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A Reformáció
XLVIII. kötet     Külön kiadás Hírnöke

gy híres angol mondás 
szerint, “A fű mindig 

zöldebb a kerítés túloldalán.” 
A Hű Tanúbizonyság üzenete 

Laodiceának valami hasonló. Úgy 
néz ki, hogy néhány szomszéd mindig 

a város más részeire illeszti rá azt, vagy 
legalábbis a gyülekezeti pad másik végére.

Mégis valahogyan, amikor jön a vizsgálat ideje 
a mennyei bíróságon, mindannyiunknak szembe kell 
néznünk avval a valósággal, hogy a tanúbizonyság 
sohasem téved – a hű és igaz Tanúbizonyság teljes 
mértékben lát mindent tévedhetetlen pontossággal. 
Azonban mennyire hálásak kell legyünk ezért, hiszen 
ugyanez a Tanúbizonyság tette Önmagát arra, hogy 
szolgáljon mint a mi Közbenjárónk is. Az apostol biztosít 
minket, „Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy 
ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az 
Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.” (1 János 2:1)

Az Imanapi Felolvasás egy csodálatos lehetőséget 
ad számunkra a kutatáshoz és hogy nagyobb 
gondossággal vizsgáljuk meg saját álnok szívünket – 
hogy megnyíljanak szemeink, és végül megláthassuk 
mostani valódi állapotunkat, hogy esedezzünk 
Közbenjárónkhoz éltető segítségért és szabadításért. Ezt 
csak Ő nyújthatja.

Ezen felolvasások alkalmával ezért imádkozzanak a 
csoportok, és tegyenek személyes erőfeszítéseket azok 
tanulmányozására az elszigetelődött hívőkkel is, hogy 
ők is részesülhessenek az áldásokban.

December 15. szombat egy különleges ima 
és böjtnap lesz, és december 16. vasárnap egy 
különleges adakozás lesz összegyűjtve új területek 
missziómunkájára.

Egyesüljenek szíveink szoros közösségben 
az Igaz Tanúbizonysággal, hogy az Ő Lelke 
győzedelmeskedhessen köztünk és erősíthessen 
bennünket azáltal, hogy figyelmezünk sugalmazott 
tanácsaira!

 E
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“A kor, amelyben élünk megújító tevékenységre szólít.”  

- Bizonyságté. a Gyülekezetnek, 4.  kötet 488. oldal
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ézus, 
mennybe-

menetele 
után 

Jánosnak 
adta a kinyi-

latkoztatás 
különleges 

információit a 
föld történelmének 

lezárásáig, hogy 
továbbítsa a hívőknek. 

Krisztusnak különleges üzenete 
van a Laodiceai gyülekezet – 
Ítélet Népe -  számára. Mivel 
Ő “csodálatos, tanácsos” (Ésaiás 
9:6), Ő ad számunkra tökéletes 
tanácsot. Először azonban készek 
kell legyünk a meghallgatására. A 
sikeres alkalmazás előfeltételének 
alapja: „A legjobb út a becsületes-
ség.” Becsületesség és tisztesség az 
alapvető elve a keresztényi életnek 
is. Semmi más nem lehet számukra 
az isteni Szerző, csak az, mint 
ahogyan önmagát azonosítja “az út, 
az igazság és az élet” ( János 14:6).

„Krisztus, az Ő jelleme 
és munkája, minden igazság 
középpontja és határa. Ő a 
lánc ami által a tantételek össze 
vannak kapcsolva. A teljes igazság 
rendszere Őbenne található.” 1

“Az összes igaz hívő 
Krisztusban összpontosulnak, 
jellemüket Krisztus teszi tündö-
klővé, mindnyájan Krisztusban 
találkoznak, mindnyájan 
Krisztus, mint középpont körül 
forognak. Az igazság a mennyből 
származik, hogy az emberi 
eszközt megtisztítsa, és minden 
erkölcsi szennyeződéstől mentessé 
tegye. Az igazság az ínségesek, a 
bajbajutottak és szenvedők iránti 
jóindulatú cselekedetre, nyájas, 
gyöngéd, figyelmes szeretetre 
vezet. Ez a Krisztus szavai iránti 
gyakorlati engedelmesség.” 2

Amint elismerjük a  
Mennyből küldött igazság 
dicsőséges rendszerének hibátlan 
tökéletességét, az igazság egy másik 
vonatkozásával is szembe kell 
néznünk: hogyan vonatkozik ez 
az igazság ránk. A fizikai betegség 
felismerésében a modern technika 
közreműködésével a vérvizsgálat, 
röntgen, mágneses rezonancia 
képfeldolgozás, CT vizsgálatok, 
által áthatóan és leleplezően 
átvizsgálva az emberi szervezetet 
és alaposan kiértékelve azokat, 
a valódi állapotnak megfelelően 
javasolható a helyes kezelés, ha 
szükséges. Ma az információ 
korában, a modern orvostudomány 
vonakodik magáravállalni bármit 
is, mivelhogy sok fontos dolog 
lehet veszélyeztető a felszín alatt. 
Az orvos nem akar kockáztatni 
valamilyen rejtett tényezők miatt, 

V E Z É R C I K K

Szemben a tényekkel 

amik elkerülhetik a figyelmét, ha 
nem kellően alapos, mert ez egy 
életbe kerülhet.

Önmagunkat látni, a maga 
valóságában, sokkal nehezebb, 
mint ahogyan azt a legtöbb 
ember megérthetné. Gondoljatok 
arra, hogy senki közülünk nem 
láthatja saját arcát. Akkor állunk 
legközelebb a valósághoz, 
ha tükörben nézzük meg a 
visszatükröződést. És a mi lelki 
bensőnk? Az még sokkal mélyebb. 
A Szentírás világosan mondja 
számunkra: „Csalárdabb a szív 
mindennél, és gonosz az, kicsoda 
ismerhetné azt?” ( Jeremiás 17:9).

Mint ahogyan a doktorok 
megbíznak a technológiában, hogy 
segítsék őket a legtisztábban látni 
a dolgokat, nekünk hasonlóan 
szükségünk van Isten segítségére, 
hogy láthassuk szívünket. “ Én, 
az Úr vagyok az, a ki a szívet 
fürkészem és a veséket vizsgálom, 
hogy megfizessek kinek-kinek az 
ő útai szerint és cselekedeteinek 
gyümölcse szerint.” ( Jeremiás 
17:10). Valójában ennek van igazán 
értéke, mert a Teremtőnk mondja 
el számunkra az igazságot – az 
egész igazságot, a tiszta igazságot, 
és csakis az igazat. Néha az 
igazság fáj, mint ahogyan a sebész 
késének vágása is. Azonban ez egy 
különleges kijelölt hatás a jóra, 
hogy elősegítse az életet.

Így amikor az Igaz 
Tanúbizonyság az igazat mondja 
számunkra, akkor meg kell 
hallgatnunk. “És megismeritek az 
igazságot, és az igazság szabadokká 
tesz titeket” ( János 8:32). 

1 Our High Calling , p. 16.
2 Selected Messages, bk. 3, p. 199. 

 a laodiceai korban
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Ellen G. White
írásaiból összeállítva

A Laodiceai szindróma
A Laodiceai időszakban élünk

„A hét gyülekezet nevének jelentősége jelképes. 
Jellemzi a keresztény korszak különböző szakaszaiban 
az egyház állapotát. A hetes szám teljességet jelent; 
szimbolizálja, hogy az üzenet az idők végéig tart. 
A felsorolt jelképek pedig a gyülekezet belső 
állapotát szemléltetik a világtörténelem különböző 
korszakaiban.” 1 

„Mindannak hirdetnünk kell az utolsó egyháznak 
szóló üzenetet, aki kereszténynek tartja magát. A 
laodiceai üzenetnek kétélű kardként el kell jutnia 
valamennyi egyházhoz: “Tudom a te dolgaidat, 
hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg 
volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem 
hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel 
ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam 
és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy 
te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és 
vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy 
tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá 
légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és 
ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és 
szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy 
láss. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: 
légy buzgóságos azért, és térj meg.” Jelenések 3:15-19. 
Kötelességünk hirdetni az üzenetet. Feszítsük 
meg minden erőnket, hogy figyelmeztessük az 
egyházakat.” 2 

Egy üzenet neked és nekem

„A laodíceai üzenet a mai egyházhoz szól. 
Hisztek-e ebben az üzenetben? Így éreztek-e 
szívetekben? Vagy szüntelen ezt hajtogatjátok: 
Gazdagok vagyunk és semmire sincs szükségünk. Az 
örökkévaló igazság talán hiábavalóan adatott ennek 
a népnek, hogy azt a világ minden más nemzetével 
megismertesse? Isten választott egy népet, melyet az 
örök következményekkel járó igazság letéteményesévé 
tett. A neki adott világosságnak kell megvilágítania az 
egész földet. Hibát követett volna el Isten? Tényleg 
mi vagyunk az Ő kiválasztott közvetítői? Mi vagyunk 
azok a férfiak és nők, akiknek a Jelenések könyve 
tizennegyedik fejezetét és a megváltás üzenetét kell 
hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy teszünk, 
mintha mi lennénk azok?” 3

4
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„A laodiceai üzenet azoknak 
szól, akik bár nagy világosságban 
és sok lehetőségben részesültek, 
mégsem értékelték ezeket.

Nagyszámú hitvalló keresztény 
nem követi igazán Jézust. Nem 
hordozzák a keresztet helyénvaló 
lemondással és önfeláldozással. 
Bár nagyhangon hirdetik buzgó 
keresztény voltukat, oly sok töké-
letlen szálat szőnek jellemükből a 
szövetbe, hogy elcsúfítja a gyönyörű 
mintát. Ezekről mondja Krisztus: 
„Kérkedtek gazdagságotokkal és 
lelki eredményeitek bőségével. 
Valójában sem hidegek, sem 
melegek nem vagytok, hanem 
hiú önhittséggel teli. Ha meg 
nem tértek, nem üdözülhettek, 
mert elcsúfítanátok a mennyet 
megszenteletlen bölcsességetekkel. 
Nem viselkedtek az isteni 
példaképnek megfelelőn. Magatok 
kitalálta mintát követtek. Mivel 
langymelegek vagytok, kénytelen 
vagyok kiköpni titeket szájamból.“ 4  

 “A laodiceai üzenet Isten 
népére vonatkozik, akik vallják, 
hogy hisznek a jelen igazságban. 
A túlnyomó részük langymeleg 
hitvallók: Van nevük, mégis 
hiányzik belőlük a lelkesedés. Isten 
jelezte, hogy embereket kíván 
a munka nagy szívében, hogy 
helyrehozzák a dolgok állapotát, és 
megbízható őrökként álljanak helyt 
kötelességük őrhelyén. Minden 
ponton világosságot gyújtott 
nekik, hogy tanítsa, bátorítsa és 
megerősítse őket, amint a helyzet 
megkövetelte. Mégis mindennek 
ellenére azokat, akiknek bár 
megbízható és igaz embereknek 
kellene lenniük, buzgóknak a 
keresztény lelkesedésben, kegyes 
jelleműeknek, Jézust ismerőknek és 
őszintén szeretőknek, azon kapták 
rajta őket, hogy az ellenséget segítik, 
hogy gyöngítsék és elcsüggesszék 
azokat, akiket Isten a mű 
fölépítésére használ. A langymeleg 
kifejezés ezekre vonatkozik. Vallják 
ugyan, hogy szeretik az igazságot, 

mégis hiányosak a keresztény 
buzgalom és odaadás területén. 
Nem mernek teljesen lemondani, 
nem merik vállalni a hitetlen ember 
kockázatát, de nem hajlandók 
meghalni a maguk számára, nem 
akarják pontosan követni hitünk 
elveit sem.” 5  

“A laodiceai üzenet a 
leghatározottabban azoknak 
szól, akiknek a vallásos élete üres 
és hideg, akik nem hordoznak 
határozott bizonyságot az igazság 
mellett.” 6 

„Isten Lelkének nagy 
kiárasztása - amely dicsőségével 
beragyogja az egész földet 
- nem jön addig, míg nem 
vagyunk felvilágosult nép, amely 
tapasztalatból tudja, mit jelent 
Istennel együtt dolgozni. Amikor 
teljesen, őszintén odaszenteljük 
magunkat Krisztus szolgálatára, 
Isten elismeri e tényt Lelkének 
mérték nélküli kiárasztása által; de 
ez nem történik meg addig, amíg az 
egyház nagyobb része nem dolgozik 
együtt Istennel.” 7 

A mi valódi állapotunk
“Az igaz tanú üzenete szomorú 

öncsalás állapotában találja Isten 
népét. Ez az öncsalás mégis becsü-
letes. Valójában nem tudják, hogy az 
állapotuk kárhozatra méltó az Isten 
szemében. Bár azok, akiknek az 
üzenet szól, azzal ámítják magukat, 
hogy magasztos lelki életet élnek, az 
igaz tanú megtöri biztonságérzetük 
varázsát: megdöbbentő módon 
elítéli valódi állapotukat, a lelki 
vakságot, szegénységet, szánalomra 
méltó helyzetüket. Ez az éles és 
szigorú bizonyságtétel nem lehet 
téves, mert az igaz tanú mondja, az ő 
bizonyságtétele pedig feltétlenül igaz.

Nem könnyű befogadni azt 
az üzenetet, amely megcsaltnak 
és összes lelki kegyesség híjával 
levőknek mondja azokat, akik 
biztonságban érzik magukat lelki 
életük felől s akik azt képzelik, hogy 

gazdagok a lelki ismeretekben. A 
megszenteletlen szív „csalárdabb 
mindennél és végtelenül gonosz…” 
( Jeremiás 17:9)

Népünk az igazság tisztasága 
és ereje által aratja diadalait. 
A Szentírás félreérthetetlen 
bizonyságtételének sokasága tart 
meg, megdönthetetlenül bennünket 
az álláspontunkban. Mégis súlyos 
hiányosságban szenvedünk a 
Biblia szerinti alázat, türelem, hit, 
szeretet, lemondás, éberség és az 
önfeláldozás lelkületének területein. 
Művelnünk kell hát magunkban 
a Biblia szerinti megszentelődést. 
Bűn uralkodik az Isten népe között. 
Nem fogadják el a laodiceai üzenet 
félreérthetetlen intését. Sokan 
ragaszkodnak kételyeikhez és 
kedvelt bűneikhez, közben annyira 
elámítják magukat, hogy úgy 
beszélnek, és úgy gondolkodnak, 
mintha semmire se lenne szükségük. 
Nézetük szerint nem érdemelték 
meg Isten Lelkének intését, vagy 
pedig őrájuk nem vonatkozik. 
Pedig az ilyeneknek van legégetőbb 
szükségük Isten kegyelmére és lelki 
tisztánlátásra, hogy felismerjék 
hiányosságukat a lelki jellegű 
ismeretek terén. Hiányzik belőlük 
csaknem minden vonás, amely 
elengedhetetlen a keresztény jellem 
tökéletesítéséhez. Nem ismerik 
gyakorlatból a Biblia igazságait, 
amelyek alázatosszívű életre 
vezetnék őket arra, hogy Krisztus 
akaratának vessék alá magukat. Nem 
élnek összhangban valamennyi 
követelményével.

Nem elég ha valljuk csupán, 
hogy hiszünk az igazságban. Krisztus 
keresztjének katonái valóban 
kötelezték magukat, hogy kiveszik 
részüket az emberek üdvösségének 
ellensége ellen vívott küzdelemből 
és arra is, hogy kárhoztatják a 
rosszat és az igaz élet mellett 
foglalnak állást. Az igaz tanú üzenete 
mégis azt a tényt világítja meg, 
hogy borzalmas öncsalás telepedett 
népünkre, ami azt teszi szükségessé, 

Mindannak hirdetnünk kell az utolsó egyháznak 
szóló üzenetet, aki kereszténynek tartja magát. 
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hogy figyelmeztetéseket intézzünk 
hozzájuk, hogy felrázzuk őket lelki 
szunnyadásukból és határozott 
lépésekre késztessük őket.” 8

„Az Igaz Tanúnak bizonyság-
tevése sem érte el Isten célját. 
Népünk csak tovább szunnyad a 
bűneiben. Folytatják kijelentésüket 
önmagukról „meggazdagodtam és 
semmire nincs szükségem” ( Jelenések 
3:17). Sokan azt kérdezgetik, hogy 
mire ez a sok intés? Hiszen szeretjük 
az igazságot, szépen fejlődünk, nincs 
hát szükségünk a figyelmeztetésekre 
és intésekre. De ezek a zúgolódók 
pillantsanak csak szívükbe, 
vessék csak össze életüket a Biblia 
gyakorlati tanácsaival, alázzák meg 
lelküket az Isten előtt, hadd világítsa 
be Isten kegyelme a sötétet – akkor 
majd lehull szemükről a hályog, 
akkor majd rádöbbennek lelki 
szegénységükre és nyomorukra…

Meg vagyok győződve arról, 
hogy azért van Isten népe a mostani 
lelki vakságban, mert nem fogadták 
el a rendreutasítást. Sokan megvetik 
a nekik nyújtotta intéseke és 
figyelmeztetéseket. Az Igaz Tanú 
elítéli Isten népének langymeleg 
állapotát, ami miatt a várakozásnak 
és virrasztásnak ebben az 
időszakában Sátánnak nagy hatalma 
van fölöttünk. Az önző, a büszke, 
a bűn szerelmese szüntelenül a 
kételyek rohama alatt áll…

Visszatérés 
önmegtagadásunk 
örökségéhez

A harmadik angyal üzenetének 
kezdetekor, akik az Úr munkájába 
léptek, kockázatot is vállaltak. 
Nyomorban kezdődött el ez 
a munka, s a legsúlyosabb 
nélkülözéseket és gyalázatot 
szenvedték el. Elszánt ellenállásba 
ütköztek, ami Istenhez űzte őket 
ínségükben, ami életben tartotta a 
hitüket…

Néhány ifjú a munka magasz-
tosságának valódi értéke nélkül 
indult el. Nem kénytelenek 
szembenézni a nélkülözésekkel, 
ínséggel, késhegyre menő harcokkal, 
ami igénybe venné a hitüket. 
Nem gyakorolnak lemondást, 
nem ápolják az áldozathozatal 
szellemét. Némelyek büszkék lettek 
és felemelkedettek, és a valóságban 
nem hordozzák a munka terhét.” 9 

“Isten népének be kell látnia 
botlásait, buzgó bűnbánatot kell 
tartania és hátatfordítani azoknak a 
bűnöknek, amelyek a szegénység, 
vakság nyomor és ijesztő öncsalás 
szánalomra méltó állapotába 
süllyesztették őket. A gyülekezetben 
ott kell élnie a szókimondó 
bizonyságtételnek. Egyedül ez 
felel meg a laodiceai üzenetnek. A 
helytelenségeket meg kell inteni, 
a bűnt bűnnek kell nevezni, a 
gonoszsággal pedig határozottan 
szembe kell szállni, népünknek el 
kell fordulnia ezektől.” 10

“Arra szeretné megtanítani 
népét, hogy az engedetlenség és a 
bűn borzasztóan bántó a szemében, 
ezért nem szabad könnyen venni 
ezeket. Azt mutatja nekünk, hogy 
mikor bűnösnek találja népét, 
tegyenek azonnal határozott 
lépéseket, hogy eltávolítsák a bűnt, 
nehogy haragja nyugodjék meg 
valamennyiükön. De ha a felelős 
vezetők szemethunynak a nép 
bűnei felett, akkor a vezetők Isten 
rosszallását vonják magukra, és az 
Úr népének testületét tartja akkor 
felelősnek ezekért a bűnökért. Az 
Úr azt mutatja ki azzal, ahogyan 
a múltban népével bánt , hogy 
meg kell tisztítani a gyülekezetet a 
helytelenségektől. Egyetlen bűnös 
annyi sötétséget áraszthat, hogy 
az egész közösségből kirekeszti 
Isten világosságát. Mikor a nép 
észreveszi, hogy sötétség telepedik 
rájuk, s nem tudják, mi lehet az oka, 
akkor keressék őszintén az Urat, 

mély alázattal, meghunyászkodva, 
mígcsak meg nem találják, míg 
ki nem küszöbölik az Úr Lelkét 
megszomorító helytelenséget.” 11  

A mi nagy veszélyünk
A laodiceai üzenet azoknak 

szól, akik vallják, hogy megtartják 
Isten parancsolatait, s mégsem 
cselekvői a parancsoknak. 
Semmiben sem szabad önzőnek 
lennünk. A keresztény élet minden 
része legyen Krisztus életének 
képviselete. Ha nem az, hallani 
fogjuk a rettenetes szavakat: “Nem 
ismerlek titeket.” (Máté 25:12) 12 

Hogyan tudjuk elkerülni 
a kivettetést? 

