
10. Pál szavai szerint hogyan alakulhatunk át az Úr képmására?

2Korinthus 3:18
„Az előttünk lévő küzdelemben újabb, nem sejtett akadályokra számíthatunk;
azonban akár a múltra, akár pedig az eljövendőre tekintünk, bátran mondhat-
juk: ’Mindeddig megsegített minket az Úr!’ – ’És életeden át tartson erőd!’ (5Mózes
33:25). A ránk várakozó megpróbáltatások nem fogják erőnket felülmúlni.
Dolgozzunk ott, ahol alkalom kínálkozik, abban a biztos tudatban, hogy a
megpróbáltatások arányában kapunk erőt.
Így majd annak idején megnyílnak az egek kapui, hogy bevonulhassanak rajtuk
Isten gyermekei s a dicsőség királyának ajkairól mint legszebb zene érinti majd
füleinket: ’Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számo-
tokra készíttetett!’ (Máté 25:34).” Jézushoz vezető út 102. o.
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28. Döntésünk

A Biblia az emberek két osztályát mutatja be: akik belépnek a mennybe,
és akik nem. Saját sorsunk döntésünktől függ. „És a Lélek és a menyasszony
ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik,
jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.” Jelenések 22:17.

Jézus „magához hív bennünket, hogy átadván magunkat néki, akaratát
bennünk munkálhassa. Egyedül tőlünk függ tehát, hogy a bűn örökös rab-
szolgaságát, avagy Isten gyermekeinek csodás és boldogító szabadságát
választjuk-e?” Ellen G. White: Jézushoz ve-zető út 36. o.
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1. Mennyit kell feladnunk, hogy Jézus tanítványai legyünk?

Lukács 14:33
„Azt hisszük talán, hogy igen nagy áldozat mindent felajánlani az Úrnak? Tegye
fel mindenki a kérdést: ’Mit adott Krisztus érettem? Életét, szeretetét és szenvedéseit
– mindent feláldozott Istennek Fia a mi megváltásunk érdekében…
Vajon mit áldozunk fel, ha mindjárt mindenünket is odaadjuk? Egy bűnöktől
beszennyezett szívet, hogy azt Krisztus saját vérével megtisztítsa, és kimondhatatlan
szeretetével megváltsa… Isten nem kívánja, hogy azt adjuk fel, ami javunkra
szolgál, hiszen minden egyes cselekedetében csupán gyermekeinek jólétét tartja
szem előtt.” Ugyanott 38-39. o.

2. Krisztus mely meghívása szól ma hozzánk?

János 7:37

Máté 11:28-30

„Szent vérével nemcsak bűneinkből megtisztítani és megváltani akar bennünket,
hanem mindazok forró vágyát is ki akarja elégíteni, akik készségesen felveszik
magukra igáját, és hordozzák az Ő terhét. Békét és nyugalmat kíván nyújtani
mindazoknak, akik az élet kenyeréért jönnek Hozzá. Csupán oly kötelezettségeket
hárít ránk, melyek földi lépteinket az áldások magaslatai felé irányítják, amelyekre
az engedetlenek sohasem juthatnak el.” Ugyanott 39. o.

3. Jó emberekké tudjuk-e változtatni magunkat mi bűnös emberek?

Jeremiás 13:23

4. Csak hogyan tudunk Isten gyermekeivé válni?

Ezékiel 36:26,27
„Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted,
mégis szabad választásodtól függ, hogy Őt szolgáld. Mihelyt átadod Néki akara-
todat, Ő fogja benned munkálni mind az akarást, mind a cselekvést. Ily módon
egész lényedet Krisztus Lelke uralja; szereteted Isten Fiában összpontosul, s gon-
dolataid összhangban lesznek Vele…
Ha mint tévelygő, bűnös lények Krisztushoz jövünk, ha megbocsátó kegyelmének
részeseivé leszünk, akkor szeretet fakad szívünkben, akkor minden teher könnyű;
mert Krisztus igája gyönyörűséges. A kötelesség öröm, és az áldozat élvezet. Éle-

tünk eddigi homályos útját az igazság napja fogja bevilágítani…
Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani. Így imád-
kozzatok: ’Fogadj el Uram a te tulajdonodnak! Összes terveimet lábaidhoz teszem.
Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd, hogy minden munkámat
tebenned végezzem!’ Ez mindennapi kötelességtek legyen. Minden egyes reggelen
újból szenteljétek magatokat az Úrnak! Összes terveteket Néki rendeljétek alá,
hogy megvalósítsátok vagy feladjátok, ahogy gondviselése akarja. Így adjátok át,
ajánljá-tok fel Istennek napról-napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon,
és hason-lóvá legyen Krisztus életéhez.” Uo. 40. 48. 58. o.

5. Ki legyen keresztény életünk példaképe?

Zsidók 12:1-2

6. Biztonságban vagyunk, ha más embereket követünk?

Jeremiás 17:5

7. Mit lát Isten, amit az ember nem?

1Sámuel 16:7
Emberi szemnek bárki tűnhet odaszentelt kereszténynek, de a lelket csak Isten
látja.

8. Lesznek olyanok, akik keresztényeknek vallották magukat, de nem élték
át az igaz megtérést?

Máté 7:21-23

9. Mikor válnak el ezek a hamis tanítványok az igazaktól?

Máté 13:36-43
„A világnak nincs joga a gyülekezet méltatlan tagjai miatt kételkedni a keresz-
ténység igazságában. A hívőket pedig ne csüggessze el e kétszínű testvérek jelen-
léte. Mi történt az őskeresztény egyházban? Ananiás és Safira a tanítványok közé
állt (Ap. csel. 5:1-11); Simon mágus megkeresztelkedett (Ap. csel. 8:9-24); Dé-
mást, aki elhagyta Pált, hívőnek tartották (2Timótheus 4:10); Júdás Iskáriótes is
apostolnak számított (Márk 14:10). A Megváltó nem akar egyetlen lelket sem el-
veszteni. Júdással való esetét azért jegyezték fel, hogy lássuk, milyen türelmes a
megátalkodottal. Kér bennünket, hogy legyünk mi is olyan elnézők, mint Ő. Azt
mondta, hogy az idők végéig lesznek a gyülekezetnek képmutató tagjai.” Ellen
G. White: Krisztus példázatai 43. o.




