tűnt, hogy bíznak az 
Úrban, sőt minden nehéz helyzetben bizonyságot tettek az Úrról. De va-
lamilyen ok miatt hirtelen elveszítették hitüket. Az igazság ismeretétől el-
tértek a hitetlenségbe és a bizonytalanságba. Vajon mi végett? Mert elve-
szítették Krisztussal való kapcsolatukat, és kiölték szívükből Isten Lelké-
nek jelenlétét. Elhanyagolták a személyes imádságot, és engedtek a csillo-
gó jelen kísértéseinek. Néhány prédikátor is ezen az úton jár, lelki és er-
kölcsi sötétségben tévelyeg. Egy-két sokat ígérő gyülekezeti vezető és 
más kiváló gyülekezeti tag vissza is vonul, végül pedig elhagyja a gyüle-
                                                 
13 E.G. White: Jézus élete 94. old.  
14 E.G. White: Testimonies to Ministers 90-91. old. 



 142

kezetet. Ezek elveszítették megbízatásuk bizonyosságát, és azokhoz csat-
lakoztak, akik úgy gondolkodnak, minden azon múlik, hogy mennyire 
használják ki a jelen élet lehetőségeit. Mi a helyzet azonban az elkövetke-
zendő ítélettel? Hogyan veszítették el nézősíkjukból az örökkévalóságot? 
Mit tehetünk önmagunkért, gyülekezetünkért, családunkért, hogy elkerül-
jük az ilyen tévedést? 

Nagyon sok függ a gyülekezet pásztorainak vezetésétől. A vezetők felelő-
sek minden gyülekezeti tag lelki életéért. Nem engedhetik, hogy a dolgok 
egyszerűen csak menjenek a maguk útján. Isten felvigyázókat, püspököket 
és gyülekezeti presbitereket hívott el, akiknek ügyelniük kell arra, hogy a 
gyülekezetben senki se botránkozzék meg. A gyülekezet vezető tisztség-
viselőinek ismerniük kell az egyes tagok és családok szükségleteit, és a 
küzdő, vergődő lelkeknek meg kell adniuk a szükséges segítséget. 

Vannak különböző problémák és szükséghelyzetek, amelyekben a gyüle-
kezeti tagok támogatást és segítséget igényelnek. Sokan élnek kellemetlen 
és barátságtalan környezetben, talán éppen a rokonok között, akik részéről 
ellenállásba ütköznek. A világ gyűlölete gyakran bátortalanná teszi őket. 
Nem szabad ezeket a testvéreket ilyen veszélyes helyzetekben magukra 
hagynunk. A gyülekezeti tisztségviselők teljes felelősséget hordoznak 
azért, hogy ezek a testvérek védelmet kapjanak. Mások szükségletét első 
helyen kell kezelniük, figyelniük kell rájuk, és gondoskodniuk kell róluk. 
Így cselekedne Krisztus is mindenképpen. Aki Krisztus jellemét és tulaj-
donságát hordozza, az hasonlóképpen fog cselekedni. 

„Csak az képes teljhatalommal szolgálni a gyülekezetnek, aki Istentől 
ilyen módon oktatást nyert, akit a Szentlélek ereje belülről irányit, és aki 
előtt a Krisztusi élet feltárult.”15 

Hogyan illik reánk ez a kép? Képesek a gyülekezeti tisztségviselők és a 
prédikátorok ezeket a mondatokat olvasni, és elgondolkodni ezeken a ta-
nácsokon anélkül, hogy ne lennének mélyen megrendülve? Készenlétre és 
óvatosságra, éberségre és figyelmességre van szükség, ez jellemzi a kímé-
letes vezető cselekedeteit. Az ilyen vezető irgalmas samaritánusként - 
mint, aki megélte Isten Lelkének kitöltetését - Urunk példamutatása sze-
rint cselekszik. Szívében nincsenek faji vagy osztálybeli előítéletek. Azok 
az emberek, akik kapcsolatba kerülnek velük, ezt érezni fogják és az ilyen 
gyülekezetvezetőnek vagy diakónusnak bizalmat ajándékoznak. A kölcsö-
nös bizalom rendkívül fontos az igazi közösségben. Ebben a Lélek gyü-
mölcsét kell meglátnunk. 
                                                 