“A szájból való kivetés azt 
jelenti, hogy nem tudja fölaján-
lani Istennek imáidat, sem 
pedig szeretetednek kifejezéseit. 
Igehirdetésedet sem tudja jóvá-
hagyni, sem más lelki tevékeny-
ségedet. Nem mutathatja be 
vallásgyakorlatodat sem azzal a 
kéréssel, hogy kegyelmet nyerj.

Ha elgördíthetnénk a 
függönyt, akkor fölismerhetnéd 
Isten szándékait s a csapásokat, 
melyek igen hamar bekövetkeznek a 
kárhozatra ítélt világra. Fölismernéd 
beállítottságodat s félnél, reszketnél 
magadért is és embertársaidért. A 
szivettépő aggodalom buzgó imái 
szállnának akkor az égbe; a tornác 
és az oltár között sírnál, bevallva 
lelki vakságodat és visszaeső bűnös 
voltodat.

„Fújjatok kürtöt a Sionon; 
szenteljetek bőjtöt, hirdessetek 
gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, 
szenteljétek meg a gyülekezetet; 
hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek 
össze a kisdedeket… menjen ki 
a vőlegény az ő ágyasházából és a 
menyasszony is az ő szobájából. A 
tornácz és az oltár között sírjanak a 

A laodiceai üzenetnek kétélű kardként el kell jutnia 
valamennyi egyházhoz
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papok, az Úr szolgái, és mondják: 
Légy kegyelmes, oh Uram, a te 
népedhez, és ne bocsásd szidalomra 
a te örökségedet” ( Jóel 2:15-17).

“Térjetek meg hozzám 
teljes szívetek szerint; bőjtöléssel 
is, sírással is, kesergéssel is. És 
szíveteket szaggassátok meg, ne 
ruháitokat, úgy térjetek meg az 
Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert 
könyörülő és irgalmas ő; késedelmes 
a haragra és nagy kegyelmű, és 
bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, 
hátha visszatér és megbánja, és áldást 
hagy maga után?” ( Jóel 2:12–14).13 

Egyedüli reménységünk
„A laodiceaiak egyedüli 

reménysége, ha világosan fölismerik, 
hogyan is állnak az Isten előtt, ha 
felismerik betegségük természetét. 
Mert hiszen sem hidegek, sem 
melegek. Semleges álláspontot 
foglalnak el, mégis azzal álltatják 
magukat, hogy semmire sincs 
szükségük. Az Igaz Tanú gyűlöli 
ezt a langymelegséget. Undorodik 
az ilyen ember közönyétől. Ezt 
mondja: „vajha hideg volnál, vagy 
hév.” ( Jelenések 3:15). Akár a langyos 
víz, hányingert vált ki belőle, 
ha megkóstolja. Az ilyenek sem 
egészen nemtörődömök, sem pedig 
csökönyösen önzők. Mégsem 
merülnek el teljes szívükkel az 
Isten munkájában, nem azonosítják 
magukat a munka érdekeivel; 
hanem távoltartják magukat és 
készek otthagyni helyüket, mikor 
azt világi, személyes érdekeik 
megkövetelik…

A szellemi képesség és a világi 
gazdagság tehetetlen ahhoz, hogy 
eltávolítsák a laodiceai egyház 
hiányosságait, vagy kigyógyítsák 
őket siralmas állapotukból. Vakok 
ugyan mégis azt képzelik, hogy 
jómódban vannak. Isten Lelke nem 
világította be gondolkodásukat, 
így nem ismerik föl bűnösségüket; 
ezért nem is tartják szükségesnek a 
segélyt.” 14

„Akik engedelmeskednek 
az intéseknek és buzgón végzik 
feladatukat, hogy elkülönüljenek 
bűneiktől, hogy szert tudjanak 
tenni a kellő kegyességekre, 

azok kitárják az ajtót a szeretett 
üdvözítőnk előtt, hogy 
beléphessen és velük lakhasson. 
Az ilyeneket mindig teljes 
egyetértésben találod majd Isten 
Lelkének bizonyságtevésével…

Az Igaz Tanú azt hirdeti, 
hogy mikor azt képzeled, hogy 
valójában a virágzás nagyszerű 
állapotában leledzel, akkor van 
minderre szükséged. Nem elég, ha 
az igehirdetők elméleti oldalakat 
tárnak a gyülekezet elé, hanem 
gyakorlati dolgokról is szóljanak. 
Tanulmányozzák azokat a 
gyakorlati tanításokat, amelyeket 
Krisztus nyújtott tanítványainak, 
és alkalmazzák azokat szigorúan a 
maguk és a gyülekezet lelki életére. 
Mivel Krisztus ilyen megrovó 
bizonyságot tesz, azt gondoljuk 
talán, hogy hiányzik belőle a népe 
iránti gyöngéd szeretet? Ó dehogy! 
Aki életét adta oda, hogy megváltsa 
az embert a haláltól, isteni szeretettel 
szeret bennünket, s aki szeret, meg is 
fenyít.” 15

„Némelyek azt mondják, 
hogy az a magunk érdemeinek 
magasztalása, ha kedvezést várunk 
el jócselekedeteinkért. Mégsem 
lehetünk győzők jótettek nélkül. 
A vásárlás, amit Krisztus javasol 
nekünk, csupán annyi, hogy 
eleget teszünk az általa megsza-
bott föltételeknek. Az igazi 
kegyességet, mely kimondhatatlanul 
értékes, s mely kiállja a próba 
és csapás vizsgáját, csakis hit és 
alázatos, imádkozó szívvel végzett 
engedelmesség árán nyerhetjük el.” 16

„Isten lépésről-lépésre vezeti 
népét. Különböző megpróbáló 
pontokhoz viszi őket, azzal a 
céllal, hogy felszínre hozza, 
mi is lakik szívünkben. Van, 
aki megállja helyét az egyik 
ponton, de elbukik a másikon. 
Minden előrehaladottabb ponton 
megvizsgálja, és kipróbálja őket – 
mindig kissé alaposabban. Az angyal 
megszólalt: „Isten egyre szorosabb 
és szorosabb helyekre fogja 
vezetni népét, hogy megvizsgálja 
és igazolja mindegyiküket.” 
Némelyek hajlandóak elfogadni 
az egyik pontot, de mikor Isten 
a következő pontokhoz vezeti 

őket, visszariadnak, elhúzódnak, 
mert rájönnek, hogy valamely 
bálványukat sújtja. Itt van alkalmuk 
rájönni, mi lakik a szívükben, mi 
zárja ki onnan Jézust. Valamit 
többre becsülnek az igazságnál, 
és nem készek befogadni Jézust. 
Egyéneket vizsgál és tesz próbára, 
egy ideig, hogy lássa: hajlandóak-e 
lemondani bálványaikról és 
engedelmeskedni az Igaz Tanú 
tanácsának. Ha valaki nem hagyja, 
hogy az igazság megtisztítsa, ha 
nem hajlandó legyőzni önzését, 
büszkeségét, gonosz szenvedélyeit, 
akkor Isten angyalai azt mondják: 
„”Összenőttek bálványaikkal, 
hagyjuk őket magukra” , és tovább 
mennek, végezve feladatukat, 
odahagyják ezeket legyőzetlen 
gonosz jellemvonásaikkal a gonosz 
angyalok kénye-kedvére. Akik 
minden ponton megütik a mértéket, 
megállnak minden vizsgán, és 
győznek, bármibe kerüljön is ezek 
engedelmeskednek a Hű és Igaz 
Tanúbizonyság tanácsának, ezek 
részesülni fognak a késői esőben, és 
így felkészültek az elváltozásra.” 17

1 Apostolok Története, 398. oldal
2 Bizonyságtételek a Gy. 6. kötet 77. oldal
3 Szemelvények, 1. kötet 85. oldal
4 The Faith I Live By, p. 306. 
5 Bizonyságtételek a Gy. 4. kötet 87. oldal
6 A Te Igéd Igazság, 238. oldal
7 Christian Service, p. 253.
8 Bizonyságtételek a Gy. 3. kötet 253,254. 
oldal
9 The Review and Herald, September 16, 
1873.
10 Bizonyságtételek a Gy. 3. kötet 260. oldal
11 The Review and Herald, September 23, 
1873.
12 A Te Igéd Igazság, 238. oldal
13 Bizonyságtételek a Gy. 6. kötet 408,409. 
oldal
14 Bizonyságtételek a Gy. 4. kötet 87,88. 
oldal
15 The Review and Herald, September 16, 
1873. 
16 Bizonyságtételek a Gy. 4. kötet 89. oldal
17 Bizonyságtételek a Gy. 1. kötet 180. 
oldal
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házról házra járva kínálja végtelenül 
értékes áruit: “Azt tanácsolom 
néked, hogy végy tőlem tűzben 
megpróbált aranyat, hogy gazdaggá 
légy” ( Jelenések 3:18). 1 Mire 
gondol ez által, és hogyan tudjuk 
kivitelezni számunkra adott tervét, 
őszinte tanácsát?

“Végy tőlem… aranyat”

Természetesen nem mindenki 
engedheti meg magának, hogy drága 
nemesfémet vásároljon – különösen 
tiszta aranyat. Mégis Krisztus, mély 
szeretetével és szívbőljövő vággyal 
drágán megvásárolta, saját vérének 
magas árával, hogy szeretett népét 
gazdagítsa, és ajánlja, hogy tegyük 
mi is pontosan ezt. Hogyan tudjuk?

Az Igaz Tanúbizonyság 
ihlette Ésaiás prófétát, hogy 
adjon számunkra meghívást, sok 
évvel ezelőtt lett írva ez az üzenet 
azoknak, akik a laodiceai időszakban 
élnek majd. Ő mondja: „Oh 
mindnyájan, kik szomjúhoztok, 
jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs 
pénzetek, jertek, vegyetek és 
egyetek, jertek, vegyetek pénz 
nélkül és ingyen, bort és tejet.” 
(Ésaiás 55:1). Igen, szeretett 
testvérek és testvérnők. Pénz nélkül 
és ingyen. Senki sem mondhatja, 
hogy nem engedheti meg magának, 

SZOMBAT, 2007. DECEMBER, 8

“Végy tőlem… aranyat”
Összeállította H. Paredes

özismert 
az emberek 

között, hogy 
a nemesfémek 

közül az arany a 
legkiválóbb. A nemzetek jólétének 

és hatalmának mértéke attól függ, 
hogy milyen mennyiségű aranyat 
birtokolnak. A Biblia Ábrahámról 
úgy beszél mint az akkori idők 
leggazdagabbikja. Nem csak azért 
mert sok jószága volt, de birtokolt 
nagy mennyiségű ezüstöt és aranyat 
is. „Ábrahám pedig igen gazdag vala 
barmokkal, ezüsttel és aranynyal.” (1 
Mózes 13:2) Mikor Isten elrendelte, 
hogy építsenek szentélyt, hogy az 
Ő szent jelenléte velük lakozhasson, 
különleges előírásokat is adott arra, 
hogy milyen anyagok legyenek 
fölhasználva a szent épülethez. 
Miután megadta, hogy milyen 
méretű legyen az épület és a 
berendezések, azt mondta az Úr: 

„Borítsd meg azt tiszta aranynyal, 
belől is kivül is megborítsd azt, 
és csinálj reá köröskörűl arany 
pártázatot.” (2 Mózes 25:11). Nem 
csak magát az épületet, hanem 
mindem fontos berendezést is 
a sátorban, – a gyertyatartót, a 
szentkenyerek asztalát, a frigyládát, 
a kegyelem helyét a két kérubbal – a 
legtisztább és legfinomabb aranyból, 
ami csak létezhetett, készült minden 
vagy borították be.

A mennyei Kereskedő
Jelenések könyvében a hét 

gyülekezetnek adott levélben 
az Igaz Tanúbizonyság – Jézus 
Krisztus – általi feljegyzés nyújt 
tiszta képet a lelkiállapotukról, 
amiben a gyülekezetek találtatnak. A 
laodiceai levél leírja azt a nyomorult 
és szánalmas állapotot amiben 
ő találtatott. Habár készül egy 
magasabb hitvallásra és arra gondol, 
hogy nem lesz semmire szüksége, de 
a legnagyobb mennyei gazdagságot 
nélkülözi.

„A nagy Megváltó mennyei 
kereskedőként mutatja be magát, aki 

K
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hogy értékes árut vásároljon. 
„Az Üdvözítő közeleg az igazság 
legnagyobb értékű ékköveivel, 
mely különbözik minden 
hitványtól, hamistól. Eljön minden 
házhoz, kopogtat az ajtón, kínálja 
kimondhatatlan értékű kincsét. 
Sürget: „Végy Tőlem.” 2

„Tudomásomra adták, hogy 
az az arany, amelyet Krisztus, 
az Igaz Tanú említ, s melyet 
mindnyájunknak föltétlenül meg 
kell szereznünk, nem más, mint a 
hit és szeretet kettőse. Ezek közül 
mégis fontosabb a szeretet. Az 
ellenfél meg nem szűnik ügyköd-   
ni, hogy eltávolítsa Isten népének 
szívéből ezt a két értékes ajándékot. 
Valamennyien az élet játszmáját 
játszuk. Az ellenfél nagyon is jól 
tudja, hogy ha meg bír fosztani 
bennünket a szeretettől és hittől, 
s ha önzést meg hitetlenséget tud 
lopni a helyükbe, akkor csalárd 
kezével rövid úton-módon el 
tudja távolítani az összes többi 
értékes vonást is – akkor már el is 
veszítettük a játszmát.” 3 Mennyire 
halaszthatatlan is a mi ínségünk!

A legtisztább arany
Milyen arany után kutatunk 

igazán? A Biblia azt mondja 
számunkra, hogy ne terheljük túl 
magunkat az élet dolgaival, nehogy 
váratlanul érjen bennünket az 
utolsó nap. Jézus figyelmeztetett 
minket, hogy főleg a közeledő 
végidőt hangsúlyozzuk, hogy 
„vigyázzatok magatokra, hogy 
valamikor meg ne nehezedjék a ti 
szívetek dobzódásnak, részegségnek 
és ez élet gondjainak miatta, és 
váratlanul reátok ne jőjjön az a 
nap” (Lukács 21:34). Mégis sokan 
belemerülnek az élet dolgaiba. 
Szívükben az evangélium magvai 
„az élet gondjaitól, és gazdagságától 
és gyönyörűségeitől megfojtatnak, 
és gyümölcsöt nem teremnek.” 
(Lukács 8:14). Ezek a személyek 
érétkes idejük legnagyobb részét a 
világ dolgaira szentelik. Ugyanakkor 
elhanyagolják a legnagyobb 

gazdagságot – minden dolognak 
bevégzését – ami az Úrnak félelme 
és az ő szent parancsainak való 
engedelmesség. Ez a hanyagság 
hiányos megtérésből származik és 
a Laodiceai állapot miatt található. 
A zsoltáros kijelenti „Az Úrnak 
törvénye tökéletes, megeleveníti 
a lelket; az Úrnak bizonyságtétele 
biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. 
Az Úrnak rendelései helyesek, 
megvidámítják a szívet; az Úrnak 
parancsolata világos, megvilágosítja 
a szemeket. Az Úrnak félelme 
tiszta, megáll mindörökké; az 
Úrnak ítéletei változhatatlanok s 
mindenestől fogva igazságosak. 
Kivánatosabbak az aranynál, még 
a sok színaranynál is; és édesebbek 
a méznél, még a színméznél is.” 
(Zsoltárok 19:8-11)

Az az arany, amit Krisztus 
kínál, a hit, amely szeretet által 
munkálkodik, az Ő szeplőtlen 
jellemében lett nyilvánvaló. Ez a 
szeretet, amit mindenki megvehet 
Krisztus által, nem pusztán 
csak szeretet, a véges emberi 
értelemre korlátozva, hanem 
inkább az a szeretet, amely az igazi 
tanítványság megbízólevele. Ezen 
értékes árunak megvásárlásával 
lehet embereknek előjoguk, hogy 
részesei lehessenek Krisztus isteni 
természetének. „És megismerjétek a 
Krisztusnak minden ismeretet felül 
haladó szeretetét, hogy ekképen 
beteljesedjetek az Istennek egész 
teljességéig.” (Efézus 3:19). 

„A hit és a szeretet ez az igazi 
gazdagság, ez az a színarany, amely 
felől az Igaz Tanú tanácsolja, 
hogy vásároljanak ezekből. 
Bármilyen gazdagok is vagyunk 
világi kincsekben, minden 
gazdagságunk sem képesít arra, 
hogy meg tudnánk vásárolni azokat 
az értékes gyógyszereket, melyek 
meggyógyítják lelkünk betegségét, 
amit langymelegségnek nevez az 
Úr. A szellemi képesség és a világi 
gazdagság tehetetlen ahhoz, hogy 
eltávolítsák a laodiceai egyház 
hiányosságait., vagy kigyógyítsák 
őket siralmas állapotukból. Vakok 

ugyan, mégis azt képzelik, hogy 
jómódban vannak. Isten lelke nem 
világította be gondolkodásukat, 
így nem ismerik föl bűnösségüket; 
ezért nem is tartják szükségesnek a 
segélyt.

