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"Te pedig szóld azt, ami az egészséges tan(ítás)hoz illik, az öreg emberek higgadtak legyenek, 
tiszteletreméltók, józanok, egészségesek a hithűségben, a szeretetben, a kitartásban, ugyanígy az 
öregasszonyok magatartásukban szent komolyságúak, nem vádaskodók, ne legyenek sok bornak a 
rabszolgái, a szépre tanítsanak, a józanságra intsétek a fiatalasszonyokat, hogy kedveljék férjüket, és 
gyermekeiket, józanok, szentül tiszták, háziasak, (otthon munkálkodók), jók, saját férjük iránt 
engedelmesek legyenek, nehogy az Isten szavát káromlás érje, a fiatal férfiakat ugyanígy buzdítsad, 
hogy józanok legyenek, mindenben magadat add példaképül, a jó munkában, a tanításban 
romlatlanságot és komolyságot mutass, szavad legyen egészséges, kifogástalan, (azért) hogy az 
ellenfél megszégyenüljön, mivel semmi rosszat nem tud mondani rólunk. A rabszolgákat intsd, hogy 
saját gazdájuknak engedelmeskedjenek, mindenben keressék kedvét, nehogy ellenkezzenek velük, 
nehogy kárt okozzanak, hanem mindenben hűséget tanúsítsanak, hogy üdvözítő Istenünknek 
tanítását mindenben ékesítsék, mert megjelent az Isten kegyelme, mely üdvöt áraszt minden ember 
számára, mely arra nevel minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi vágyakat józanul 
és igazságosan és istenfélelemmel (Istenben boldogan) éljünk e mostani korszakban (aionhan), 
várva a boldog reménységet és a nagy Isten és üdvözítőnk Krisztus Jézus dicsőségének 
megjelenését, aki önmagát adta értünk, (azért,) hogy megváltson minket minden törvénytelenségtől 
és tisztítson magának körülötte lévő népet, (eszményi)szép munkára buzgólkodót, ezeket szóld, erre 
buzdíts és figyelmeztess teljes nyomatékkal, nehogy valaki téged megvessen!" (Tit 2,1-15, Vida). 
 
 A közeljövőben szeretnénk kiadni T. Austin Sparks: Isten reakciója az ember elpártolására 
(God's reactions to man's defections) című könyvét. Ha elolvassuk, megértjük, hogy a dolgok miért 
változnak meg az életünkben. Ha Isten néha nem lépne közbe, el lennénk veszve. Például, amikor a 
zsidók építették a Templomot, akkor keményen dolgoztak, de mivel a munkájukban elkezdték 
akadályozni őket, húsz évre leállt az építkezés. Ezért az Úr prófétákat küldött, akik bátorították őket, és 
újra tudtak dolgozni. Tehát amikor Isten el akar végezni valamit, de az ember gyenge és közel van 
ahhoz, hogy mindent feladjon, akkor Isten közbe lép. Sokat beszélhetnénk arról, hogy miként teszi ezt 
az életünkben. 

Ma gondolkoztam életünk fordulópontjain. Hiszem, hogy vannak testvérek (akik eddig még 
nem szólaltak meg), akik szeretnének elmondani az életükből valamit. De arra is gondoltam, hogy ne 
csak a fordulópontokról beszéljünk, hanem, akik szoktak szólni az Igéből, azok is mondják el, hogy mit 
munkált Isten az életükben, miben kaptak helyreigazítást. 

Láttuk, hogy sok dolog van, amit egyesek nem értenek meg. Például az, hogy az embernek van 
része a hitéletében. Ezzel nem arra utalok, hogy az ember hozzájárulása nagy mértékű. Egyszer 
mondta valaki, hogy egy férfi vitt egy asztalt. A gyermeke odament, hogy segítsen: persze, gyere segíts 
– mondta. A gyermek fogta az asztalt, igaz, inkább lefelé húzta, de mégis segített. Ennyi a mi 
hozzájárulásunk Isten számára. De ha ez nem volna nagyon fontos, akkor az Úr soha nem mondta 
volna, hogy régóta tanítóknak kellene lennetek. Miért tett nekik szemrehányást? Mert már régóta 
kemény eledellel kellett volna táplálkozniuk. „Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, 



ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és 
olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. (Zsid 5,12). 

Tudjátok mit jelent a tej? Mindazt, amit az Úr a Golgotán véghezvitt érettünk. Ez nagyon nagy 
dolog, de amit Ő munkál az életünkben, az ennél sokkal több. Ő viszont nem munkálkodik, ha te nem 
vagy tudatában annak, hogy erre szükséged van. Szükséged van arra, hogy megváltozzál, hogy amikor 
az emberek megérintenek téged, az Urat érintsék meg. Milyen benyomást hagysz magad után? Ez a 
kérdés. Megkérdezhetitek a körülöttetek lévőket erről. Gondolkodjunk el, hogy az életünkben melyek 
azok a dolgok, amelyeket megmutatott az Úr, hogy azok nem úgy vannak, ahogy mi eddig 
gondolkoztunk felőlük. 