15 E.G. White: Testimonies VI. kötet 90. old. 
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Isten nem azért adja Szentlelkét az embernek, hogy általa valaki csodákat 
és természetfölötti dolgokat vigyen végbe. Sokan állították és állítják ma 
is – hitük bizonyítékaként -, hogy valamilyen titokzatos erővel rendelkez-
nek, amely saját céljaikat szolgálja, és érdeklődésüknek megfelel. A 
Szentlélek azonban nem valamilyen eszköz, amelyet az ember használhat, 
vagy amely fölött rendelkezhet.  

Az ördög nagyon jól tudja, hogy Isten és az Ő Szentlelke mire képes. 
Semmitől sem fél tehát jobban, mint a Szentlélek kitöltetésétől. Mindent 
szívesen megtenne azért, hogy ezt megakadályozza, mert fél az Isten Lel-
kével betöltött emberektől. sátán azonban azt is jól tudja, hogy mivel aka-
dályozhatja meg a Szentlélek kitöltetését és befogadását. Ezért van ellene 
az ébredésnek, és annak, hogy az ember rendezze kapcsolatait Istennel és 
felebarátjával. Megkísért sok keresztényt, hívő embert, közöttük a gyüle-
kezetek vezetőit is, férfiakat és nőket, minden lehetséges kedvteléssel, 
személyes érdekeket képviselő dologgal. 

Természetesen, kimondottan ellene van annak, hogy valaki Istenről bi-
zonyságot tegyen. Ha őt követnénk, akkor megszűnnének a látogatások és 
az iratmisszió; szomszédaink nem hallgathatnának bibliaórákat, és Isten 
üzenetét nem hirdetnénk többé nyilvánosan. Minden alkalommal, amikor 
Jézus nevére hivatkozunk, Sátán nyugtalanná válik. Ha másoknak az 
örökkévaló evangéliumot hirdetjük, akkor haragszik. A keresztény ember 
sohasem lehet békességben az ördöggel, azonban nem kell tőle félni; mert 
kísérő angyalaink hatalmasabbak, mint Sátán. A békesség kedvéért azon-
ban sajnos, sok keresztény újból és újból enged az ördögnek, miáltal saját 
lelki életét gyengíti és kockára teszi. 

Életünket mindannyiunknak Isten céljával kell összhangba hozni. Ha arra 
szólít fel bennünket, hogy menjünk Ninivébe, akkor tegyünk eleget kész-
ségesen ennek a felszólításnak. Lehetséges, hogy ezen az úton nyerjük el a 
Lélek keresztségét. Ez mindenhol és minden időben bekövetkezhet. A 
gyülekezet, mint közösség hamar elnyerhetné; nem kellene a távoli jövőbe 
tekintenie. Most hangzik a Jelszó. A Szentlélekkel való beteljesedés min-
dennapi tapasztalatunk kell, hogy legyen; minden nap meg kell keresztel-
kednünk Szentlélekkel. Ennek érdekében azonban tennünk is kell valamit: 
Isten teljes odaszentelődést, átadást, valamint engedelmes és odaadó bi-
zonyságtevést kíván. 

„Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját 
lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az 
evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a 
lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak....” 
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„Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a má-
sikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon 
szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek 
meggyógyulnak, és a hivők munkáját jelek és csodák kísérik.”16 

Hisszük, hogy a „hangos kiáltás” hangzani fog, mert a „késői eső” való-
ság. Generációnknak meg kell ezt élnie! Mi vagyunk azok, akik az evan-
géliumot a föld végső határáig el fogjuk vinni, és a föld minden részén ez-
rek és ezrek megtérését fogjuk látni. Feladatunk teljesítése érdekében meg 
kell kereszteltetnünk az isteni felhatalmazással. Ki keresztelt meg téged? 