Valóban szomorú dolog hijjával 
lenni Isten Lelke kegyességeinek; 
de még ennél is borzalmasabb 
állapot, ha bár a lelkiség és Krisztus 
hiányában élünk, mégis igazolni 
próbáljuk magunkat azok előtt, 
aki féltenek minket, hogy nem kell 
aggódniuk és sajnálkozniuk rajtunk. 
Félelmetes az öncsalás hatalma 
az ember gondolkodása fölött! 
Micsoda vakság: Ha világosságnak 
tesszük meg a sötétséget, és 
sötétségnek a világosságot! Az Igaz 
Tanú azt javasolja, hogy vegyünk 
tőle tűzben próbált színaranyat, 
fehér ruhát és szemkenőcsöt. Az 
itt javasolt arany, melyet tűzben 
próbáltak ki – a hit és szeretet. 
Gazdaggá teszi a szívet; mert addig 
tisztították, míg salakmentes nem 
lett. S minél inkább próbára teszik, 
annál ragyogóbb a csillogása.” 4

A legnagyobb tisztelet, amit 
valaha az emberiségnek adva lett a 
mennyi eredetű lelki kegyelem, ily 
módon felfedve Jézus szeretetének 
jó hírét a világ számára. „Új 
parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek; a mint én 
szerettelek titeket, úgy szeressétek 
ti is egymást. Erről ismeri meg 
mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok.” ( János 13:34,35). Ez a 
szeretet nem olyan, amit az ember 
természeténél fogva birtokol, noha 
Isten saját képmására lett teremtve. 
Engedetlenség miatt az ember 
nem sokáig viselhette jellemzőit 
Teremtőjük isteni jellemének 
tulajdonságait.     

„Nehéz, érzéketlen és 
könyörtelen világban élünk. 
Sátán és szövetségesei minden 
cselvetést fölhasználnak, hogy 
elcsábítsák azokat a lelkeket, 
akikért Krisztus drága életét adta. 
Mindazok, akik őszintén szeretik 
Istent és az igazságot, szeretni 

Sokan belemerülnek az élet dolgaiba
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fogják azokat, akikért Krisztus 
meghalt. Ha vágyakozunk jót tenni 
másokért, ezekkel a személyekkel 
való sikerünk, arányos lesz azzal 
amennyire ők érzik, hogy bízunk 
bennük és értékeljük őket. A küzdő 
emberi lények iránt mutatott 
megbecsülés a biztos eszköze - Jézus 
Krisztuson keresztül – az önbizalom 
helyreállításának, amelyet az ember 
elveszített. A mi megelőlegezett 
elképzelésünk arról, hogy ő – a 
küzdő ember - mivé válhat, olyan 
segítség számára, amelyet mi nem 
tudunk kellőképpen értékelni. 
Minden órában szükségünk van 
Isten gazdag kegyelmére, és így 
gazdag gyakorlati tapasztalatokat 
szerzünk, mert Isten a szeretet. 
Istenben lakozik, aki szeretetben 
lakozik. Azokat szeresd, akiknek 
leginkább szükségük van rá. A 
legszerencsétlenebbek azok, 
akiknek természetük a leginkább 
ellenszenves és kellemetlen, nekik 
van szükségük szeretetünkre, 
gyengédségünkre, részvétünkre. 
Azoknak van szükségük leginkább 
szeretetünkre, akik türelmünket 
próbára teszik. Csak egyszer 
haladunk át az életen; tegyünk 
meg minden jó dolgot, amit 
csak tehetünk a legnagyobb 
komolysággal, fáradhatatlansággal, 
ugyanavval a lelkülettel, ami 
Krisztusról van feljegyezve munkája 
során. Ő nem fog hibázni sem 
elbátortalanodni. A nyers, konok, 
barátságtalan egyének igénylik a 
legtöbb segítséget. Hogyan lehet 
segíteni nekik? Csak a velük való 
eljárásmódban gyakorolt szeretet 
által, amit Krisztus mutatott a 
bukott ember iránt. Bánj velük 
érdemeik szerint, megteheted. 
Azonban mi lenne, ha Krisztus 
bánt volna velünk ilyen módon? 
Úgy bántak vele, a méltatlannal, 
ahogyan mi érdemelnénk. Ennek 
ellenére Krisztus kegyelmesen és 
szeretettel bánik velünk, ahogyan 
meg sem érdemeltük, de ahogyan ő 
megérdemelte volna. Kezelj néhány 

személyt úgy, amint gondolod, 
hogy igazán megérdemlik, és akkor 
az utolsó reménységet zárod el 
tőlük, tönkremegy a befolyásod és 
tönkremegy az ember. Érdemes? 
Nem, azt mondom nem, százszor 
is nem. Akiknek minden lehetséges 
segítségre szükségük van, azokat 
kösd magadhoz szorosan szerető, 
együtt érző, szánakozó szívvel, 
túláradó keresztényi szeretettel, 
és lelket mentesz meg a halálból, 
és bűnök sokaságát elfeded. Nem 
kellene-e inkább kipróbálnunk a 
szeretet eljárásmódját?” 5

Egyedül Krisztus által 
válhatunk gazdaggá. Krisztus 
által ajánlott arany elfogadása 
által újjá születhetünk, és 
lehetünk új teremtmények, és 
végül megszámlálhatóak leszünk 
Krisztus koronájában, mint arany. 
Az ilyenekért jelenti ki az Úr: 
„Drágábbá teszem az embert 
a színaranynál, és a férfit Ofir 
kincsaranyánál.” (Ésaiás 13:12).

Arany és bölcsesség
Krisztus felhívása mindenki 

számára szól, hogy jöjjenek 
hozzá, hogy szükségleteiket 
kielégíthesse. A leggazdagabb 
kereskedő hív minden szívet, hogy 
mennyei aranyat adományozzon 
azoknak, akik elfogadják 
barátságos felhívását, hogy Tőle 
vásároljanak. Azoknak szívében 
akar lakozni, akik Hozzá jönnek 
vágyakozva, hogy megkaphassák 
az Ő kegyelmének leggazdagabb 
áldásait „ki bölcseségül lőn nékünk 
Istentől, és igazságul, szentségül és 
váltságul” (1 Korinthus 1:30). Krisztus 
ajánlja számunkra az ő makulátlan 
jellemének szépségét, amely képessé 
tesz bennünket, hogy az Ő hatalma 
által gyermekeinek hívattassunk. 
Ő szeretné tudásában részesíteni 
azokat, akik pénz nélkül, ingyen, 
aranyat vásárolni jönnek hozzá. A 
bölcs azt mondja: „Boldog ember, 
a ki megnyerte a bölcseséget, és az 

ember, a ki értelmet szerez. Mert 
jobb ennek megszerzése az ezüstnek 
megszerzésénél, és a kiásott aranynál 
ennek jövedelme.” (Példabeszéd 
3:13,14).

Jób, aki az ősi idők egyik 
leggazdagabbikja volt és nagy 
mennyiségű aranyat birtokolt a 
következő ihletett kérdést tette 
fel: „De a bölcseség hol található, 
és az értelemnek hol van a helye? 
Halandó a hozzá vivő utat nem 
ismeri, az élők földén az nem 
található.” ( Jób 28:12,13) Ez a 
bölcsesség Isten igéjében található 
és ez lett számunkra adva a 
teremtés kezdetétől. „ És az Íge 
testté lett és lakozék mi közöttünk 
(és láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjének dicsőségét), 
a ki teljes vala kegyelemmel és 
igazsággal.” ( János 1:14). Ez egy más 
fajta arany mint amit az emberek 
általában ismernek. Ez nem 
romlandó, és össze sem hasonlítható 
a bányákban található arannyal. 
„Nem mérhető össze Ofir aranyával, 
nem drága onikszszal, sem zafirral. 
Nem ér fel vele az arany és gyémánt, 
aranyedényekért be nem cserélhető.” 
( Jób 28:16,17) 

„Bárcsak fiataljaink felhalmoz-
nák a hervadhatatlan ismeretet, 
ami megóvná őket a jövő számára, 
s az örökéletre. Az az ismeret, ami 
úgy van bemutatva, mint arany, 
ezüst és drágakő! … Minden 
tanuló, aki értékeli a mennyei 
kincset, tegyen szellemi és lelki 
erőfeszítést és merüljön mélyre az 
igazság bányájának aknájába, hogy 
hozzájuthasson a mennyei aranyhoz 
– ahhoz a bölcsességhez, ami bölcsé 
teszi a megváltásra.” 6

Hamisított arany
Egy régi mondás szerint, „Nem 

minden arany, ami fénylik”. Csupán 
a hitnek megvallása nem ment 
meg senkit abban a nagy krízisben, 
ami a világra jön. Laodicea 
csapdájában sok gyülekezeti tag 
elbukik. Az emberek állandóan 
kísértve vannak, hogy jobban 

Az itt javasolt arany, melyet tűzben próbáltak ki, a hit 
és a szeretet. Gazdaggá teszi a szívet
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értékeljék e világnak aranyát és 
bölcsességét, mint az Igaz Tanú által 
ajánlott árút. A laodiceai üzenet 
minden hívőre vonatkozik ebben 
a különleges időben. “A nemes és 
a hitvány úgy összekeveredtek, 
hogy most csak a végtelenül bölcs 
Isten képes különbséget tenni 
közöttük. Azonban a szentség és 
igazság erkölcsi vonásai alapján 
egybegyűlnek majd a nemes 
lelkületűek, s egyúttal el is távolítják 
a hamisságot követőket.” 7 

 Noé idejében az emberek 
annyira elmerültek a mulandó 
kincsek utáni kutatásban, hogy 
nem volt idejük arra hogy az Úr 
után kutassanak. “Az özönvíz előtt 
élt embereket Isten sok és gazdag 
ajándékkal áldotta meg. De ők 
a maguk dicsőségére használták 
ajándékaikat, és azt átokká tették 
azáltal, hogy az Ajándékozó 
helyett az ajándékokat szerették. 
Az aranyat, ezüstöt, drágaköveket 
és a jó minőségű faanyagot a saját 
lakóhelyük építéséhez használták, 
és egymást túl akarták szárnyalni 
lakásuk ötletes díszítésében… A 
természetet imádták a természet 
Istene helyett. Dicsőítették 
az emberi lángelmét, imádták 
kezük munkáit, és arra tanították 
gyermekeiket, hogy hajoljanak meg 
a faragott képek előtt.” 8

Tűzben megpróbált

Az Igaz Tanú ott van minden 
szív ajtajánál, de nem adhatja a 
legdrágább és legtisztább aranyat 
nekünk, hacsak meg nem vásároljuk 
Tőle. Milyen sok szívben nincs hely 
Jézus számára. A lélek temploma 
annyira megterhelt az élet dolgaival, 
hogy már csak kicsinyke idő marad 
arra, hogy az után kutassunk, ami 
örökkévaló. A laodiceai gyülekezet 
szánalmas állapotba került, mert 
azt gondolták gazdagok és semmire 
sincs szükségük. Nem ismerték saját 
szomorú állapotukat.

Színlelték, hogy rendelkeznek 
Jézus hitével és szeretetével, e 
világ isteneit keresték, ami az örök 
kárhozatra vezette őket. „Az ő 
isteneiknek faragott képeit tűzzel 
égesd meg; az azokon lévő ezüstöt 

és aranyat meg ne kívánd, és 
magadnak el ne vedd, hogy tőrbe ne 
essél miatta; mert útálatosság az az 
Úr előtt, a te Istened előtt.” (5 Mózes 
7:25).

“Senki se csalja meg önmagát 
e tekintetben. Ha a szívben 
büszkeség, önbecslés, uralomvágy, 
beképzeltség, szentségtelen nagyra-
vágyás, zúgolódás, elégedetlenség, 
keserűség, rágalmazás, hazudozás, 
csalás él, akkor Krisztusnak ott nincs 
helye. Bizonyítékok igazolják, hogy 
Sátán lelkülete és jelleme uralja, 
nem Jézus Krisztusé, Aki szelíd 
és alázatos szívű volt. Keresztény 
jellemmel kell bírnotok, amely 
megállja a helyét. Lehet, hogy jó 
szándékaitok vannak, jóindulatot 
mutattok, értelmesen hirdetitek 
az igazságot, de mégsem vagytok 
alkalmasak Isten országára. 
Jellemetekben értéktelen anyag is 
van, amely az aranyat értéktelenné 
teszi. Nem értétek el a színvonalat. 
Nem hordozzátok Isten pecsétjét. 
Annak a napnak a tüze megemészt, 
mert aranyotok értéktelen hamis.” 9 

Megtisztítva miként az 
arany

   Ha minden keresztény 
elfogadja az Igaz Tanú laodiceai 
gyülekezetnek adott tanácsát és 
régen várt újjászületést, reformációt 
hoz, akkor az bizonyítani fogja, 
Krisztus drága vérének hatalma 
van megtisztítani a jól munkálkodó 
buzgó népet. „Hogy a ti kipróbált 
hitetek, a mi sokkal becsesebb a 
veszendő, de tűz által kipróbált 
aranynál, dícséretre, tisztességre 
és dicsőségre méltónak találtassék 

a Jézus Krisztus megjelenésekor” 
(1 Péter 1:7). A gyülekezet, ugyan 
úgy mint az apostolok idejében, 
ismét gazdag lesz – nem csak azért 
mert övék a mennyei arany, hanem 
mert olyanok mint a megtisztított 
arany. „És ül mint ötvös vagy 
ezüsttisztogató és megtisztítja 
Lévi fiait és fényessé teszi őket, 
mint az aranyat és ezüstöt; és 
igazsággal visznek ételáldozatot az 
Úrnak.” (Malakiás 3:3) A mennyei 
arany által van szimbolizálva az 
ahogyan Krisztus az Ő gyermekeit 
mennyországnak gazdag 
kegyelmével el akarja látni.

   “Nyissátok meg az ajtót, 
vegyetek tőlem mennyei javakat. 
“Végy tőlem tűzben megpróbált 
aranyat, hogy gazdaggá lég.” Végy 
hitet, szeretetet, megváltónak drága, 
szépséges tulajdonságait, mely 
képesít megtalálnotok az utat azok 
szívébe, akik nem ismerik őt, akik 
hidegek és elidegenedtek tőle a 
hitetlenség és bűn által… Nyisd, ó 
nyisd meg szíved ajtaját a mennyei 
látogató előtt.” 10 

 1 Szemelvények, 1. kötet 328. oldal
 2 Our High Calling , p. 350.
 3 Bizonyságtételek a Gy, 2. kötet 36.37. oldal
 4 Bizonyságtételek a Gy, 4. kötet 88. oldal
 5 Fundamentals of Christian Education, pp.  
   281, 282.
 6 Fundamentals of Christian Education, pp.  
   169, 170.
 7 Bizonyságtételek a Gy, 5. kötet 78. oldal
 8 Pátriárkák és próféták, 62.63. oldal
 9 Bizonyságtételek a lelkészeknek, 208. oldal
10 A Te Igéd Igazság, 239. oldal
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VASÁRNAP, 2007. DECEMBER , 9 

Mit jelent igazságosnak lenni?
Összeállította M. Natarajan

zt tanács-
lom néked, 

hogy végy 
tőlem … 

fehér ruhákat, 
hogy öltözeted 

legyen, és ne láttassék ki a te 
mezítelenségednek rútsága” 
( Jelenések 3:18).
Az emberiség természeténél fogva 
igazságtalan. Pál apostol a következőt 
mondja erről: „A mint meg van 
írva, hogy nincsen csak egy igaz is” 
(Róma 3:10). Igazságtalannak lenni, 
személyesen, önként, reménytelen, 
mivel „igazságtalanok nem 
örökölhetik Istennek országát” (1 
Korinthus 6:9). Hogy meg legyünk 
mentve, ahhoz birtokolnunk kell az 
igazságosságot. Krisztus mondja: 
„ha a ti igazságotok nem több az 
írástudók és farizeusok igazságánál, 
semmiképen sem mehettek be a 
mennyeknek országába.” (Máté 
5:20). Igazságosnak lenni jelentősége 
következőképpen van kihangsúlyozva: 
„új eget és új földet várunk az ő ígérete 
szerint, a melyekben igazság lakozik.” 
(2 Péter 3:13). 

Mi az igazságosság? A „ság” 
toldalék a szó végén, valami 
minőségének a fontosságát mutatja. 
Az igazságosság többet jelent, mint 
csupán jó cselekedet. Mint ahogyan 
különbség van az édesítőszer és 
édesség között. Egyetlen toldalék 

egy másik minőséget mutat. Az 
igazság létezésének állapota vagy 
minősége, az igazságosság. Az ilyen 
élet, Isten élete. „A lélek ellenben 
élet az igazságért”, olvashatjuk 
Róma 8:10 – ben. A külső és 
belső harmóniája Isten nagyszerű 
igazságosságának mértékével – ez az 
élet.

Ihletve volt a zsoltáros, hogy 
kijelentse az Úrról, „mert minden 
parancsolatod igaz” (Zsoltárok 
119:172). Igazságosság azt jelenti, 
hogy Isten törvénye, élete és 
jelleme bele van írva a szívbe a 
Szent Lélek által, amint olvashatjuk 
az Úr kérelmét Ésaiás 51:7 – ben, 
„Hallgassatok rám, kik tudjátok az 
igazságot, te nép, kinek szívében van 
törvényem.” 

A fehér ruházat

“A menyegzői ruha, amelyről 
a példázat beszél (Máté 22:2-14 
található), Krisztus hű követőinek 
tiszta, foltnélküli jelleme. Az egyház 
“tiszta és ragyogó fehér gyolcsba” 
öltözik, amelyen nincs “szeplő, 
vagy sömörgözés, vagy valami 
afféle”. A fehér gyolcs - ahogy a 
Szentírás mondja - “a szenteknek 
igazságos cselekedetei” ( Jelenések 
19:8; Efézus 5:27), azaz Krisztus 
igazsága, hibátlan jelleme, amelyben 
hit által mindenki részesül, aki 
elfogadja Krisztust személyes 
Megváltójaként…

„“Mint megfertéztetett ruha 
minden mi igazságaink” (Ésa 64:5). 

Mindazt, amire önmagunktól 
vagyunk képesek, beszennyezi 
a bűn. Isten Fia azonban “azért 
jelent meg, hogy a mi bűneinket 
elvegye; és Őbenne nincsen bűn.” 
És mi a bűn? “Törvénytelenség” 
( Jn 3 : 5.4). Krisztus azonban 
engedelmeskedett a törvény 
minden egyes követelményének… 
Amikor a földön járt, ezt mondta 
tanítványainak: “Én megtartottam 
az én Atyámnak parancsolatait” 
( János 15:10). Tökéletes 
engedelmessége által Krisztus 
lehetővé tette minden embernek, 
hogy engedelmeskedjék Isten 
parancsolatainak. Ha alárendeljük 
magunkat Krisztusnak … az Ő 
életét éljük. Ez jelenti Krisztus 
igazságosságában való felöltözést.
Ezután, ha az Úr reánk tekint, nem 
fügefalevél öltözetünket látja, sem 
mezítelenségünket, sem bűntől 
torzult vonásainkat, hanem a maga 
igaz voltának palástját, amely a 
Jahve törvénye iránti tökéletes 
engedelmesség.” 1

„Ősszüleink az ártatlanság fehér 
palástját viselték, amikor Isten az 
Édenbe helyezte őket. Tökéletes 
összhangban éltek Isten akaratával. 
Végtelen szeretettel ragaszkodtak 
mennyei Atyjukhoz. Gyönyörű, 
lágy fénysugár, Isten fénye takarta 
be a szent párt. Ez a fénypalást lelki 
öltözékük, mennyei ártatlanságuk 
szimbóluma volt. Ha hűségesek 
maradtak volna Istenhez, ez a fény 
állandóan betakarta volna őket. 
De amikor vétkeztek, elszakadtak 
Istentől, és az őket körülölelő 

A12
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fény eltávozott. Szégyellve 
mezítelenségüket, egymáshoz 
varrt fügefalevelekkel próbálták a 
mennyei öltözéket pótolni.” 2

„A bűn Isten iránti hűtlenség, 
büntetésre érdemes. Összevarrott 
fügefaleveleket alkalmaznak Ádám 
napjai óta, mégsem takarja a bűnös 
lélek mezítelenségét. Semmivé 
fog válni mindenki akiknek ezen 
könnyű köntösben részük van 
az összerakott okoskodásaik 
által. A törvény áthágása a bűn. 
Krisztus világosan megmutatta, 
míg földünkön volt, hogy a bűn és 
vétek elvetése illetve a fügefalevelek 
takarásának helyettesítésére az Ő 
igazságosságának tiszta köntöse 
szolgál. A végtelen Isten egyszülött 
fiának szenvedése és halála által van 
megvédve Isten törvénye.” 3

Igazságosság a bűn ellentéte, 
„Minden igazságtalanság bűn” és 
“a bűn pedig a törvénytelenség” 
ahogy az apostol mondja számunkra 
(1 János 5:17; 3:4). Egyedül csakis 
Krisztus az aki valaha  is igazságosan 
élt az élet kezdetétől annak végéig. 
A törvény az Ő szívébe volt írva; 
az Ő élete volt a törvény (Zsoltárok 
40:9). Ő „a ki megkísértetett 
mindenekben, hozzánk hasonlóan, 
kivéve a bűnt.” Ő „bűnt nem 
cselekedett,” (Zsidók 4:15; 1 Péter 
2:22). Krisztus az igazságosságnak 
egyedüli forrása számunkra. Lejött a 
földre, hogy igazságos életet éljen az 
emberiségért, valamint azért, hogy 
meghaljon értük. (Róma 5:10).