Elmondok egy esetet, hogy miként kezdtem másképpen látni valamit. Az emberek általában 
olyanok, hogy vannak megrögzött elképzeléseik, és nem lehet őket egész életükben kimozdítani abból. 
Ha valaki megtért az Úrhoz valaki által, az nem jelenti azt, hogy egész élete végéig csak annyit fog 
megérteni az Úr dolgaiból, mint az a személy, aki által megtért. Van annál sokkal több. Én olyan 
emberektől hallottam az evangéliumot, akik élték is a hitéletet, nem csak beszéltek róla. Telve voltak 
az Úr iránti buzgósággal, és nagy áldozatokat is hoztak. Betegek voltak, mégis járták az országot 
harminc-negyven napon keresztül, mint például Pócsi testvér, aki szívbeteg volt. Akkor nem volt olyan 
egyszerű, mint ma. Sok zűrös dologban volt része. 

Annak idején gyakran volt szó arról, hogy ha elfogadtad Krisztust, akkor egy nagy, magasztos 
Krisztust fogadtál el, és semmi egyébre nincs szükséged. Ennyit értettem akkor, és ebben erősen 
álltam. Nem esett szó a növekedésről. Nem hallottam soha olyan szavakat, amit például Pál apostol 
mondott: „Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus” (Gal 
4,19). Számomra ezek a szavak idegenek voltak. Azt hittem, ha Isten tesz valamit, az az Ő munkája, Ő 
elvégzi, az Ő Igéje teremtő, és Ő azt tesz, amit akar.  

Ezt hittem addig a napig, amíg az Úr megnyitotta a szemeimet, és először láttam meg, hogy: 
„Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéit az ő szárnyai alá, és ti 
nem akartátok!” (Lk 13,34). Feltettem magamban a kérdést: Hogy van ez? Nem akarták? Hát kicsodák 
ők? Miért nem lépett közbe az Úr? Nem tehette volna meg? Megtehette volna, de nem akarta. 
Annyiszor össze akarta gyűjteni őket, mint ahogy a kotló a kiscsirkéit a szárnyai alá - hogy megvédje 
őket az ellenségtől -, de ők ezt nem akarták elfogadni. Ennek megértése egy fordulópont volt az 
életemben. Az Úr akarta, de ők nem akarták. Ez után láttam meg nagyon sok dolgot abból, amit az Úr 
akar. Mert mi azt az evangéliumot szeretjük, amely nem akar megváltoztatni bennünket. Pedig az 
evangéliumnak meg kell változtatnia bennünket. 

Voltam valahol, és ezeket az igeverseket olvastam: „Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges 
tudományhoz illenek” (Tit 2,1). És nézzétek, mire utal, mire vonatkozik az egészséges tanítás? „Hogy a 
vén emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, tűrésben épek. 
Hasonlóképpen a vén asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, sem sok 
borivás rabjai, jóra oktatók, hogy megokosítsák az ifjú asszonyokat, hogy férjüket és magzataikat 
szeressék, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten 
beszéde ne káromoltassék. Az ifjakat hasonlóképpen intsed, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben 
tenmagadat adván példaképül a jó cselekedetekben, a tudományban romlatlanságot, méltóságot 
mutatván” (2-7. v.). Kihangsúlyozok egy szót: mindenben.  

„Egészséges, feddhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt nem 
tudván rólatok mondani. A szolgákat intsed, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek, mindenben 
kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a 
mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenbe” (8-10. v.). Tehát teljes hűséget 
tanúsítsanak. 



Mindez lehetetlen lenne, ha nem volna a következő igevers: „Mert megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi 
kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világban” (11-12. v.). 

Amely arra tanít… Tudjátok, hogy pontosan melyik szó áll itt: a gyermeknevelés, ami nem csak 
annyi, hogy bizonyos ismereteket ad, hanem a vesszőt is használja: megtanít, nevel, fegyelmez. „Ezeket 
szóljad, és ints és feddj teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen” (15. v.). Testvérek, ez az 
egészséges tanítás, ami teljesen megváltoztatja az életünket. 

Szeretném, ha ilyenekről beszélnénk a következő alkalmakon. Gondolkozzatok, mik azok a 
dolgok, amelyek teljesen megváltoztatták a gondolkozásmódotokat. Hittünk valamiben, és meg 
voltunk győződve arról, hogy az úgy is van, de végül a dolgok megváltoztak, amelyek következtében 
most teljesen másképp látunk. Ne maradjunk mindvégig megrögzöttek a saját elképzeléseinkben, 
hanem imádkozzunk, hogy az Úr munkálkodjon szíveinkben, hogy nyitottak legyünk, és Ő tudjon 
munkálkodni. Mert Ő tudja a Szellem kardját kezelni, forgatni úgy, ahogy Ő akarja. Teljesen meg kell 
változnunk, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és ez a mi megmentésünk.  