Istennek szüksége van olyan emberekre, akik a Lélek felhatalmazásá-
val bírnak! 

 

 

                                                 
16 E.G. White: A nagy küzdelem 544. old.  



Istennek emberekre van szüksége 
 
 
„Isten olyan embereket akar, akik mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy lelkeket mentsenek. Akik csak akkor cselekszenek, amikor útjukon 
minden lépést tisztán látnak, azok által a jelenben nem fog Isten igazsága 
terjedni. Olyan munkatársakra van most szükségünk, akik sötétben és vi-
lágosságban előre nyomulnak, akik bátorságot tanúsítanak a csüggesztő 
körülmények között és a csalódások közepette is kitartanak, akik munkáju-
kat hitben végzik könnyek között is tűrve, reménykedve, akik a magot min-
den vizek mellett vetik szilárdan bízva abban az Istenben, aki a növekedést 
adja. Isten embereket hív, akik bátrak, reményteljesek, hivők és kitartóak, 
s akik gondosan munkálkodnak.”1 

Valójában megnyugtató és vigasztaló az a tudat, hogy Isten embereket hív 
el munkatársakul, és talál is ilyen embereket. Szilárdan hiszünk ebben. Is-
tennek a múltban minden generációban voltak emberi eszközei, akik érte 
munkálkodtak. Ezek különböző helyekről származtak: királyi palotákból, 
pásztorkunyhókból. Mindig akkor és ott szolgáltak, amikor és ahol Isten-
nek szüksége volt rájuk. Néhányan gazdag üzletemberek voltak, mások je-
lentős tudósok és tanítók. Világbirodalmak kiváló államférfiai és minisz-
terelnökei követték Isten hívását. Isten emberei között találunk megedzett és 
sok viharban megpróbált halászokat éppúgy, mint háziasszonyokat, harc-
edzett katonákat, kegyes életű papokat és áldozatkész gyülekezeti tagokat. 

A legkülönbözőbb hivatású emberek hatalmas eszközökké váltak Isten ke-
zében, hogy egyes emberek életét befolyásolják, és kultúrák egész folya-
matát megváltoztassák. A Szentírás írásai csodálatos pontossággal jegyez-
ték fel számunkra, hogy kik voltak ezek az emberek és mit cselekedtek. 
Élettörténetükből semmi sincs eltakarva, vagy megtévesztő szándékkal el-
hagyva. Mindegyiknél láthatjuk az emberi gyengeségeket és akadályokat, 
ellentétét hősi hitüknek és Istenbe vetett bizalmuknak. A legtöbb közülük 
megharcolta a hit szép és nemes harcát, egyesek azonban csúfos hajótörést 
szenvedtek. Sokan hatalmas befolyást gyakoroltak az egyház- és a világ-
történelemre. Olvasd el egyszer a reformációnak, a misszió korszakának 
és az adventmozgalomnak a történetét! Ezek az emberek már nem élnek, 
de befolyásuk változatlanul jelen van. „Vala egy Istentől küldött ember” 
(Jn 1:6), mintha ott állna ez a mondat sok-sok ember neve fölött, az egy-
háztörténelem korszakaiban. 

                                                 
1 E.G. White: Evangelism 53. old. 
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Istennek ma is megvannak az emberei. Minden kontinensen, a tenger min-
den szigetén megtaláljuk őket. Isten jelenlegi emberei közül egyesek ipa-
rosok, mások nevelők, politikusok, repülősök, lelkészek és üzletemberek, 
ápolónők és orvosok, elnökök és titkárok. Ezek úgy állnak, mint hatalmas 
világító tornyok, hogy mutassák a biztos utat Isten kikötőjébe. Ott élnek a 
föld északi felének nagy városaiban éppúgy, mint a trópusok őserdeiben. 
Istennek a földgolyó minden részén vannak emberei. Kik ezek? 