“Csak a Krisztus által kínált 
ruha teheti az embert alkalmassá 
arra, hogy megjelenjék Isten előtt. 
Ezt az öltözéket - saját igazságának 
palástját - helyezi Krisztus minden 
bűnbánó, hívő lélekre. “Azt 
tanácsolom néked - mondja -, hogy 
végy tőlem ... fehér ruhákat, hogy 
öltözeted legyen, és ne láttassék ki 
a te mezítelenségednek rútsága” 
( Jelenések 3:18).” 4

A tiszta mennyei öltözet 
elnyerése

Hogyan lehetünk biztosak 
az igazságosságban, amit Krisztus 
tanácsol, hogy vegyük meg? 
Először is, azt nem lehet elnyerni 
cselekedetek által. Pál apostol fejezi 
ki ezt az evangéliumi igazságot: 
„Annakokáért a törvénynek 
cselekedeteiből egy test sem igazul 
meg ő előtte: mert a bűn ismerete a 
törvény által vagyon” (Róma 3:20). 
Ez az egyik oka annak, amiért nem a 
törvénynek tényei vagy cselekedete 
által leszünk igazolva. A törvény 
kijelenti, hogy mindenki vétkes, 
és „Mert mindnyájan vétkeztek, és 
szűkölködnek az Isten dicsősége 
nélkül” (Róma 3:23). A törvény, 
amely a vétkest bűnösnek mondja 
ki, nem tuja ugyanakkor meg is 
menteni. A törvényt cselekedni, 
Isten szolgálatában lenni, a bűn 
elítélése és annak elutasítása, így 
bűnbánóvá lesz a bűnös, megvallja 
azokat Istennek, és elfogadja 
Krisztusnak betudott igazságosságát, 
„Mert a törvény vége Krisztus [cél, 
szándék jelentése – Jakab 5:11; 1 Péter 
1:9] minden hívőnek igazságára.” 
(Róma 10:4).

Ez a törvény kimutatja a bűnt, 
s így megköveteli az igazságosságot, 
de nem tudja megadni a bűnösnek. 
Azonban a Szent Lélek által a 
törvény Krisztushoz vezeti, akitől 
ezt megkaphatja hit által. Az Ő 
igazságossága, ami az élet, tökéletes 
harmóniában a törvénnyel, kizárja 
a bűnt. Így a törvény, mint egy 
tükör, tanúskodik arról a tényről, 
hogy a személy bír a megkövetelt 
igazságossággal, azonban nem tudja 
avval ellátni. (Róma 3:21).

Az Új Szövetség az 
igazságossággal azonosítja az 
alkalmazkodó képességet Isten 
akaratának igényéhez, ezért a 
következőképpen nevezhetjük 

„igazságosság a törvényből” 
(Galata 3:21; Filippi 3:6,9; Titusz 
3:5). Azonban ennek elérése Isten 
akaratával való teljes összhang 
nélkül nem lehetséges.  (Róma 
3:19,20; Lukács 18:9-14; János 8:7). 
Viszont, ha Krisztus bennünk él 
(Galata 2:20) Isten törvényével a mi 
szívünkben (Zsoltár 40:9), akkor 
„nem test szerint járunk, hanem 
Lélek szerint” és „a törvénynek 
igazsága beteljesüljön bennünk” 
(Róma 8:4). Istennek hatékony 
segítségét kiterjesztette ránk 
az Ő kegyelmének csodájában 
Krisztus által. Isten igazságossága 
Jézus által lett kinyilvánítva, 
mint ajándék azoknak, akik Isten 
országába készülnek (Máté 5:6). 
Hit által Krisztusban és az Ő 
jóvátételének cselekedetében, 
noha mi igazságtalanság nélküli 
bűnösök vagyunk, megkapjuk Isten 
igazságosságát – azaz, Istennel való 
igazi kapcsolat van adva nekünk, 
ami magába foglalja minden bűn 
megbocsátását és egy új erkölcsi 
helyzetet Istennel (Róma 3:21-31; 
4:1-25; 10:3; 2 Korinthus 5:21; Filippi 
3:9). 

Bűneink és igazságtalanságunk 
(Isten és emberek iránt) 
összes következményeivel való 
bánásmódja, ahogyan a kereszt 
által Isten azonnal helyrehozza az 
erkölcsi parancsot, és csakis ezért, 
ismét közösségbe tud kerülni az 
emberi fajjal (Róma 3:26).

Isten igazságosságának 
ajándéka biztosítja a megváltást 
és az örök életet Isten országában 
(Róma 6:12-23; 2 Korinthus 6:7.14; 
Filippi 1:11; Efézus 4:24). Ezért 
a külső igazságosság, betudott 
a kereszt keresésén keresztül, 
elkerülhetetlenül kifejeződik a belső 
életnek igazságosságában, amely 
új módon alkalmazkodik Isten 
akaratához, annak ellenére ennek az 
összhangnak a végső megvalósulása 

Igazságosság azt jelenti, hogy Isten törvénye, élete 
és jelleme bele van írva a szívbe a Szent Lélek által 
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meg kell várja a beteljesülésnek 
országát (1 János 3:2; Filippi 3:12-14; 1 
Korinthus 13:12; 2 Péter 3:11-13).

„Isten mindenkinek felajánlotta 
segítségét és megerősíti minden 
idegszálunkat és lelki izmainkat 
a próbák idejére, amelyek mind-
nyájunkra eljönnek. Parancsot 
kaptam ezen üzenet közvetítésére: 
„Öltözzetek fel Krisztus igazságának 
teljes fegyverzetébe!… Ha megtet-
tetek mindent, amit megtehettetek, 
akkor a győzelem biztosítékával 
rendelkeztek. Minden őszinte 
hívő abban az áldott kiváltságban 
részesül, hogy a korszakok Szikláján 
állhat.” 5

Igazságosság, a bűn miatt, 
csak Krisztusban való hit és az 
Ő jóvátételének cselekedetei 
által biztosított mely a Kálvária 
keresztén teljesedett ki. Nincs 
lehetőség más módon hozzájutni. 
Hogy megigazultnak vagy 
igaznak számíttassunk, bűneink 
eltakarva kell legyenek. Minden 
cselekedetünk, lényegtelen milyen 
jók és milyen sok, nem tudjuk 
jóvátenni régi bűneinket Isten 
szemében. Krisztus megváltotta 
halála által a bűnöket, ezért csak hit 
által lehetünk megbocsátva, igazsága 
beszámítva és elfogadva.

Egyedül Krisztusba vetett 
hit által részesülhetünk a 
megigazulásban. Mikor valaki 
hit által elfogadja Krisztust mint 
Megváltót, az ő múltbeli bűnei 
megbocsáttatnak és Krisztus 
igazságossága lesz betudva számára. 
A szó, hogy „betudva”, annyit 
jelent, mint valakinek a tartozását 
jóváírni illetve elszámolni. Krisztus 
egy igazságos életet él. Mikor 
valaki vétkezik és megbánással 

jön Istenhez, minden ismert 
bűnt megvallva, Isten megbocsát 
ennek a személynek, Krisztus 
jóvátételének erényével, hogy 
kereszthalált szenvedett; s így 
Krisztus igazságosságát betudja 
számára. Krisztus igazságossága 
jóváírja számlánkat mint ha a 
mi életünk lett volna. A régi élet 
elfedetik Krisztusban és az Atya úgy 
néz a bűnösre mintha soha nem 
vétkezett volna. Ez ad számunkra 
reménységet.

Egy nélkülözhetetlen 
tapasztalat szükséges 
ezen laodiceai 
időszakban

“Felöltözve Krisztus igazsá-
gának fegyverzetébe, az utolsó 
gyülekezetnek be kell lépnie az 

utolsó küzdelembe. “Szép, mint a 
hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, 
mint a zászlós tábor” (Énekek 6:10). 
El kell mennie az egész világra, 
„győzve, hogy győzzön.” 6

„Krisztus igazságosságának 
fehér köpenye soha nem fog 
biztosíték lenni annak, aki dacos 
és nem lemondó. „A bűn pedig 
a törvénytelenség” (1 János 3:4). 
Ennek következtében azok, akik 
lábbal tapossák Isten törvényét, és 
mást tanítva semmibe veszik annak 
előírásait, nem öltözhetnek Krisztus 
igazságosságába. Jézus nem azért 
jön, hogy megmentse az embert 
bűneiben, hanem hogy abból 
megmentse.” 7

Isten eleve elrendelte az Ő 
Fiát Jézust „engesztelő áldozatul, 
hit által, az ő vérében, hogy 
megmutassa az ő igazságát az előbb 
elkövetett bűnöknek elnézése miatt, 
Az Isten hosszútűrésénél fogva, az 
ő igazságának megbizonyítására, a 
mostani időben, hogy igaz legyen 
Ő és megigazítsa azt, a ki a Jézus 
hitéből való” (Róma 3:25.26). Így 
Krisztus „a mi igazságunk” ( Jeremiás 
23:6). Ő lett „igazságul, szentségül és 
váltságul” (1 Korinthus 1:30). „Mert 
azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné 
tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk ő benne” (2 Korinthus 5:21).

Krisztus igazságossága betudható 
számunkra, mert Ő megtartotta Isten 
törvényét. Egyetérthetünk abban, 
hogy, ha megtört volna egyetlent is 
Isten parancsolataiból, akkor nem 
lehetne igazságossága betudható; 
Ő Önmaga számára lett volna 
bűnös; de Ő minden parancsolatot 
megtartott. (János 15:10). Az Ő élete 
tökéletes megegyezés volt Isten 
szent törvényével. Az az Ő szívében 
volt. (Zsoltárok 40:9). A hit adhat 
megigazulást, az élő hit, és termi az 
igazságosságnak gyümölcseit. (Róma 

A szív az indíték tisztasága fogja jellemezni azt, 
aki megmossa ruháját, és fehérré teszi a Bárány 
vérében 
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6:22).
„A fehér ruha a jellem 

tökéletessége, Krisztus igaz élete, 
életszentsége, melyet a bűnösnek 
ad át. Ez valóban mennyei szövésű 
öltözék, melyet csakis Krisztustól 
vásárolhatunk: a készséges 
engedelmesség élete árán.” 8

Mikor egy személy újjászületik 
és megigazul, akkor elkezdődik a 
megszentelődés, ami Isten számára 
való engedelmességnek élete. 
A Szent Lélek így közli velünk 
Krisztus igazságosságát „Hogy a 
törvénynek igazsága beteljesüljön 
bennünk, kik nem test szerint 
járunk, hanem Lélek szerint.” 
(Róma 8:4). A hit általi igazságosság 
az Krisztus Evangéliumának egy 
különleges rendelkezése amely 
Isten minden parancsolatának 
megtartása által válik nyilvánvalóvá. 
Ezért mondja az Úr nyomatékosan: 
„Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus 
Krisztust, és a testet ne tápláljátok a 
kívánságokra.” (Róma 13:13).

„A fehér ruha a Krisztus 
igazságossága, melyet a jellembe 
lehet építeni. A szív az indíték 
tisztasága fogja jellemezni azt, aki 
megmossa ruháját, és fehérré teszi a 
Bárány vérében”. 

„Kerüljön ma ismét vissza 
mindenki szívébe a kérdés, akik 
vallják Krisztusnak nevét, „Hiszel-é 
te az Isten Fiában?”. Nem „ismered 
el Jézust, mint a világ Megváltóját?”. 
Ne nyugtasd lelkiismereted és 
mások lelkiismeretét ezt mondva, 
„Én hiszek”, arra gondolva, hogy 
ennyi az egész és evvel minden kész. 
Hiszed e teljes szívvel, hogy Jézus a 
Megváltód? Vidd bele Őt életedbe, 
és sződd bele Őt jellemedbe, míg 
egyé nem válsz Krisztussal. Sokan 
elfogadják Jézust, mint a hitnek 
egy darabját, de nem rejtik hitüket 
belé, mint az ő áldozatukba és 
Megváltójukba. Nincs megértésük 
arról, hogy azért halt meg Jézus, 
hogy megmentse őket a törvénynek 
büntetésétől amelyet ők áthágtak, 
azon célból hogy visszanyerhetnék 
Isten iránti hűségüket. Hiszed, 
hogy Jézus mint a te helyettesítőd 

kifizette vétkeidnek adóságát? Nem 
folytathatod továbbra is bűneid, 
de megmenekülhetsz bűneidtől; 
hogy az Ő igazságosságának érdeme 
révén helyre lehessen állítani Isten 
jóindulatát. Tudod, hogy a szent 
és igaz Isten el fogja fogadni a te 
erőfeszítéseidet az Ő törvényének 
megtartására, az Ő saját szeretett  
Fiának érdemei által aki meghalt 
lázadásod és bűnöd miatt?

„Akkor mondhatod, 
hogy szereted Jézust, amikor 
megbecsülöd a megváltásnak árát. 
Kifejezheted igényedet ez iránt, 
amikor tapasztalod, hogy Jézus 
meghalt érted a Kálvária kegyetlen 
keresztjén; amikor van egy 
intelligens értelmes hited, hogy az 
Ő halála lehetőséget ad számodra, 
hogy megszüntesd bűnöd, és 
tökéletesíts egy igaz jellemet Isten 
kegyelme által, rádhelyezte, mint 
amit megvásárolt Krisztusnak 
vérén.” 9

Az Úr segítsen, hogy az 
erkölcsi átváltozás csodálatos 
tapasztalatát magunkévá tehessük! 
Ez lehetséges a mi Urunk és 
Megváltónk, a Jézus Krisztus drága 
vérének ereje és érdeme által.
   
1 Krisztus példázatai, 212.213. oldal 
2 Krisztus példázatai, 212. oldal
3 The Upward Look, p. 378.
4 Krisztus példázatai, 311. oldal
5 Az én életem ma, November 3.
6 Az én életem ma, November 3.
7 The Review and Herald, August 28, 1894.
8 Bizonyságtételek a Gy. 4 kötet. 88. oldal
9 The Review and Herald, July 24, 1888.

Szeretnéd látni Isten művének 
végső beteljesedését? Részedet 
megtéve siettetni Jézus vissza-
jövetelét? Egy módon most  
megteheted. Nagylelkűen,  
áldozatkészen 2007, december 16. 
vasárnap az Imanapi Felolvasás 
adakozása alkalmával minden  
gyülekezetben.

Ez a különleges adakozás tá-
mogatja az új misszió területeket 
az egész világon. Előmozdítja Isten 
művét azokon a területeken ahol 
a jelenvaló igazság még fiatal, ahol 
még nem gyökerezett meg erősen. 
Ezeket a helyeket erősíteni szükség-
es – ez természetes, mint testvérek 
és testvérnők a Krisztusban egyek, 
így az adakozásban és támogatás-
ban is. Mit kaptál az Úrtól? 

Nem adott szűken, húzódozva, ked-
vetlenül ajándékot. Mindenét az 
oltárra tette, az ő egyszülött Fiának 
életét. Milyen megtisztelő, hogy jó-
tékony adakozással viszonozhatjuk!

Tedd meg a részed!
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SZERDA , 2007. DECEMBER , 12 Szemgyógyító ír
Összeállította E .  Tenor io

z imanapi 
felolvasások 

alatt sokat 
tanultunk 

az Igaz Tanú 
laodicea 

számára adott 
intéseiből, hogy milyen 

komoly a mi lelki állapotunk, 
és mennyire halaszthatatlanul 
szükségünk van vásárolni Tőle 
aranyat és fehér ruhát. Azonban 
ez még nem minden. További 
figyelmeztetéseket is adott 
számunkra: „ Azt tanácslom néked, 
hogy… szemgyógyító írral kend 
meg a te szemeidet, hogy láss” 
(Jelenések 3:18).

Érdekes megfigyelni, hogy 
az ősi város Laodicea, ismert 
egy közkedvelt szem gyógyszert, 
mint „Phrygian púder”, ami 
jelentős gazdasági forrás volt. 
Laodicea orvosi iskolája híres volt 
a szemgyógyító ír készítéséről és 
használatáról.

Az egészséges szem 
fontossága

   Laodiceai híres volt a 
szemgyógyító ír miatt, s az Úr azt 
mondta a gyülekezetnek, hogy 
használjon szemgyógyító írt, de ez 
nem egy lelki gyógyszer volt. A világ 
szemgyógyító írja nem megoldás a 
gyülekezetnek – egyedül csak az Ő 
különleges mennyei szemgyógyító 
írja elégítheti ki azt a szükségletet, 
ami neked és nekem van a mi 
mindennapi utunkon a menny felé. 

Csak a mennyei szemgyógyító ír 
segíthet bennünket, hogy tisztán 
lássuk azt a keskeny utat, amelyen 
járunk.

   A Biblia azt mondja, hogy 
lelki szemünk egészsége nagyon 
fontos dolog; hogyha ez jól 
működik, akkor minden más is: 
„A test lámpása a szem. Ha azért a 
te szemed tiszta, a te egész tested 
világos lesz.” (Máté 6:22).

   A laodiceai időszakban élni 
számunkra azt jelenti, hogy jó 
egészségben tartsuk meg szemünket. 
Tanácsolva vagyunk, hogy kenjük 
meg azokat Jézustól vásárolt 
szemgyógyító írral, aki minden 
kegyelem letéteményese.

A szem a lelkiismeret

   „A szem az érzékeny 
lelkiismeret, az értelem benső fénye. 
Az egész lélek és lény egészsége 
ennek helyes látóképességén fordul 
meg.” 1

   A laodiceaik szem problémái 
abban van, hogy azt képzelik, hogy 
látnak – és fizikailag valóban látnak, 
de lelkileg nem. Meg van a jólétük és 
gazdagságuk, de az életnek gondjai 
miatt lelkiismeretük megbénult, 
mivel jobban érdekli őket a világ 
dicsérete, mint Istennek helyeslése.

   Akik ebben az időszakban 
élnek hajlamosak, arra hogy 
valamennyi ismeretet szerezzenek 
a lelkiekben, de saját állapotukról 
nincsenek mély ismereteik. Nem 
látnak tisztán – elmosódott az 
érzékelésük. Krisztus kopogtat 

odakint a gyülekezet ajtaján, 
azonban az ajtót csak egyes 
személyek nyitják ki.

   Az Igaz Tanú figyelmeztetése 
az egész gyülekezet számára szól, 
de annak elfogadása egy személyes 
dolog kell legyen. Személyesen 
kell meghallanunk Isten hangját és 
magunk kell kinyissuk a szívünk 
ajtaját, ekkor az Úr belép rajta és az 
Ő jelenléte lesz a gyógyító kenőcs 
szemeinkre.

A szemgyógyító ír

   „A szemgyógyító ír, az Isten 
igéje csípős fájdalmat okoz az 
alkalmazásakor, mert elítéli a bűnt.  
A fájdalomra  azonban szükség van, 
hogy gyógyulás követhesse és a 
tekintet egyedül Isten dicsőségén 
legyen. A bűnös, Isten nagy erkölcsi 
tükrében úgy látja magát, amint 
Isten látja őt, s bűnbánatot gyakorol 
Isten és hitet az Úr Jézus iránt.” 2

   Így Isten igéjének fényében 
megvizsgálhatjuk önmagunkat, 
és leleplezhetjük a bűnt az álruha 
alatt és Jézusban való hit által 
megmenekülhetünk. „ Erős torony 
az Úrnak neve, ahhoz folyamodik 
az igaz, és bátorságos lészen.” (Péld. 
18:10).  Istennek ez az igéje amely 
tudatja, hogy ezen bölcsesség és 
kegyelem tesz képessé bennünket 
jó és rossz között a különbséget 
észrevenni. Istennek ez az igéje ad 
hitet Jézusban „ Azért a hit hallásból 
van, a hallás pedig Isten ígéje által.” 
(Róma 10:17).
   A következő kérdések segítenek, 

A
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hogy szemünk (lelkiismeretünk) 
egészségének állapotát felmérjük: 
Mikor olvastam el végig az egész 
Bibliát utoljára? Mikor olvastam 
el végig a Prófétaság Lelkének egy 
könyvét utoljára? Mennyi időt 
szentelek tudományos könyvek, 
világi magazinok, katalógusok és 
más hasonló kiadványok olvasására? 
Mennyi időt töltök az interneten? 
Mennyi időt töltök filmek nézésével? 
Lehetséges, hogy több időt fektessek 
a Biblia olvasásába? 

És ha azt látod, hogy szükséged 
van több időt tölteni a Biblia és a 
Prófétaság Lelkének olvasásával, 
akkor az azt jelenti, hogy éppen 
elkezdted elfogadni Istennek 
szemgyógyító írját.

Hogyha a Szent Lélek szól 
hozzád ebben a pillanatban, hallgass 
erre a csendes, kicsi hangra és akkor 
Isten minden pillanatban beszélni 
fog hozzád. Így érezni fogod, hogy 
milyen csodálatos és örömteljes a mi 
mennyei Atyánkkal való közösség. 
Semmi más nem adhat hasonló 
megelégedettséget és boldogságot.

Tudod hogy ha naponta három 
négy részt elolvasol akkor egy év 
alatt az egész Bibliát végigolvashatod. 
Nem kell várnod addig, míg a 
következő év elkezdődik, már ma 
elkezdheted az olvasást.

Manapság nagyon sok informá-
cióforrás van, és ahogyan a bölcs 
ember mondja, nincs határa a 
könyvek írásának, de más könyveket 
tanulmányozni, amíg lemondunk 
Isten igéjének tanulmányozásáról, 
fáradságára van a testnek. (Prédikátor 
12:14).

Van éppen elég vallásos könyv, 
de hogyan tudunk időt tölteni 
azzal, hogy néhányat az egyetlen 
(Biblia) helyébe teszünk, és így 
teljesen elteljünk, anélkül hogy 
kockáztatnánk azoknak a dolgoknak 
szem elől tévesztést, amelyek 
igazán fontosak Jézussal való együtt 
haladásunkban?

Más könyvek lehetnek 
csodálatos tartalmúak, de hiányzik 
belőlük az átalakító erő, amely 
velejárója az ihletett igének – és ha 
többet olvasunk ilyen könyveket, 
mint Isten szavát akkor tekintetünket 
befelé fogjuk fordítani a mi saját 
kicsi világunk felé és elveszítjük a 
lelki látóképességet.

Különösen fontos ma
Miért olyan fontos az ezekben 

az utolsó napokban, hogy azok akik a 
laodiceai időben élnek tisztán lássák 
a dolgokat,hogy milyenek is ők 
valójában? Szükségünk van erős, éles 
megkülönböztető képességre, mert 
„az utolsó napokban nehéz idők 
állanak be. Mert lesznek az emberek 
magukat szeretők, pénzsóvárgók, 
kérkedők, kevélyek, káromkodók, 
szüleik iránt engedetlenek, 
háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet 
nélkül valók, kérlelhetetlenek, 
rágalmazók, mértékletlenek, 
kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. 
Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, 
inkább a gyönyörnek, mint 
Istennek szeretői. Kiknél megvan 
a kegyességnek látszata, de 
megtagadják annak erejét. És ezeket 
kerüld.” (2 Timótheus 3:1-5).

“Amikor a spiritizmus még 
jobban fog hasonlítani a mai 
névleges kereszténységhez, még 
több embert fog megtéveszteni és 
tőrbe ejteni. Sátán alkalmazkodik 
a mai élet körülményeihez. 
Világosság angyalaként jelenik 
meg. A spiritizmus útján 
meglepő dolgok fognak történni. 
Betegek meggyógyulnak, és sok 
tagadhatatlan csoda történik. És 
mivel a gonosz lelkek úgy tesznek, 
mintha hinnének a Bibliában, és 
tisztelik az egyházat, az emberek 
isteni erő megnyilatkozásaként 
fogják elfogadni munkájukat..”3 

   „Mert az ilyenek hamis 
apostolok, álnok munkások, a kik 

a Krisztus apostolaivá változtatják 
át magukat. Nem is csoda; hisz 
maga a Sátán is átváltoztatja magát 
világosság angyalává.” (2 Korinthus 
11:13,14).

   “Mert lesz idő, mikor az 
egészséges tudományt el nem 
szenvedik, hanem a saját kívánságaik 
szerint gyűjtenek magoknak 
tanítókat, mert viszket a fülök; És 
az igazságtól elfordítják az ő fülöket, 
de a mesékhez oda fordulnak.” (2 
Timótheus 4:3.4).

   Ma ha visszanézünk a 
történelem eseményeire, láthatjuk 
annak eredményét, hogy Sátán 
szert tett az evangéliumi üzenet 
tanításának megrontásában.  
A Szentírásnak az a különös, 
bizonytalan értelmezése és a számos 
vitatható elmélete, ami a bibliai 
hitet illeti, amivel találkoztunk 
a keresztényi világban – azok az 
ellenség által lettek kigondolva, 
hogy általuk összezavarja az 
emberek értelmét, s így képtelenné 
válnak arra, hogy észrevegyék és 
megértsék az igazságot. A keresztény 
gyülekezetek között létező összes 
különbözőség és szétválás jelentős 
mértéke rávilágít, hogy a mélyen 

 A laodiceaiknak megvan a jólétük és gazdagságuk, 
de az életnek gondjai miatt lelkiismeretük megbénult 



18

 A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16 A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16

gyökerező hagyományok által 
megrontotta a Szentírást, amivel 
alátámaszt néhány kedvelt 
elméletet s ennél fogva a nép „az 
ő okoskodásaikban hiábavalókká 
lettek, és az ő balgatag szívök 
megsötétedett.” (Róma 1:21).    

Inkább Isten igéjének alapos 
kutatásával, alázatos szívvel 
próbáljuk felismerni az Ő akaratát, 
sokan azonban csak valami 
rendkívülit és újszerűt szeretnének 
találni.

„Az igazság és a tévelygés 
közötti utolsó nagy összecsapás 
csupán az Isten törvénye miatti 
hosszú küzdelem végső csatája. 
Mi most kapcsolódunk be ebbe 
a harcba, az emberi törvények és 
Jahve rendelkezései, a Biblia vallása 
és a mesék és hagyományok vallása 
közötti küzdelembe.”

„Már lázasan működnek azok 
az erők, akik e harcban az igazság 
és a szentség ellen szövetkezni 
fognak. Isten szent Igéje, amely oly 
sok szenvedés és vér árán jutott el 
hozzánk, nem sok megbecsülést 
kap. A Bibliához mindenki 
hozzáférhet, de kevesen fogadják 
el igazán életük útmutatójának. 
Aggasztó mértékben eluralkodott a 
hitetlenség, de nemcsak a világban, 
hanem az egyházban is. Sokan olyan 
tanításokat is megtagadnak, amelyek 
a keresztény hit oszlopai.” 4

Van remény a 
laodiceaiaknak

Az a rendkívülien elszomorító 
a laodiceaiak körül, hogy állapotuk 
miatt még sem körültekintőek. 
Az Igaz Tanú figyelmeztet, „nem 
tudod, hogy te vagy a nyomorult 
és a nyavalyás és szegény és vak 
és mezítelen:” ( Jelenések 3:17). 
Azt gondolják, hogy gazdagok és 
semmire nincs szükségük, de az 
Úr azt mondja hogy szegények, 
vakok, nyomorultak. Sok egyház 

sikeresnek mutatkozik ma – van 
nagy taglétszám, épületek, iskolák, 
sok autóbusz és, TV csatornák. 
Azonban velük az a probléma, 
hogy épp oly vakok, mint ahogyan 
a vallásos tömeg Máté 13:15 
– ben. „Mert megkövéredett e 
népnek szíve, és füleikkel nehezen 
hallottak, és szemeiket behunyták; 
hogy valami módon ne lássanak 
szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, 
és ne értsenek szívükkel, és meg 
ne térjenek, és meg ne gyógyítsam 
őket.”

Azonban az Úr megmutatja az 
utat a gyógyuláshoz: „ A laodiceaiak 
nem voltak teljesen vakok, másképp 
a szemkenőcs nem állította volna 
vissza látásukat, hogy fölismerjék 
Krisztus tényleges tulajdonságait. 
Önhittségünkről való lemondás, 
mindenről való lemondással, mégha 
mégoly kedvesek is neked, aranyat 
vehetsz és öltözetet és szemgyógyító 
írt, hogy láss.” 5

Az ár túl magasnak tűnhet, de 
ha a hitnek szemével láthatnám, 
megérteném, hogy szokatlanul 
alacsony az ár. Valójában semmit 
sem fizetek, hogy megnyerjem 
Krisztust aki a minden; Ő minden 
amire szükségem van.

„Akit Isten értelmileg 
megvilágosít, ennek folyamata 
olyan, mint ahogyan a hajnali 
derengésből előtör a verőfényes 
napsütés.

A megszentelődés: tökéletes 
szeretet, tökéletes engedelmesség, 
tökéletes alkalmazkodás 
Isten akaratával szemben. Az 
életszentség útja: az igazság 
iránti engedelmesség. Tisztítsuk 
meg lelkiismeretünket élettelen 
tettektől, külső formaságoktól, 
hogy az élő Istennek szolgálhasson. 
Nem vagyunk még tökéletesek; 
azonban kiváltságunk, hogy 
megszabaduljunk énünk, továbbá a 
bűn béklyóitól, és a tökéletesség felé 
haladjunk. Nagy lehetőségek, magas 

és szent célok tárulnak elénk.” 6

Isten gyógyszere 
elfogadásának 
eredménye

   Isten az Ő szeretetében 
dorgál meg minket. Ha készségesen 
elfogadjuk ezt, akkor ez lesz 
a szemgyógyító ír vakságunk 
gyógyítására.

   Készek kell legyünk magunkat 
teljesen Istennek szentelni, ahogyan 
korábban említve lett. Ez a feltétel 
lett kinyilvánítva Jézus által mikor 
ezt mondta: „Ha azért a te szemed 
tiszta, a te egész tested világos lesz.” 
(Máté 6:22). 

   Így vágynunk kell arra, 
hogy felismerjük az igazságot és 
engedelmeskedjünk annak, bármibe 
is kerüljön. Akkor majd mienk lesz 
az isteni felvilágosítás. „ Ha valaki 
cselekedni akarja az ő akaratát, 
megismerheti e tudományról, vajjon 
Istentől van-é, vagy én magamtól 
szólok?” ( János 7:17).

A mennyei 
szemgyógyító ír (Isten 
igéje) akarata:

Világosságot ad a megértéshez. 7
Leleplezhetjük az álruhában 

lévő bűnt és iszonyodunk tőle. 8

Segít felismerni az idő 
szűkösségét. 9

Felismerhetjük a lelki dolgokat. 10

Lehetővé teszi, hogy 
különbséget tegyünk igazság és 
tévelygés között. 11

Segít, hogy felismerjük a 
Lélek munkáját attól a másiktól, 
amely féktelenséget és fanatizmust 
gerjeszt. 12

Megláthatjuk és elkerüljük 
Sátánnak csapdáit. 13

Megláthatjuk a dicsőséget. 14

Megláthatjuk jellemünknek 
hibáit. 15

Isten az Ő szeretetében dorgál meg minket. 
Ha készségesen elfogadjuk ezt, akkor ez lesz a 
szemgyógyító ír vakságunk gyógyítására 
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Meglátjuk az igazságot és 
engedelmeskedünk annak. 16

A mennybe való belépéshez 
szüksége ítélőképességet ad. 17

Segít rátalálni az elrejtett 
igazságra. 18

Segít Istenre rögzíteni 
szemeinket. 19

Lehetővé teszi, hogy megértsük 
Isten akaratát. 20

A napok amelyekben élünk 
telve vannak hazugsággal és 
csalással, „nehéz idők” (2 Timóthesus 
3:1), amikor eretnekség fogja 
megrázni a gyülekezetet. Nincs 
kivétel, a mindennapi dolgokban, 
a munkahelyen szembe kell nézni 
velük, a rokonságban, iskolában, a 
gyülekezetben és mindenhol ahová 
csak megyünk. Csak a mennyei 
szemgyógyító ír adhat megfelelő 
ismeretet a helyes választáshoz, 
hogy meglássuk a különbséget 
és Isten akaratával összhangban 
tudjunk választani. Ezért kell többet 
olvasnunk Istennek Igéjét mint 
eddig, hogy minden kérdésünkre 
meglegyen a megfelelő válaszunk.

A mi részünk

Amikor Laodicea híres volt 
a szemgyógyító ír miatt, valószí-
nűleg nehéz volt meggyőzni a 
lakosságot, hogy máshonnan 
vásároljanak gyógyszert. Ez a 
kulcsa annak, hogy megértsük, 
nekünk is vásárolnunk kell, de nem 
önmagunktól. Nem lényeges, hogy 
milyen jónak gondoljuk magunkat, 
vagy gazdagnak, mi nem lehetünk 
megelégedve állapotunkkal, míg 
Istentől nem függünk teljesen.

Figyelembevéve a tanítást 
Zsidók 12:2 – ben, „Nézvén a hitnek 
fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, 
a ki az előtte levő öröm helyett, 
megvetve a gyalázatot, keresztet 
szenvedett, s az Isten királyi 
székének jobbjára ült.”

Megváltásunk kezdete és 
vége Istennél van. Ő világosan 
kijelenti: „Térjetek én hozzám, hogy 
megtartassatok földnek minden 
határai, mert én vagyok az Isten, 
és nincsen több!” (Ésaiás 45:22). 
Csak Krisztusban van megváltás. 
„Monda néki [Tamásnak] Jézus: 

Én vagyok az út, az igazság 
és az élet; senki sem mehet 
az Atyához, hanemha én 
általam.” ( János 14:6).

Aki bárhová máshová 
néz, mint a megváltásra, 
egy napon szomorúan 
fog csalódni, mint ahogy 
mondja Apostolok cs. 4:12 
– ben „És nincsen senkiben 
másban idvesség: mert 
nem is adatott emberek 
között az ég alatt más 
név, mely által kellene 
nékünk megtartatnunk.” 
Megváltásunk, új életünk, 
avval kezdődik, hogy 
szemeinket Istenen 
tartjuk – és ezen a módon 
folytatjuk, „Nézvén a 
hitnek fejedelmére és 
bevégezőjére Jézusra”. 
Amint a gyülekezetek 
vagy személyek leveszik 
szemüket az Úrról 
és máshová néznek, 
azonnal elkezdik elveszíteni lelki 
látóképességüket. 

Lehetetlenség Jézust bírni 
és gyümölcsöt nem teremni; 
Lehetetlenség Jézust bírni és és a 
sötétségben járni.

„Némelyek azt mondják, 
hogy az a magunk érdemeinek 
magasztalása, ha kedvezést várunk el 
jócselekedetinkért. Mégsem lehetünk 
győzők jótettek nélkül. A vásárlás, 
amit Krisztus javasol nekünk, csupán 
annyi, hogy eleget teszünk az általa 
megszabott föltételeknek. Az igazi 
kegyességet, mely kimondhatatlanul 
értékes, s mely kiállja a próba 
és csapás vizsgáját, csakis hit és 
alázatos, imádkozó szívvel végzett 
engedelmesség árán nyerhetjük el.” 21

„Fel kell ébredjünk, hogy 
meglássuk hibáinkat, hogy 
megkeressük bűneinket, és messzire 
dobjuk magunktól őket.” 22

Az Úr nyissa meg szemünket, 
hogy megláthassuk az Ő igéjének 
szépségét oly módon, hogy azt 
mondhassuk: „Úr Jézus, mivel 
tudom, hogy milyen kincs vagy 
Te, kész vagyok, hogy bármilyen 
árat fizessek, habár tudom, hogy 
valójában semmit sem tudok fizetni 
azért, hogy megnyerjelek Téged, aki 
a minden vagy amire nekem igazán 

szükségem van.” Ámen.