1. A teljesen átadott életű emberek 

Alárendelik magukat Istennek és önzetlenül szolgálják Őt, teljes odaadás-
sal. Munkájukat szívvel-lélekkel végzik, és megvan bennük a készség és 
akarat, hogy áldozatot hozzanak Isten művének előreviteléért. „A fejlődés 
érdekében minden gyülekezetnek emberekre van szüksége, akikre a nehéz-
ségek idején számíthat, akik minden tekintetben igazságosak; a gyüleke-
zetnek önzetlen emberekre van szüksége, akiknek Isten műve fontosabb 
mint saját egyéni. véleményük vagy világi ügyeik.”2 

„Ezekben az utolsó napokban szükségünk van emberekre, akik mindig 
éberek. Szükségünk van tettrekész emberekre, akiknek az igazság iránti 
szeretetük őszinte, és akik áldozatot is hoznak, ha általa Isten művét 
előbbre vihetik, és drága lelkeket menthetnek meg.”3 

Ez azt bizonyítja, hogy szükség van engedelmességre. Vezető funkciót be-
töltő emberek egyik lényeges tulajdonsága a feltétlen engedelmesség. Aki 
másokat irányítani, szeretne, először magának kell engedelmességet ta-
nulnia. 

Egy másik megnyerő jellemvonás, amely a kegyes embert jellemzi: a derű. 
A derűs ember mindent vidáman és szorgalmasan végez. A kiegyensúlyo-
zottság figyelemre méltó ismertető jele a vezetés igazi művészetének. Az Is-
tennel való együttmunkálkodás által ezek az emberek bizonyítják, hogy 
szent feladatra lettek elhívva. Az odaszentelés visszavonhatatlan átadás. Is-
tennek ezek az emberei - férfiak és nők - eredményesek is a szolgálatban. 

2. A hit emberei 

A hit Isten csodálatos ajándéka, és az élet minden törekvésében rendkívüli 
erőforrás. A hívő emberek hidakat építenek és gyertyát gyújtanak. Ezek az 
emberek már gyülekezeteket látnak még érintetlen területeken, amelyeken 
                                                 
2 E.G. White: Testimonies II. köt. 637. old. 
3 E.G. White: Testimonies III. köt. 637. old. 
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addig még nem dolgoztak. Minden emberben, akivel kapcsolatba kerül-
nek, egy új gyülekezeti tagot látnak. A hivő emberek messzebb tekintenek 
a látható dolgoknál. A hívő emberek, akiket vezető tisztséggel bíztak meg, 
sugárzó optimizmussal rendelkeznek. „Hitből élnek” (Rm 1:17), amely 
„a reménylett dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meg-
győződés.” (Zsid 11:1) 

Az a munka, amelyet a keresztény vezetőknek végezniük kell, hatalmas 
feladat. Nagy tervek és célok megvalósításakor csak azok képesek a köve-
telményeknek megfelelni, akiknek hitük van. Annak a meggyőződésnek 
kell élnie bennük, hogy a feladat, amely előttük áll, sohasem nagyobb an-
nál az erőnél, amely mögöttük áll. Rendíthetetlenül kell bízniuk Istenben. 
A hit a gyülekezet életében valamennyi erény összekötő kapcsa. „Aki hiszi, 
hogy lehet..., az képes győzni” - mondta egyszer Ralph Waldo Emerson. 

A természetfölötti erő, amelyet a vezetők Istentől eredőnek tulajdonítanak, 
nem maradhat tétlen, mert annak felhasználása életben tartja a hitet. Az 
élő hit tettekre ösztönzi a vezetőt, rendkívül türelmessé és bátorrá teszi. 
Egy régi holland példabeszéd szerint: „Egy marok türelem többet ér, mint 
egy véka értelem.” Egy hívő vezető több erővel rendelkezik a szolgálat-
ban, mint amennyit a körülmények lehetővé tesznek; szíve állhatatos. A 
hit és türelem azt „ajándékozták” a világnak, amelynek ma örvendezhe-
tünk. Isten még ma is rendelkezik ilyen emberekkel. 