 1 Our High Calling , p. 350. 
 2 A Te Igéd Igazság, 240. oldal
 3 A Nagy Küzdelem, 523. oldal
 4 A Nagy Küzdelem, 518. oldal
 5 A Te Igéd Igazság, 240. oldal
 6 Apostolok Története, 385.386. oldal
 7 Bizonyságtételek a Gy. 4 kötet. 89. oldal
 8 Bizonyságtételek a Gy. 3 kötet. 254. oldal;  
    Bizonyságtételek a Gy. 4 kötet. 88. oldal
 9 Counsels to Parents, Teachers, and   
    Students, p. 42.
10 A Te Igéd Igazság, 239. oldal
11 Az én életem ma, Március 9.
12 Szemelvények, 1. kötet 133. oldal
13 Bizonyságtételek a Gy. 5 kötet. 169. oldal
14 Bizonyságtételek a Gy. 6 kötet. 368. oldal 
15 Bizonyságtételek a Gy. 4 kötet. 615. oldal
16 Bizonyságtételek a Gy. 5 kötet. 169. oldal
17 Our High Calling , p. 351.
18 Reflecting Christ, p. 111. 
19 Our High Calling , p. 315. 
20 That I May Know Him, p. 249. 
21 Bizonyságtételek a Gy. 4 kötet. 89. oldal
22 Our High Calling , p. 351. 
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PÉNTEK, 2007. DECEMBER, 14

Igaz szeretet hoz buzgó megbánást
A R efor máció Hír nöke szerke sztőség e

A z Ő 
ihletett 

üzenetében 
a hívők 

a jelen 
Laodiceai 

korában élnek, 
az Igaz Tanú egy dolgot 

nagyon tisztává tesz: Ő mindent 
lát és tud rólunk. Semmi sincs 
elrejtve az Igaz Tanú elől. Ő olvas 
a szívünkben, mindenre figyelő 
szemei átszúrnak minden belső 
gondolatot és titkos indítékot. 
Éles látásának minden tökéletesen 
átlátszó, mint az üvegpohár. 
Jelenések 3:15 – ben merészen 
kijelenti, „Tudom a te dolgaidat.”       
„És nincsen oly teremtmény, 
amely nyilvánvaló nem volna 
előtte, sőt mindenek meztelenek és 
leplezetlenek annak szemei előtt, a 
kiről mi beszélünk.” (Zsidók 4:13).

Ez a komoly valóság fel kell 
hívjon mindenkit közöttünk a szív 
mély kutatására. Fontoljuk meg 
mindannyian imávaltelten: dupla 
hajtóerővel cselekedjek életemben 
néha? Igen, Istent akarom szolgálni; 
igen, mindenről le akarok mondani 
Ő érte. Valóban minden az áldozati 
oltáron van? Vagy bensőm még 
ragaszkodik néhány világi dologhoz 
– büszke nagyravágyás, kérkedés 
szeretete, bujaság vagy anyagiasság? 
Jó cselekedeteim olykor szennyezve 
vannak önző indítékokkal? Krisztus 
komoly felhívást ad minden 
szívnek: „Ne szeressétek a világot, 

se azokat, a mik a világban vannak. 
Ha valaki a világot szereti, nincs 
meg abban az Atya szeretete. Mert 
mindaz, a mi a világban van, a test 
kívánsága, és a szemek kívánsága, 
és az élet kérkedése nem az Atyától 
van, hanem a világból. És a világ 
elmúlik, és annak kívánsága is; 
de a ki az Isten akaratát cselekszi, 
megmarad örökké.” (1 János 2:15-17).

Az átöröklés törvénye

Mikor a családban valamilyen 
betegség bukkan fel, természetesen 
a gyermeket jobban megviseli a 
fertőzés. Teremtőnk világosan 
magyarázza, „én, az Úr a te Istened, 
féltőnszerető Isten vagyok, a ki 
megbüntetem az atyák vétkét a 
fiakban, harmad és negyediziglen, 
a kik engem gyűlölnek. De 
irgalmasságot cselekszem 
ezeriziglen azokkal, a kik engem 
szeretnek, és az én parancsolatimat 
megtartják.” (2 Mózes 20:5.6). 
Általában nagyobb a lehetőségünk 
különös betegséget kapni, ha már 
szüleink is szenvedtek miatta, mint 
például a daganat, szívbetegség, 
ízületi gyulladás.

Ez az öröklődés 
törvényszerűsége szintén 
feltűnik, ha szemléljük a laodiceai 
szindrómát. Szembe kell kerüljünk 
a keserű tényekkel – lágymelegség 
van családunkban! Nem tudjuk 
elkerülni örökségünket. És ahogyan 
a bűn elterjedésének problémája 
folytatódik földünkön, minden 
következő generáció gyengébb 

és gyengébb. Így mindenki, aki 
a történelem ezen időszakában 
születik feltétlenül védekeznie kell. 
A valóságot nem lehet elkerülni. 
Azonban a csodálatos segítséggel, 
amelyet a kegyelmes Istenünk 
ajánl számunkra – ha alkalmazzuk 
a gyógyító szereket, amiket az 
Imanapi Felolvasás alkalmával 
tanulunk - még elkerülhetjük a 
laodiceai szindróma titokzatos, 
álnok csapdáját.

Mennyei atyai szeretet

Miért lehetséges kikerülni 
a kelepcéből ilyen összezavart 
laodiceainak? Mivel mennyei 
Atyánk szeret bennünket. Az 
Ő Fia világosan kijelenti, „A 
kiket én szeretek, megfeddem és 
megfenyítem: légy buzgóságos 
azért, és térj meg.” ( Jelenések 3:19).

Gondolkozzunk el rajta: mikor 
őszintén szeretjük gyermekünket, 
mi korrigáljuk helytelen hajlamaikat 
és önfejű szokásaikat. Nem 
hagyjuk őket a görbe ösvényeken – 
megteszünk minden elképzelhető 
erőfeszítést, hogy kiegyenesítsük a 
hajtást, mielőtt a fiatal fából masszív 
erős görcsös hibás fa lesz. Miért? 
Egyszerűen azért mert ilyen nagyon 
szeretjük.

Hasonlóképen, mint mennyei 
Atyánk gyermekei, mondjuk hogy 
„Fiam, ne vesd meg az Úrnak 
fenyítését, se meg ne lankadj, ha 
ő dorgál téged;  Mert a kit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz 
pedig mindent, a kit fiává fogad. 
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Ha a fenyítést elszenveditek, akkor 
veletek úgy bánik az Isten, mint 
fiaival; mert melyik fiú az, a kit meg 
nem fenyít az apa? Ha pedig fenyítés 
nélkül valók vagytok, melyben 
mindenek részesültek, korcsok 
vagytok és nem fiak. Aztán, a mi 
testi apáink fenyítettek minket és 
becsültük őket; avagy nem sokkal 
inkább engedelmeskedünk-é a 
lelkek Atyjának, és élünk! Mert ám 
azok kevés ideig, tetszésök szerint 
fenyítettek; ő pedig javunkra, 
hogy szentségében részesüljünk. 
Bármely fenyítés ugyan jelenleg 
nem látszik örvendetesnek, hanem 
keservesnek, ámde utóbb az 
igazságnak békességes gyümölcsével 
fizet azoknak, a kik általa 
gyakoroltatnak.” (Zsidók 12:5-11).

Az Úrnak fenyítése

Ezen Imanapi Felolvasás első 
tanulmányában volt egy dicső 
beruházási eszköz, amit Jézus akar 
megvásárolni számunkra – ez a hit 
és szeretet mennyei gazdagsága. 
„Mielőtt erős vágy támadna 
Krisztusban való gazdagságra, ami 
elérhető mindenki számára, akik 
érzik ínségüket, ott a hiányosság 
érzékelő képessége kell meglegyen. 
Mikor a szív önelégültséggel van 
megtelve, és belefeledkezett a világ 
felszínes dolgaiba, az Úr Jézus 
megdorgál, és megfenyít azzal a céllal, 
hogy az emberek ráébredhessenek 
valódi állapotukra.” 1

A fenyítés és dorgálás által, 
fogyatékosságainkat tárja szemünk 
elé. Feltárja a romlást és jellembeli 
hiányosságot, amelyek kikezdik 
lelki életünket. Ahogy mi látni 
kezdjük önmagunkat, hogy 
valójában milyenek is vagyunk 
– nyomorult, szerencsétlen, 
szegény, vak és mezítelen – kevésbé 
valószínű, hogy felülemelkedünk 
valamilyen feltételezett bírálaton, 
hittestvéreink durva kritikáján. 
Az Úr figyelmeztetett bennünket 
a hegyi beszédben: „Ne ítéljetek, 
hogy ne ítéltessetek. Mert a milyen 
ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, 
és a milyen mértékkel mértek, 
olyannal mérnek néktek. Miért 
nézed pedig a szálkát, a mely a te 

atyádfia szemében van, a gerendát 
pedig, a mely a te szemedben van, 
nem veszed észre? Avagy mi módon 
mondhatod a te atyádfiának: Hadd 
vessem ki a szálkát a te szemedből; 
holott ímé, a te szemedben gerenda 
van? Képmutató, vesd ki előbb a 
gerendát a te szemedből, és akkor 
gondolj arra, hogy kivessed a szálkát 
a te atyádfiának szeméből!” (Máté 
7:1-5).

Az apostol megerősíti: „Mert 
nem merjük magunkat azokhoz 
számítani, vagy hasonlítani, a kik 
magukat ajánlják; de azok magukat 
magukhoz mérvén és magukhoz 
hasonlítván magukat, nem okosan 
cselekesznek.” (2 Korinthus 10:12).

„Ha emberek azt állítják, 
hogy üzenetet vettek Istentől, ám 
ahelyett, hogy fejedelemségek 
ellen, a hatalmasságok ellen, ez 
élet sötétségének világbírói ellen 
harcolnának, fegyvereiket a küzdő 
egyház ellen fordítják, - akkor 
kerüljétek őket. Nem hordják 
magukon a mennyei pecsétet. 
Isten nem bízta meg őket ezzel a 
munkával. Csak rombolják azt, amit 
Isten építeni akar a Laodiceának 
szóló üzenet által. Isten csak azért 
sebez, hogy gyógyíthasson, s nem 
azért, hogy elveszítsen. Az Úr senki 
által sem küld olyan üzenetet, mely 
az egyházat elcsüggeszti, kétségbe 
ejti. Isten megró, megfedd, büntet, 
ám csak azért, hogy helyrehozzon, s 
végül megdicsérjen.” 2

„Mindig szükségük lesz 
a helyreállításra a gyülekezet 
harcosainak a bűn következményei 
miatt. Az ember, aki bizonyos 
szempontból a másiknál jobb, más 
szempontból pedig rosszabb annál. 
Minden emberi lényt legyőz a 
kísértés és szüksége van felebaráti 
érdeklődésre és rokonszenvre. A 
leghatékonyabb eszköz a tökéletes 
jellem eléréséhez, a kegyelemnek 
gyakorlása, a mi mindennapos 
egymással való kapcsolatainkban, 
de csak azok tudnak igazán 
kegyelemteljesek lenni, akik 
Krisztussal járnak.” 3

Sikeres működés a 
küzdő gyülekezeten 
belül

„Arra vágyunk, hogy már 
e földi életben miénk legyen a 
menny, de még nem az. A küzdő 
gyülekezet nem a győző gyülekezet. 
A küzdő gyülekezetnek birkóznia 
és küszködnie kell. Küzdenie kell 
a kísértések ellen és harcolni rideg 
csatákban, mert Sátán nem halott. 
Munkájában való hajtóereje sokkal 
aktívabb, mint Isten hajtóereje 
vezetői munkájában…”

„Isten azt szeretné, hogy 
munkásai tökéletes egységben 
együtt álljanak. Egyik munkás 
nem lehet mértéke a másiknak 
ahhoz, hogy megpróbáljuk 
megállapítani annak lelki nagyságát 
vagy kicsinységét. Ha úgy 
gondolod, hogy felebarátod nem 
annyi amennyi lehetne, próbáld 
megmutatni neki hiányosságai 
mibenlétét. Azoktól akik újjak a 
munkaterületen nem várható, hogy 
olyan tapasztalatokkal bírjanak mint 
akik már sok éve a területen vannak. 
Képzettekké és tanultakká kell 
válniuk, tanulni, lecke után leckét, 
hogy hogyan végezhető a munka.”

„Isten azt mondja azoknak, 
akik önmagukra nézve elnézőek, 
‘Ha valaki jőni akar én utánam, 
tagadja meg magát és vegye fel az 
ő keresztjét, és kövessen engem.’ 
Ugyanaz mondja, hogy kövessük 
a menny Fenségét, a dicsőség 
Királyát, aki nagyon szereti az 
emberi nemzetséget és félretette a 
királyi palástját és felséges koronáját, 
és eljött a földre, hogy megmutassa, 
hogyan éljünk keresztényi életet. 
Ő mondta számunkra, hogy az 
önmegtagadás a tanítványság 
bizonyítéka.”
   „Ha a függönyt vissza lehetne 
gördíteni, akkor láthatnád ma, hogy 
a mennyei angyalok szomorúan 
figyelik a mi borzalmas hanyag-
ságunkat. Az egész menny várja, 
hogy Isten jólétét adhassa azoknak, 
akik fenntartás nélkül odaszentelik 
magukat a Mester szolgálatára.” 4

Teljes odaszentelődés, 
szívből jövő bűnbánat

Mit jelent fenntartás nélkül 
Istennek szentelni magunkat? 
Könnyű ezt másoktól elvárnunk, 
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azonban ha ezt belevisszük 
saját életünkbe is, akkor elkezd 
megelevenedni előttünk a kereszt 
valódi kihívásán. Úgy tűnik, hogy 
értelmünk észreveszi a vízszintes 
korlátot, ami egyenesen lezárja 
utunkat, függőleges törekvésünket. 
Azonban ugyanazon keresztnek van 
csalogató vonzereje is. Semmihez 
sem hasonlítható Krisztus 
áldozatának nagysága és szépsége. 
Hogy miként valósítható meg a 
győzelem az Ő páratlan önfeláldozó 
cselekedete által azt mutatja meg 
számunkra az Úr szavaival, „Most 
van e világ kárhoztatása; most 
vettetik ki e világ fejedelme: És 
én, ha felemeltetem e földről, 
mindeneket magamhoz vonszok. 
Ezt pedig azért mondá, hogy 
megjelentse, milyen halállal kell 
meghalnia.” ( János 12:31-33). 
Ez az elképesztő vonzóerő képes 
ösztönözni a szívet nem csupán 
felszínes megbánással, hanem igazán 
buzgó bűnbánattal. „Mi szeressük 
őt; mert ő előbb szeretett minket!” 
(1 János 4:19).

Ímhol az ember!
Kétségbeesésében igyekszik 

a büszke, vérengző csőcselékkel 
megláttatni Krisztus ártatlanságát 
és tisztaságát, s így Poncius 
Pilátus elkiáltotta magát, „Ímhol 
az ember!” ( János 19:5). A zsidó 
vezetők megfontolatlan, önelégült 
vallásossága több volt, mint amit a 
római kormányzó eltűrhetett volna, 
az ő pogány tudatlanságában. Még 
Pilátus is hiába igyekezett hivatkozni 
a különb természetére ennek a 
kétségtelenül jámbor személynek, 
szükségtelen tragédia volt. Annak 
ellenére, hogy a kormányzó nem 
talált hibát az ő bárányszelídségű 
elrendelt Áldozatában, az 
ő kegyetlen döntése által 
tulajdonképpen azonosulni látszott 
avval, hogy a gúny bíbor palástjába 
öltöztették és megkoronázták 
tövissel: „Feszítsd meg!”

Ma, ahogyan visszanézünk 
erre a jelenetre, gondolataink vagy 
cselekedeteink által, nem követtük 
el valaha ugyanazon szörnyű hibát a 
vakság bűnének ismétlésével, mint 
ezek a feltételezhetően vallásos 
emberek? „ Mert ha szándékosan 
vétkezünk, az igazság megismerésére 
való eljutás után, akkor többé nincs 
bűnökért való áldozat, Hanem az 
ítéletnek valami rettenetes várása és 
a tűznek lángja, a mely megemészti 
az ellenszegülőket.” „Mint a kik 
önmagoknak feszítik meg az 
Istennek ama Fiát, és meggyalázzák 
őt.” (Zsidók 10:26.27; 6:6). Nézzünk 
a Kálváriára, essünk a Kősziklára, 
törjünk össze lelkiekben.

„Óh, miért van nekünk csak 
oly kicsinyke érzékelő képességünk 
a bűnhöz? Miért oly kicsinyke 
a bűnbánatunk? Mert nem 
közeledünk Krisztus keresztjéhez. 
A lelkiismeret megkeményedik 
a bűnnek csalárdsága által, mivel 
távol maradunk Krisztustól. Fontold 
meg, hogy megváltásunk Kapitánya, 
gyalázatot szenvedett el értünk, 
hogy mi ne szenvedjünk örökkévaló 
gyalázatot és megvetést. Szenvedett 
a kereszten, hogy kegyelem legyen 
a bukott ember számára. Isten 
méltányossága megőrzött és a bűnös 
embernek megbocsátott. Jézus 
meghalt, hogy a bűnös élhessen. A 
Magasságos Fia által van a szégyen 
elszenvedve a gyarló bűnösök 
miatt, és hogy megválthassa és 
megkoronázhassa őket örökkévaló 
dicsőséggel.”

„A Kálvária keresztje 
hatalommal könyörög, ami okot ad 
arra, hogy most Krisztust szeressük 
és meg kell fontolnunk, hogy 
Ő az első és utolsó és a legjobb 
mindenben. El kell foglalnunk 
a megfelelő helyünket alázatos 
töredelemben a kereszt lábánál. 
Bárcsak megtanulnánk az értelem 
szelídségének és alázatosságának 
leckéjét, ahogyan haladunk fölfelé a 
Kálvária keresztjéhez és rátekintve 
arra, látjuk a Megváltónkat 

gyötrelmeiben, istennek Fiát 
haldokolni, az igazságost az 
igazságtalanokért. Meglátni Őt, aki 
angyalok sokaságát odarendelhetné, 
hogy segítsenek számára egy szóval, 
aki most a nevetség és csúfolódás 
tárgya, valamint a gyűlöleté és 
gúnyé. A bűn miatt föláldozta 
magát. Amikor szidalmazták, Ő 
nem fenyegetőzött; mikor hamisan 
vádolták, száját nem nyitotta ki. 
Gyilkosaiért imádkozott a kereszten. 
Meghalt érettük. Mindegyikükért 
végtelen árat fizetett. Senkit sem 
akart elveszíteni, akikért drágán 
megfizetett. Önmagát adta 
büntetésre zúgolódás nélkül. És ez a 
türelmes áldozat Istennek a Fia. Az 
Ő trónja örökkévaló és királysága 
vég nélküli.”

„Jöjj, te aki saját 
gyönyörűségedet keresed tiltott 
örömökben és bűnös élvezetekben, 
te aki tékozlod a Krisztusét. Nézz, 
óh nézz fel a Kálvária keresztjére; 
nézd csak a fenséges áldozat szenved 
a te hasznodra, légy bölcs míg 
lehetőséged van, és keresd most az 
élt forrását és az igazi boldogságot. 
Jöjj, te aki panaszkodol és zúgolódol, 
mert kicsiny nehézségeket és kevés 
megpróbáltatást kell elviselned 
ebben az életben. Nézz Jézusra a 
hited alkotójára és bevégzőjére. 
Elhagyta fenséges trónját, magas 
parancsnokságát és félretette királyi 
palástját és isteni természetét 
emberivel ruházta föl. A mi 
kedvünkért lett szegénnyé, hogy 
az Ő nyomorúsága által tehessen 
bennünket gazdaggá.”

„Isten Fia megvetett és lenézett 
volt a mi kedvünkért. Képes vagy 
te észrevenni a keresztnek teljes 
látványát, a hit szemeivel Krisztus 
fájdalmait? Mond el bánatodnak és 
próbáidnak történetét. Képes vagy 
ápolni bosszúvágyadat ellenséged 
iránt szívedben, míg Krisztus imája 
jön a remegő és halvány ajkáról az Ő 
gyalázóiért, gyilkosaiért – „Atyám! 
bocsásd meg nékik; mert nem tudják 
mit cselekesznek.” (Lukács 23:34).

Minél közelebb férkőzünk Jézushoz, minél jobban felismerjük 
jellemének tisztaságát, annál világosabban látjuk, hogy milyen 
undorító a bűn, és annál kevésbé hajlunk önmagunk magasztalására
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   „A munka ami előttünk van, 
hogy legyőzzük a büszkeséget és 
önteltséget, ennek keressünk helyet 
saját szívünkben, bűnbánat és hit 
által kerüljünk közvetlen és szent 
kapcsolatba Jézus Krisztussal. Nem 
kell meghátrálnunk a megalázás 
mélységétől, mint amilyet Isten 
Fia bemutatott, hogy fölemeljen 
a lealacsonyodásból és a bűn 
rabszolgaságából, hogy az Ő jobb 
kezénél ülhessünk. Meg kell 
tagadnunk az ént és folyamatosan 
harcolni a büszkeség ellen. Jézus 
Krisztusban kell elrejteni az ént 
és jellemünkben, társalgásunkban 
Ő mutatkozzon meg, mint 
Egyetlen tökéletes szeretet, és 
legfőbb a tízezer között. Életünk 
és magatartásunk fogja bizonyítani 
milyen nagyra becsüljük Krisztust, 
és az általa érettünk véghezvitt 
megváltást, ami ilyen árba került 
Neki. Amíg folyamatosan Őrá 
tekintünk, akit bűneink átszúrtak 
és fájdalmaink terhelik, olyan 
erőssé válunk  mint Ő. Össze 
fogjuk kötni magunkat készségben, 
boldogságban, rabságban Jézus 
Krisztussal. Legfőbb ideje, hogy mi 
romlásra ítéltek a kevés hátramaradt 
értékes próbaidőnknek óráiban, 
jellemünk köntösét megmossuk 
és fehérré tegyük a Bárány 
vérében, hogy a fehér öltözetűek 
csoportjában lehessünk akik a 
magasztos fehér trón körül fognak 
állni.” 5

Most van itt az ideje a 
buzgó bűnbánatnak

„Az emberek néha szégyenlik 
bűnös útjaikat, s hogy néhány 
gonosz szokást elhagynak, azelőtt 
hogy felébrednének és szemmel 
láthatóan Jézushoz jönnének; 
azonban ez az evangélium 
ereje, Krisztus kegyelme, amely 
vonzza őket, hogy magatartásuk 
megváltozzon. Oly befolyás, 
melynek még nincsenek 
tudatában, munkálkodik szívükön, 
lelkiismeretük felébred, és 
külső életmódjuk átalakul. S 
midőn Krisztus vonzza őket, 
hogy keresztjére tekintsenek, 

hogy szemléljék Őt, akit bűneik 
juttattak a keresztfára, akkor 
követni kezdik lelkiismeretük intő 
szavát. Nyilvánvalóvá lesz előttük 
életük bűnös volta és szívük 
makacssága. Krisztus igazsága 
megvilágosítja értelmüket, és így 
kiáltanak fel: “Vajon mindezen 
szeretetre, szenvedésre és 
megaláztatásra szükség volt-e, 
hogy el ne vesszünk, hanem örök 
életet nyerjünk?” Akkor majd 
megértik, hogy Istennek ez a 
jósága vezet bűnbánatra. Egy 
bűnbánat, például a hazugság 
felett, saját erőnk működését 
tökéletesíti; csak Krisztustól 
juthatunk hozzá, aki felemelkedett 
a magasba és ajándékot küldött 
le az embereknek. Krisztus a 
forrása minden jó indulatnak. Ő 
az egyedüli, aki ellenségeskedést 
ébreszthet a bűn ellen a 
természetes szívben. Ő a forrása 
a mi erőnknek, ha üdvözülni 
szeretnénk. Krisztus kegyelme 
nélkül egyetlen lélek sem lehet 
bűnbánó. A bűnös imádkozhat, 
hogy megismerhesse, hogyan 
bánja meg bűneit. Isten tanúságot 
tesz a bűnösnek Krisztusról, és ha 
meglátja Isten Fiának tisztaságát, 
nincs tudatlanságban a bűn 
jellegzetességéről. Sátán és a 
bűnnel szembeni ellenségeskedés 
létesül a szívében hit általi 
munkálkodás és Krisztus ereje 
által. Azoknak bocsát meg Isten, 
akik először bűnbánóak.

„A kellemes mese, hogy 
annyi az egész tennivaló, hogy 
elég hinni, ezreket és tízezreket 
rombadöntött, mivel sokan hitnek 
hívják azt, ami nem is hit csak 
egyszerű dogma. Az ember egy 
intelligens, számadásra kötelezhető 
lény; és az Úr nem fogadja el 
úgy mint egy passzív terhet, 
ezért Krisztussal harmóniában 
kell dolgoznia. Az embernek 
fel kell vennie kijelölt munkáját 
és törekednie a dicsőségre, 
méltóságra és halhatatlanságra. 
Isten arra szólítja az embereket, 

hogy használják minden 
talentumukat, amit kölcsönkaptak 
és gyakorolják minden erejüket, 
amit Ő adott; engedetlenségben és 
hanyagságban az ember soha nem 
tud üdvözülni. Krisztus komoly 
imában tusakodott; felajánlotta 
esedezését az Atyának sírással és 
könnyekkel azok érdekében, akik 
megváltására elhagyta a mennyet 
és eljött erre a földre. Akkor milyen 
célravezető, sőt mi több, milyen 
nélkülözhetetlen követelmény 
hogy az ember imádkozzon és 
ne gyengüljön el! Milyen fontos, 
hogy sürgető imában legyenek, a 
kérésre a segítség csak Urunktól, 
Krisztustól jön! Ha megtalálod a 
szót és az időt az imára, akkor Isten 
is megtalálja az időt és a szót a 
válaszra.” 6 

„Minél közelebb férkőzünk 
Jézushoz, minél jobban felismerjük 
jellemének tisztaságát, annál 
világosabban látjuk, hogy milyen 
undorító a bűn, és annál kevésbé 
hajlunk önmagunk magasztalására. 
Lelkünk állandóan Isten után 
vágyódik; komolyan és őszintén 
beismerjük bűneinket és 
szívből megalázkodunk Előtte. 
Keresztényi tapasztalatunk minden 
további lépésénél bűnbánatunk 
mélyül.” 7

Kedves testvérek és testvérnők, 
itt van a lehetőség. Most van itt az 
ideje. A próba ideje gyorsan elrepül. 
Istennek Szent Lelke segítsen, hogy 
mély benyomást gyakoroljon ránk, 
és komoly figyelmet tegyünk az 
Igaz Tanú tanácsára, hogy „légy 
buzgóságos azért, és térj meg. 
( Jelenések 3:19)
 
1 The Signs of the Times, August 1, 1895.
2 Bizonyságtételek a L, 4. oldal
3 In Heavenly Places, p. 290. 
4 The General Conference Bulletin, April 22,  
  1901.
5 The Review and Herald, August 2, 1881.
6 The Review and Herald, April 1, 1890.
7 Apostolok története, 383. oldal



24

 A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16 A Reformáció Hírnöke - Külön kiadás - Imanapi Felolvasás 2007. december 7-16

sten az élet, 
a világosság 

és az öröm 
forrása az egész 

világegyetem 
számára. Gazdag 

áldásait, mint 
a víz, a napfény, 

irgalmasan adományozza 
minden teremtményére. Az 
elmúlt hatezer évre kidolgozta a 
bűnbeesett emberiség érdekében 
a megváltásnak nagyszerű tervét. 
A szeretet nagy áldozata által lett 
elrendelve számunkra a megváltás. 
Különösen számunkra, akik a föld 
történelmének utolsó időszakában 
élünk, szól az Ő hívó szava, 
mondván, „Jőjjetek én hozzám” 
(Máté 11:28). Istenhez való imáink 
által mindig hallhatjuk az Ő szavát, 
ami a megváltás igaz útjára irányít 
bennünket. 

„Halljátok egek, és vedd 
füleidbe föld! mert az Úr szól: Fiakat 
neveltem, s méltóságra emeltem, 
és ők elpártolának tőlem.” (Ésaiás 
1:2). Kicsoda érdekelt ma abban, 
hogy meghallja Istennek hangját? 
Sokféle hang szól a világban. Hogy 
megnyerjék az emberek szívét, 
mindegyik próbálja magára vonni az 
emberek figyelmét. Ezért szükséges, 
hogy felismerjük ezen hangok 
forrását és Isten hangjának pedig 
engedelmeskedjünk. Egyedül az Ő 
szava az amely a helyes ösvényre 
irányít mindenkit személyesen és 
a gyülekezetet teljes egészében. Az 
Úr kijelenti , „ez az út, ezen járjatok” 
(Ésaiás 30:21).

Bárhol is vagyunk, bármit is 
csinálunk, mindig két hang szól 

hozzánk. Éden kertjében Ádám és 
Éva nem csak a hallás kiváltságával 
bírtak, hanem Teremtőjük látásával 
is. Hallották az Ő hangját amint 
áldotta és figyelmeztette őket.

Tragikus, hogy első szüleink 
elbuktak, mivel hallgattak az 
igazságtól eltérő hangra – Sántán 
hangjára. A bukásuk után Isten 
szerető szava mégis kiáltott az 
emberiséghez különböző módokon: 
„Ádám hol vagy?”

„Mondjad nékik: Élek én, 
ezt mondja az Úr Isten, hogy nem 
gyönyörködöm a hitetlen halálában, 
hanem hogy a hitetlen megtérjen 
útjáról és éljen. Térjetek meg, 
térjetek meg gonosz útaitokról! 
hiszen miért halnátok meg, oh Izráel 
háza!?” (Ezékiel 33:11).

Ez alatt Sátán hangja is mindig 
jelen volt, megkísérelve azt mondani 
számunkra: „Bizony nem haltok 
meg” (1 Mózes 3:4). Az emberiség 
történelmének hajnalától ezen 
megtévesztő munkát végezte ez 
az alattomos ellenség. A lelkeknek 
ugyanazon ellensége ma még inkább 
alkalmazza erejét a csalás aljas 
cselekedeteiben az emberiség ellen.

Merészeli megtámadni önmagát 
Krisztust: „Ha Isten fia vagy, 
mondd, hogy e kövek változzanak 
kenyerekké… Mindezeket néked 
adom, ha leborulva imádsz engem” 
(Máté 4:3.9).

„Sátán ugyanezzel a kísértéssel 
közelít az emberhez, nagyobb 
sikerrel, mint Krisztusnál. Felajánlja 
az embereknek a világ országait 
azzal a feltétellel, hogy elismerik 
fennhatóságát. Megkívánja, hogy 
áldozzák fel a becsületet, semmibe 

vegyék a lelkiismeretet és az 
önzésnek éljenek. Krisztus azt 
parancsolja, hogy keressék először 
Isten országát és az Ő igazságát, 
ám Sátán mellettük halad és azt 
mondja: “Bármi lenne is igaz 
az örök élettel kapcsolatban, ha 
boldogulni akartok a világban, 
nekem kell szolgálnotok. Jólétetek 
a kezemben van. Adhatok 
nektek gazdagságot, örömöket, 
megbecsülést és boldogságot. 
Fogadjátok meg a tanácsomat! Ne 
hagyjátok, hogy a becsület vagy 
az önfeláldozás hóbortos nézetei 
magukkal ragadjanak titeket! Én 
egyengetem az utat előttetek.” Így 
tömegeket csap be.” 1

Hogyan tudjuk 
megkülönböztetni 
Isten hangját Sátán 
hangjától?

Isten hangja a természetben

Isten hangját hallhatjuk a 
természet által: „Az egek beszélik 
Isten dicsőségét, és kezeinek 
munkáját hirdeti az égboltozat. 
Nap napnak mond beszédet; éj 
éjnek ad jelentést.  Nem olyan 
szó, sem olyan beszéd, a melynek 
hangja nem hallható” (Zsoltárok 
19:2-4).

„Isten szól hozzánk a 
természet, a kinyilatkoztatás, 
gondviselése és Lelkének 
befolyása által.” 2

„Az Úr bennünket eget 
és földet betöltő szeretetének 
megszámlálhatatlan 
bizonyítékaival von magához. 

SZOMBAT, 2007. DECEMBER, 15

“Ha valaki meghallja az én szómat”
Összeállította S .  K ar vat skiI
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A természet művei és a 
legbensőségesebb lelki kötelék által, 
melyeket az emberi szív átérezhet és 
átélhet, igyekezett magát kijelenteni 
nekünk.” 3

„Ki az elmúlt időkben hagyta 
a pogányokat mind a maguk útján 
haladni: Jóllehet nem hagyta 
magát tanúbizonyság nélkül, mert 
jóltevőnk volt, adván mennyből 
esőket és termő időket nékünk, és 
betöltvén eledellel és örömmel a mi 
szívünket.” (Apostolok Cs 14:16.17).

Már az is lelkesítő, ahogyan 
ezek a dolgok vannak, ennek dacára 
nem ad teljes ismeretet Istennek 
irántunk való szeretetéről.

Isten szól a Biblia által

Isten szól hozzánk a Biblia 
oldalairól. Ez az Ő szent Igéje – ez 
jelenti ki az Ő akaratát számunkra. 
Ez az Ő hangja. A Szentírás tud 
bölcsé tenni a megváltásra, hit által, 
amelyik Krisztus Jézusban van. Isten 
igéje segítőkész és nélkülözhetetlen. 
Ez lesz lábunknak lámpása és 
ösvényünknek világossága (Zsoltárok 
119:105).

„ A teljes írás Istentől ihletett 
és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre,” (2 Timótheus 3:16). 
Jézus azokért imádkozott Istenhez, 
akik tanítványai akartak lenne a 
vég idejéig. „Szenteld meg őket a 
te igazságoddal: A te ígéd igazság.” 
( János 17:17).

„A Bibliában Isten tudtára 
adta akaratát gyermekeinek. Bárhol 
olvassuk is – családi körben, az 
iskolában, vagy a gyülekezetben 
– mindenki figyeljen csendben és 
áhítatosan, mintha Isten lenne jelen, 
Ő szólna hozzájuk.” 4

A Prófétaság Lelke által 
hallhatjuk Isten hangját

Jósafát, aki egyike az Isten 
népe közötti, néhány hűséges 
királynak fontos törvényszerűséget 
jelentett ki: „Halljátok meg szómat, 
Júda és Jeruzsálemben lakozók! 
Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, 
és megerősíttettek; bízzatok az 
ő prófétáiban, és szerencsések 

lesztek!” (2 Krónika 20:20).
Most a gyülekezet 

nagy veszélyben van, mert 
az ördög „elméne, hogy 
hadakozzék egyebekkel az ő 
magvából valókkal, az Isten 
parancsolatainak megőrzőivel, 
és a kiknél vala a Jézus 
Krisztus bizonyságtétele;” ez 
a Prófétaság Lelke ( Jelenések 
12:17; 19:10).

„Az Úrnak az a terve, 
hogy a bizonyságtételekkel 
figyelmeztessen, intsen, 
tanácsoljon és vésse elmétekbe 
igéje igazságának fontosságát.” 5

Isten szól hozzánk a 
Szent Lélek által

„És füleid meghallják a 
kiáltó szót mögötted: ez az út, 
ezen járjatok; ha jobbra és ha 
balra elhajoltok.” (Ésaiás 30:21).

A Szent Lélek egy állandó, 
tévedhetetlen és nagyszerű Tanító 
( János 14:16,17).

Ha mi Istennek igéjét a 
Prófétaság Lelkének segítségével 
tanuljuk, és keressük az Urat 
imában és elmélkedésben, akkor a 
Szent Lélek fog szólni hozzánk és 
megmutatja melyik utat kövessük. 
Ha figyelünk a Szent Lélek hangjára, 
mint Pál apostol, akkor Isten 
munkáját fogjuk végezni és az Ő 
útján járunk. 

„Mert a kiket Isten Lelke 
vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 
8:14).

„És meg ne szomorítsátok az 
Istennek ama Szent Lelkét, a ki 
által megpecsételtettetek a teljes 
váltságnak napjára.” (Efézus 4:30).

Isten beszél hozzánk 
angyalok által

Isten megszólít bennünket a 
Jelenések könyve 14. fejezetének 
három angyalán keresztül azt 
mondva számunkra, hogy a 
hatalmas vizsgálóbizottság összeült a 
mennyben, ahol az Ő gyermekeinek 
sorsa folyamatosan eldöntetik. 
Azt mondják nekünk, hogy a nép 
nem féli Istent és nem dicsőítik Őt 
munkájuk, viselkedésük, étrendjük, 

ruházatuk és életük által. “Azért 
akár esztek, akár isztok, akármit 
cselekesztek, mindent az Isten 
dicsőségére míveljetek.” (1 Korinthus 
10:31).

A hármas angyali üzenet 
figyelmeztet bennünket a világhoz 
való ragaszkodás, az állammal 
és más gyülekezettel való tiltott 
egyesség veszélyre, amiknek 
hitehagyás és bukás az eredménye.

A három angyal hangos 
szóval beszél a Bibliai tantételek 
megváltoztatásáról amit a keresztény 
egyházak többsége elfogadott. 
Figyelmeztet a fenevad imádása 
és bélyegének elfogadása ellen – a 
hamis szombat - az első felolvasáson 
olvashattunk róla. Ezen három 
angyal kihirdeti az igaz szombatot 
és a tíz parancsolatnak szentségét és 
a Jézusban való hitet: „És harmadik 
angyal is követé azokat, mondván 
nagy szóval: Ha valaki imádja 
a fenevadat és annak képét, és 
bélyegét felveszi vagy homlokára 
vagy kezére… Itt van a szenteknek 
békességes tűrése, itt a kik 
megtartják az Isten parancsolatait és 
a Jézus hitét!” ( Jelenések 14:9.12).
   
   

A harmadik angyal elvégzi az 
elpecsételés fontos munkáját az 
ezen időszakban élő Isten népén. 
Az Úr hírnökének látomásban lett 
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megmutatva: „Majd a harmadik 
angyalt láttam. Kísérő angyalom 
így szólott: ‘Rettenetes a munkája. 
Félelmetes a küldetése. Angyal, aki 
különválasztja a búzát a polyvától, 
és a tiszta búzát egybegyűjti, 
egybekötözi, illetve elpecsételi a 
mennyei csűrök számára. Ezek a 
dolgok foglalkoztassanak minden 
gondolatot, ezek kössék le a teljes 
figyelmet.” 6

Isten megszólít bennünket, 
kiknek dicsőségétől világosodni kell 
a földnek, a Jelenések könyve 18. 
fejezetének angyalán keresztül. Ez 
az üzenet jelenti ki számunkra a mi 
Úr Jézus Krisztusunknak jellemét, 
amit az Ő követői visszasugároznak 
ezen utolsó időben. Valamint 
magában foglal egy végső hívást az 
őszinte lelkeknek, hogy jöjjenek ki 
a lelki Babilonból (zűrzavarból), 
és különüljenek el ( Jelenések 18:4) 
és csatlakozzanak az Ő népének 
maradékához.

Isten szól az Igaz Tanú 
által

Mindenek előtt, a történelem 
ezen utolsó időszakában, hallhatjuk 
Istennek hangját nagymértékben 
az Igaz Tanú Laodiceának mondott 
üzenetében: Jelenések 3:14-20. az 
Úr világosan kijelenti: „Tudom a te 
dolgaidat”

Itt a gyülekezet helyzetéről 
beszél, azt fenyegető veszélyről, és 
arról hogy hagyjuk el a lágymeleg 
állapotot, az önelégültséget és az 
önigazultságot.