3. A bátorság emberei 

„Elengedhetetlenül szükségünk van reménységre és bátorságra, hogy tö-
kéletesen tudjunk szolgálni Istennek. Ezek a hit gyümölcsei. A csüggedés 
bűnös és ésszerűtlen dolog.”4 „Legyen bátorságunk, tetterőnk és kitartá-
sunk”5 Az adventmozgalom vezetői mindig bátor és derék emberek vol-
tak. Bátran léptek az ismeretlen ösvényekre, és életüket is kockára tették a 
misszió szolgálatában. Sok egyszerű gyülekezeti tag tűnt ki azzal, hogy új, 
ismeretlen területre hatolt be, és ott hősi tetteket hajtott végre. Még ma is 
vannak gyülekezeteinkben ilyen emberek. 

4. Az alázatosság emberei 

Mindenhol találunk embereket, akik gondolkodásukban, cselekedeteikben 
és beszédükben alázatosságot tanúsítanak. Ők nagyobb figyelmet szentel-
nek másoknak, mint önmaguknak. Nem gyenge, tehetetlen emberek, akik 
                                                 
4 E.G. White: Próféták és királyok 104. old. 
5 E.G. White: Az evangélium szolgái 32. old. 
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képtelenek cselekedni. Az alázatosság sem nem gyengeség, sem nem le-
alacsonyodás, hanem lelki erő és jellem nagyság. A büszkeség, az önfel-
magasztalás és tetszelgés angyalok bukását okozta. A mélységes, együtt 
érző alázat és szerénység elesett embereket ismét „angyallá” változtat. Az 
alázatos emberek hisznek a fennkölt isteni alapelvekben: „A tisztességnek 
előtte jár az alázatosság.” (Pld 15:33) 

Aki arra lett elhívva, hogy embertársai között magas és felelősségteljes ál-
lást töltsön be, az legyen alázatos! Jézustól - aki vizet töltött a medencébe, 
megmosta a tanítványok lábait, és megtörölte kendővel - meg kell tanulnia 
az alázatosságot. Ilyen alázatosság által nemcsak a gyülekezet tagjaihoz 
kerülünk közelebb, hanem Istenhez is. 

Csodálatos, hogy a szerény, igénytelen és egyszerű ember miként válhat 
képessé Isten „egyházában arra, hogy kiváló vezető legyen. Ez nagyon 
sok esetben újból és újból megfigyelhető. Nyilvánvalóan a mennyei lé-
nyek segítik, és támogatják azt, aki nem önmaga felemelkedését tartja 
szem előtt. Istennek van ma is sok ilyen alázatos embere. 

5. Tiszteletre méltó emberek 

Azokat az embereket, akik vezetői megbízatást kaptak mind a lakóhely-
ükön, mind a gyülekezetben meg kell becsülni. A velük való társalgás so-
rán érezhető a belőlük áradó kellemes, ellenállhatatlan, kedves méltóság. 
Melegszívű, vonzó atmoszféra jellemzi családi életüket. Mivel munka-
helyükön, az irodában vagy az összejöveteleken udvariasak és szívélye-
sek, csodálják és tisztelik őket. Nem valami külsőséges illem, vagy ma-
gukra vett méltóság jellemzi őket, hanem barátságos, felszabadult jellem, 
nemes, méltóságteljes egyenesség. Minden helyzetben magas erkölcsi 
szintet tartanak. Életük mind otthonukban, mind pedig a gyülekezetben 
rendezett, és méltóságot sugároz. Hálásak vagyunk azért, hogy vannak 
gyülekezeteinkben ilyen emberek. 

6. Tapintatos emberek 

„A lelkek megnyeréséhez nagy tapintatra és bölcsességre van szükség. A 
Megváltó sohasem hallgatta el az igazságot, de mindig szeretetteljesen fe-
jezte ki azt. A másokkal való érintkezésben a legnagyobb tapintattal visel-
tetett, mindenkor kedves és figyelmes volt.”6 

                                                 
6 E. G. White: Az evangélium szolgái 73. old. 
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Gyülekezeteinkben a vezető férfiaknak és nőknek hasonlóképpen éles íté-
lőképességre és mély meglátásra van szükségük. Gyakorlott pillantással, 
minden habozás nélkül kell értékelniük a történéseket, és személyes kap-
csolatukban gondosan tekintettel kell lenniük másokra. Megértőnek és 
együtt érzőknek kell lenniük. A tapintatosság nagy művészet. Aki megértő 
és tapintatos, az segíthet az embereknek abban, hogy különbséget tudja-
nak tenni a jó és a gonosz között. Aki ezzel az erénnyel rendelkezik, az 
képes lesz arra, hogy a helyes szót helyes időben és megfelelőképpen al-
kalmazza. Gondosan tekintetbe vesz mindent, mérlegel, alkalmazkodik a 
körülményekhez és az érdekelt személyekhez. Isten műve, de az egyes 
ember is rendkívüli módon fontos számára. Istennek mindenütt vannak ta-
pintatos emberei. 

7. Együttérző emberek 

Pál apostol a következő tanácsot adta a keresztényeknek: „Örüljetek az 
örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.” (Rm 12:15) Együttérzés csak a szeretet-
tel teljes és megértő kész szívben van. Ez azt jelenti, hogy minden cselek-
vésben szeretet legyen. „Krisztusi együttérzésre van szükségünk; nemcsak 
azok iránt, akiket hibátlannak látunk, hanem azokért a szegény, szenvedő, 
harcoló lelkekért is, akik sokszor megtévednek, vétkeznek és megbánják 
bűneiket, akik megkísértettek és elcsüggedtek. Gyengeségeik iránti rész-
véttel menjünk felebarátainkhoz, olyan részvéttől áthatva, amelyet irgal-
mas Főpapunk érez.”7 

Van már közöttünk néhány nagyon megértő ember, és hamarosan minden 
gyülekezetben lesznek ilyenek. 

8. Becsületes emberek 

„Ezeknek az embereknek a jelleme nem beteges; ezek erkölcsi vonatko-
zásban kifogástalanok, és ezáltal a gyülekezeti szolgálatra való odaszente-
lődésük nagy áldás. Nyíltak, őszinték és becsületesek. Isten műve szent, és 
becsületes tisztaságú embereket kíván. Emberekre van szükségünk, akik-
nek igazságérzete a legkisebb dolgokban is lehetetlenné teszi, hogy vala-
milyen időhöz kötött ígéretet ne teljesítsenek percnyi pontossággal.”8 
Nagy szükség van ilyen valóban makulátlan vezetőkre. Istennek vannak 
emberei, akik a legcsekélyebb dolgokban sem igazságtalanok. Ezek Isten, 
a gyülekezet és családjuk, valamint önmaguk iránt hűségesek. Úgy jelle-
mezhetjük őket, hogy lelkiismeretes emberek, akiknek semmit sem lehet a 
                                                 
7 E.G. White: Az evangélium szolgái 88. old. 
8 E.G. White: Testimonies III. köt. 25. 
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szemükre vetni. Minket adventistákat nagyon csodálnak és tisztelnek, 
mert olyan vezető testvéreink vannak, akiknek a gyülekezeti tagok és a 
környezetükben élő emberek bizalmat ajándékoznak. Vannak bizalomra 
méltó emberek. 

9. Emberek, akik azonnal cselekszenek 

„Istennek szüksége van emberekre, akik gyors felfogásúak és időben, erő-
teljesen cselekszenek. Ha te először kivárod, hogy a nehézségek csökken-
jenek, és a bonyolult helyzet, amely előtt állsz tisztázódjon, akkor nagyon 
keveset fogsz előrejutni.”9 Időben történt és gyors döntésekkel sok csatát 
nyertek már meg Krisztus számára, és sok országban mozdították elő az 
egyház misszióját. Sok gyülekezetet alapítottak Isten dicsőségére, mert 
emberek világos éberséggel és habozás nélkül tették azt, ami szükséges. A 
lustaság és hanyagság a vezető legveszélyesebb ellensége. Mindig készen-
létben kell lennünk. Valóban boldogok vagyunk, hogy Istennek vannak 
gyülekezeteinkben szolgálatkész és megbízható emberei. 

10. Hü emberek 

A Krisztus és Sátán közötti harc tombol ezen a földön. A gyülekezet ma 
csatamezőn van. Az egész mindenség szemlélheti ezt. Az évszázadok so-
rán, Isten szentjei bizonyították hűségüket. Az egyháztörténelem sok ne-
mes példát őrzött meg. Urunknak mindig voltak főemberei, akik népét 
napfényben és sötét homályban, békés időkben és üldözések közepette ve-
zették. Istennek ma is van egy szeretettel teljes és hűséges népe, és hason-
ló vezetői. Még több ilyenre van szükségünk! 

Urunk! Küldj nekünk most ilyen férfiakat és nőket! 

 

                                                 
9 E.G. White: Testimonies III. köt. 497. old. 
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Szívet adj Uram 
 
„Azt gondoltam: nem törődöm vele, 
nem szólok többé az Ő nevében 
De perzselő tűzzé vált szívemben, 
csontjaimba van rekesztve, 
Erőlködöm, hogy magamban tartsam, 
de nincs rajta hatalmam!” (Jer 20:9) 

Látást adj Uram, 
látomást szent művedről, 
kijelölt helyemről, 
néped között! 
Hitet adj Uram, 
várni tudót, cselekvőt, 
mit éltek hősei 
nagy időknek! 
Szívet adj Uram, 
mely mindig együtt érez 
az embertestvérrel 
kihez küldesz! 
Tüzet adj Uram, 
pünkösdit, ha szól Igéd, 
mikor szolgálni hív 
szent ügyedért! 
Lelket adj Uram, 
mely, ha lelkesedni kell 
Józanul, s nem vakon, 
Érted lángol! 
Erőt adj Uram, 
mert nekünk erő kell, 
legyőzni önmagunk: 
nagy ellenünk! 
Embert adj Uram, 
mert ember, sok ember kell, 
kikben dicső lényed 
testet ölthet! 
Lelked add Uram! 
töltsd ki életünkbe, hogy 
életfánk gyümölcsöt, 
jót teremjen! 

Erdélyi László 
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Utószó 
 
 
ISTENNEK EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE. E mondat által személye-
sen érzi magát megszólítva az olvasó a könyv minden egyes fejezetében. 
A merész megfogalmazás olyan embert sejtet a sorok mögött, aki szemé-
lyes tapasztalatból ismeri az Isten és az evangélium szolgája közötti kap-
csolatból eredő kihívásokat. Valóban szüksége van Istennek emberekre? 
A Mindenható Isten nem tudna meglenni emberi eszközök nélkül? Ha va-
lóban emberekre van szüksége, milyen emberek ezek, akiket Ő keres? 

Isten nem „valakit” keres, hanem olyan embereket, akik mindig készek ar-
ra, hogy másoknak szolgáljanak, másokért éljenek. Emberekre van szük-
ség, akik készek Isten szavát közvetíteni ebben a világban, és bemutatni 
azt a szeretetet, amely Krisztusból árad életükön keresztül. 

V.W. Schoen, aki sok országban evangélizált és vezetett missziós szemi-
náriumokat, nem száraz elméleteket közöl könyvében, hanem gyakorlati 
példákkal teszi életszerűvé mondanivalóját. Isten az egész világon ismert-
té kívánja tenni az evangélium örömüzenetét. Ehhez a szolgálathoz keres 
embereket. Embereket, akik készek személyes befolyásukat, képességei-
ket Isten ügyének szolgálatába állítani.  

Erre bátorít bennünket ez a könyv. 
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