„[Az Igaz Tanú Laodiceának 
adott üzenetének] célja az, hogy 
felfedje előttük álnokságukat és 
buzgó bűnbánatra vezesse őket, 
hogy Jézus jelenlétével tüntethesse 
ki őket és készen álljanak a harmadik 
angyal hangos kiáltására.” 7

Komolyabban figyeljünk 
Krisztus felhívására, amit a Jelenések 
3:20 – ban találunk, „Ímé az ajtó 
előtt állok és zörgetek; ha valaki 

meghallja az én szómat és megnyitja 
az ajtót, bemegyek ahhoz és vele 
vacsorálok, és ő én velem.” 

Fontoljuk meg a kérést, amit 
Istennek hírnöke jelent ki: “Láttam, 
hogy sokaknak akkora rakás szemét 
állja el a szívéhez vezető utat, hogy 
nem tudják kinyitni az ajtót. Mások 
e világot gördítették szívük ajtaja 
elé, és ez állja el az utat. El kell 
távolítanunk mindezt a szemetet, és 
akkor majd ki tudják tárni az ajtót, 
és szívesen látni Üdvözítőjüket.” 8 

„Világiasságotok tesz titeket 
olyanokká, hogy húzódoztok attól, 
hogy szélesre tárjátok kemény 
szívetek ajtaját Jézus kopogtatása 
hallgatására, aki be szeretne 
lépni szívetekbe. A dicsőség Ura, 
aki tulajdon vérén váltott meg 
titeket. Ott vár ajtótoknál, hátha 
beengednétek őt. Mégsem tártátok 
ki szíveteket, mégsem láttátok 
szívesen őt. Némelyek ugyan 
kissé megnyitották, be is engedtek 
valamelyes világosságot jelenlétéből, 
mégsem engedték be örömmel a 
mennyei látogatót. Nem volt hely 
a szívetekben Jézus számára. Azt 
a helyet, melyet neki kellett volna 
fönntartanotok, más foglalta el.” 9

„Sátán szakadatlan igyekezettel 
próbálja Isten népét hatalmába 
keríteni azoknak a korlátoknak 
ledöntésével, amelyek a világtól 
elválasztják őket. Az ősi Izrael 
vétkezett, amikor a pogányokkal 
tiltott kapcsolatokat létesített.

A modern Izrael 
hasonlóképpen jut tévútra… Azok, 
akik nem állnak eltökélten Krisztus 
oldalára, Sátánt szolgálják. A meg 
nem tisztult szív szereti a bűnt; 
szívesen elköveti és mentegeti. 
A megújult szív pedig gyűlöli a 
bűnt, és eltökélten harcol ellene. 
Amikor a keresztények gonosz és 
hitetlen emberek társaságát keresik, 
kísértésnek teszik ki magukat.” 10

A gyülekezet tagjai közül sokan 
lesznek a divat rabszolgái, utánozzák 
a világot és hallgatják a kísértő 
hangját, aki azt mondja, „Bizony 

nem haltok meg”. Ha a gyülekezet 
utánozza a világ szokásait akkor 
hasonlóvá válik a világhoz.

Isten népének kerülnie kell 
a világi időtöltést. Ne tegyünk 
semmilyen bűnös dolgot szemünk 
elé vagy fülünkhöz. Televízió 
programok, filmek és helytelen 
Internet használat, egy nagy átok 
ennek a generációnak. Ezen dolgok 
eredményezik sok család romlását és 
a fiatalok erkölcsi lealjasodását.

„Az üzleti élet fokozódásával, 
a kereskedelem és az ipar fényes 
kilátásaival a világiasság is elmélyül. 
Így van ez minden felekezetben.” 11

Sajnálatos dolog, hogy sok 
ember a laodiceai állapotban akar 
maradni! 

A menny Fensége alázatosan 
kér téged, hogy fogadd el Őt és 
enged be otthonodba. Megígérte 
számodra áldásait: „Ímé az ajtó előtt 
állok és zörgetek” ( Jelenések 3:20). 
Dicsőséges mennyei udvara van, 
és abban az élet öröme, és most 
alázatosan áll szívednek ajtaja előtt 
és kéri, hogy nyisd meg azt, hogy 
világosságát adhassa és dicsősége 
tegyen boldoggá téged.

„Miért nem lép be [Krisztus]? 
- Mert a bűnök szeretete bezárta 
a szív ajtaját. Amikor engedünk 
annak, hogy feladjuk bűneinket és 
beismerjük vétkeinket, a lélek és a 
Megváltó közötti akadály elhárul.” 12

Kérdezheti valaki: „Miért 
hallható ez az üzenet állandóan?” 
Mert bűnbánatod nem teljes, nem 
élsz egészen Krisztusért, és Ő nem 
lakik benned! Amikor szívedből 
száműzöl egy bálványt, Sátán 
már előkészített egy másikat. Ha 
nem szenteled magadat teljesen 
Krisztusnak, ha elmulasztod 
naponta átadni magad, ha nem 
teszed tanácsadóddá, akkor látni 
fogod, hogy szíved nyitva áll 
a romlott gondolatok előtt és 
meghajolva szolgálod az ént Isten 
helyett.

Az Igaz Tanú munkája ma, 
mint ahogyan korábban említve 
lett, vonatkozik a gyülekezetre és 
minden egyes személyre. Feltárja 

Sokaknak akkora rakás szemét állja el a szívéhez vezető utat, 
hogy nem tudják kinyitni az ajtót… El kell távolítanunk 
mindezt a szemetet
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Sátán veszélyes dolgait és csalásait, 
ami a gyülekezetet fenyegeti. 
Mint például: Istennek érthető 
és irányadó kinyilatkoztatásainak 
lecsökkentése, amik a Bibliában és 
a Prófétaság Lelkében vannak, az 
igaz tanok megváltoztatása, világ 
befolyása, más népszerű tanok 
utánzása, büszkeség és önelégültség.

„Ha nem tartanak igaz 
bűnbánatot, ha bűnvallomással 
nem alázzák meg szívüket, és nem 
fogadják be az igazságot, amint az 
Jézusban él, soha át nem lépik a 
menny küszöbét.” 13

„Isten lépésről lépésre vezeti 
népét. A keresztény élet szakadatlan 
harc és menetelés. Ebben a harcban 
nincs szünet. Állandóan meg 
nem szűnő erőfeszítéssel tudjuk 
csak megtartani a győzelmet 
az ördög kísértései felett. 
Népünk az igazság tisztasága 
és ereje által aratja diadalait. 
A Szentírás félreérthetetlen 
bizonyságtételének sokasága tart 
meg, megdönthetetlenül bennünket 
az álláspontunkban. Mégis súlyos 
hiányosságban szenvedünk a 
Biblia szerinti alázat, türelem, 
hit, szeretet, lemondás, éberség 
és az önfeláldozás lelkületének 
területein.” 14

Miért van ennyi intés és tanítás 
adva nekünk? Krisztus mondja: 
„A kiket én szeretek, megfeddem 
és megfenyítem: légy buzgóságos 
azért, és térj meg.” ( Jelenések 3:19)

Még van lehetőségünk, hogy 
megnyissuk szívünk ajtaját és 
befogadjak Megváltónkat. „Mert 
ő mondja: Kellemetes időben 
meghallgattalak, és az üdvösség 
napján megsegítettelek: Ímé itt a 
kellemetes idő, ímé itt az üdvösség 
napja.” (2 Korinthus 6:2)

Arra vár, hogy megnyissuk 
szívünket és azt mondjuk: „Maradj 
velünk!”

„Senki sem képes kivetni 
magából a rengeteg bűnt, 
amely szívét elfoglalta. Csak 
Krisztus tisztíthatja meg a Lélek 
templomát.”15 

Jézus mondja: „nálam nélkül 
semmit sem cselekedhettek.” ( János 
15:5).

„Amikor a lélek aláveti magát 
Krisztusnak, új erő veszi birtokába 

az új szívet. Olyan változás megy 
végbe, amelyet az ember maga 
sohasem képes véghezvinni. 
Természetfeletti munka ez, 
természetfeletti elemet visz az 
emberi természetbe. A Krisztusnak 
alárendelt lélek az Ő vára lesz, 
melyet megtart e lázadó világban. 
Szándéka az, hogy az Övén kívül 
semmilyen hatalmat ne ismerjenek 
el. A mennyei közbenjárók 
által így birtokba vett lélek már 
bevehetetlen a Sátán ostromának. 
Ám, hacsak alá nem vetjük 
magunkat Krisztus irányításának, 
a gonosz fog uralkodni felettünk. 
Elkerülhetetlenül a világ feletti 
uralomért vívó két nagyhatalom 
egyike vagy másika irányít 
bennünket.” 16

„Azt kérdezed: ‘Hogyan 
maradhatok meg Krisztusban?’ 
Azon módon, ahogy elfogadtad Őt. 
‘Azért amiképpen vettétek a Krisztus 
Jézust, az Urat, akképpen járjatok 
őbenne” (Kolossé 2:6). ‘Az igaz pedig 
hitből él” (Zsidók 10:38). Ti átadtátok 
magatokat Istennek és tulajdonai 
lettetek, hogy neki szolgáljatok és 
engedelmeskedjetek és vettétek 
Krisztust, az Üdvözítőt. Bűneitekért 
jóvátételt nem adhattok, önmagatok 
nem tudtátok volna szíveteket 
megváltoztatni; átadva magatokat 
Istennek, elhittétek, hogy Ő 
Krisztusért mindezt megtette 
érettetek. Hitben lettetek Krisztus 
tulajdonaivá és hit által kell benne 
folyton növekednetek odaadás és 
elfogadás folytán. Mindent oda kell 
adnotok: szívet, akaratot, szolgálatot 
és saját éneteket is, hogy parancsait 
mindenekben teljesíthessétek. 
Hasonlóképpen kell mindent 
vennetek: Krisztust, mint az áldások 
összességét, hogy szívetekben 
maradjon, és erősségetek, 
igazságotok és segítőtök legyen, 
hogy adjon erőt engedelmeskedni!” 
17

Kedves barátaim! Nem csak az 
igazság ismeretére van szükségünk 
ma. Újjászületésre van a legnagyobb 
szükségünk ma: „Bizony, bizony 
mondom néked: ha valaki újonnan 
nem születik, nem láthatja az Isten 
országát… Ne csodáld, hogy azt 
mondám néked: Szükség néktek 
újonnan születnetek.” ( János 3:3,7)

A mai nap az amikor Krisztus 
kopogtat szívünk ajtaján, azonban 
eljön az idő mikor az emberek 
fognak kopogtatni és kiáltani: 
„Uram! Uram! nem a te nevedben 
prófétáltunk-é, és nem a te 
nevedben űztünk-é ördögöket, és 
nem cselekedtünk-é sok hatalmas 
dolgot a te nevedben?” (Máté 7:22).

„Annakokáért a mint a Szent 
Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát 
halljátok, Meg ne keményítsétek a ti 
szíveteket, mint az elkeseredéskor, 
a kísértés ama napján a pusztában,” 
(Zsidók 3:7.8).

Hamarosan a próba ideje, 
a lehetőségek ideje, be lesz 
fejezve. Hamarosan megnyílnak a 
mennyei kapuk Isten gyermekei 
számára és hallani fogják, mint a 
legcsodálatosabb dicső éneket, az 
áldás szavait a Királytól: „Jertek, 
én Atyámnak áldottai, örököljétek 
ez országot, a mely számotokra 
készíttetett a világ megalapítása óta.” 
(Máté 25:34).

Isten áldjon meg minket! 
Isten segítsen meg minket, hogy 
mindig meghalljuk az Ő hangját és 
figyeljünk hívására! Ámen.

 1 Jézus élete, 99-100. oldal
 2 Jézushoz vezető út, 70. oldal
 3 Jézushoz vezető út, 8. oldal
 4 Bizonyságtételek a Gy, 5. kötet, 66. oldal
 5 Bizonyságtételek a Gy, 2. kötet, 605. oldal
 6 Tapasztalatok és látomások, 104. oldal
 7 Bizonyságtételek a Gy, 1. kötet, 179. oldal 
 8 Bizonyságtételek a Gy, 1. kötet, 137. oldal
 9 Bizonyságtételek a Gy, 2. kötet, 216. oldal
10 A nagy küzdelem, 452. oldal
11 A nagy küzdelem, 336. oldal  
12 Szemelvények, 1. kötet, 300 oldal
13 Bizonyságtételek a Gy, 8. kötet, 187. oldal
14 Bizonyságtételek a Gy, 3. kötet, 250. oldal
15 Jézus élete, 125. oldal
16 Jézus élete, 266-267. oldal
17 Jézushoz vezető út, 53. oldal [különösen 
ajánlott]
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VASÁRNAP, 2007. DECEMBER, 16

  “A ki győz”
Összeállította D.  Zic

iért 
van a 

címben 
az, hogy 

győz? 
Miért van 

az, hogy 
miután oly világosan 

be van mutatva a lágymeleg 
laodiceaiak számára, hogy hogyan 
kell készülniük megváltásukra, az 
üzenet végén ( Jelenések 3:21.22) ezt 
mondja „a ki győz”? Nem akarja 
elfogadni mindenki, aki hallja az 
előző versekben található „hű és 
igaz bizonyság” becses üzenetének 
hívását?

Az Úr maga válaszolja meg 
a kérdést: „Mert sokan vannak 
a hivatalosok, de kevesen a 
választottak.” (Máté 22:14). „Sokan, 
mondom néktek, igyekeznek 
bemenni és nem mehetnek.” (Lukács 
13:24). „ Mert szoros az a kapu és 
keskeny az az út, a mely az életre 
visz, és kevesen vannak, a kik 
megtalálják azt.” (Máté 7:14).

Bizonyára miután megértik, 
hogy „a laodiceai szindróma” 
részesei, sokan fognak vásárolni 
[Krisztustól] „aranyat”, „fehér 
ruhát”, „szemgyógyító írt” és 
a „valódi szeretet hoz buzgó 
bűnbánatot”. Tudják, hogy „ha 
valaki [bárki] meghallja az én 
szómat” akkor biztosított az ő 
megváltásának reménye. Ezeket a 
dolgokat már tanulmányoztuk és 
megértettük. Az üzenetnek már csak 
egy kicsinyke óhaja van, „győzni” 
miután hallhatóak voltak ezen 
csodálatos ígéretek. 

Mi az ami megakadályoz 
valakit abban, hogy „győzedelmes” 

legyen miután hallotta a jelenvaló 
igazságot? És milyen jutalmat 
fognak azok kapni, akik győznek a 
laodiceai időszakban? 

A probléma leleplezése
Hogy teljes győzelemre 

juthassunk a laodiceai időszakban 
élve, látnunk kell, hogy mit 
győzzünk le. Amikor a fiatalokat 
kérdezzük erről, bárhol a világon, 
gyakran ugyanazt a választ hallom: 
győznünk kell a bűn fölött, 
győznünk kell a gonosz fölött, 
győznünk kell rossz szokásaink 
fölött és így tovább. Amíg formailag 
ez mind igaz, mégsem fogjuk 
legyőzni őket, ha kikerüljük a nagy 
ellenségünket.

„Az énünk a legnagyobb 
ellenségünk és minden nap 
erőlködnünk kell a győzelemért.” 1

Csodálatos 
kinyilatkoztatásokról tanultunk. 
Azonban tényleg megvizsgáltuk 
saját szívünket, hogy milyen 
állapotban is vagyunk? “Csalárdabb 
a szív mindennél, és gonosz az; 
kicsoda ismerhetné azt?” ( Jeremiás 
17:9). De hogyan lehetséges ez? 
Elolvastam az előző fejezeteket 
és megértettem állapotomat, 
szükségem van lelkileg aranyra, 
szemgyógyító írra, fehér ruhára 
és bűnbánatra, és hallom az Úr 
hangját ahogyan hív engemet. 
Mi akadályozhat abban, hogy 
elérhessem a helyzetem fölötti 
győzelmet?

Hihetetlennek tűnik, egyetlen 
szócska választ el a győztesek 
győzelemétől: ez a szócska „Én”. „Az 
életszentség nem egy pillanat, egy 
óra, egy nap, hanem egy egész élet 

munkája. Nem a boldog elragadtatás 
érzete által érjük el, hanem annak 
eredménye, hogy állandóan 
meghalunk a bűnnek és élünk 
Krisztusnak.” 2

A legnagyobb tévedés, 
amiben elbukhatunk, abban van, 
ha elfogadjuk ugyan a jelenvaló 
igazságot, de nem teljesen 
engedjük át magunkat Krisztusnak. 
„Annakokáért nem mulasztom el, 
hogy mindenkor emlékeztesselek 
titeket ezekre, hogy tudjátok ezeket, 
és erősek vagytok a jelenvaló 
igazságban” (2 Péter 1:12).

„A laodiceai üzenet azoknak 
szól, akik bár nagy világosságban 
és sok lehetőségben részesültek, 
mégsem értékelték ezeket.” 3  

A hanyatlás lépései
A világ csak két részre 

oszlik meg, Isten gyermekeire 
és a gonoszokra: „Tudjuk, hogy 
Istentől vagyunk, és az egész világ 
a gonoszságban vesztegel.” (1 János 
5:19).

A gonoszság általánosságának 
oka ezen a földön a következő 
szavakban fejeződik ki: “Lássátok 
milyen nagy szeretetet adott 
nékünk az Atya, hogy Isten fiainak 
neveztetünk! A világ azért nem 
ismer minket, mert nem ismerte 
meg ŐT.” (1 János 3:1).

Megismerni Őt; megismerni 
Krisztust, annyit jelent mint a 
laodiceai állapotból kikerülni és a 
győztesek elődjévé válni. Azonban 
nem lehet ilyen ismeretünk 
Krisztussal, míg ennek a világnak 
előzékenyen udvarolunk. „Ne 
szeressétek a világot, se azokat, a 
mik a világban vannak. Ha valaki 

M
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a világot szereti, nincs meg abban 
az Atya szeretete.” (1 János 2:15). 
„Parázna férfiak és asszonyok, nem 
tudjátok-é, hogy a világ barátsága 
ellenségeskedés az Istennel? A ki 
azért e világ barátja akar lenni, az 
Isten ellenségévé lesz.” ( Jakab 4:4).

Bálám tapasztalatában 
megtalálhatjuk a romlásnak ezen 
lépéseit (4 Mózes 22). Bálám, mint 
próféta ismerte az igazságot. Amikor 
szembekerült a kísértéssel (6.7. 
versek), azonnal el kellett volna 
küldenie annak okozóját. Ez helyett 
azonban próbált megegyezni a 
tévelygéssel (8. vers). Saját önző 
vágyai hiúsították meg, hogy 
ellenálljon a kísértésnek és az Úrral 
való tökéletes ismeretre tegyen szert.

„Egyesek látszólag állandóan 
keresik a mennyei drágagyöngyöt, 
de nem találják meg, mert nem 
mondanak le rossz szokásaikról, 
és nem halnak meg énjüknek, 
hogy Krisztus élhessen bennük… 
Nem vették fel a keresztet, és nem 
követik Krisztust az önmegtagadás 
és áldozat útján. Majdnem 
keresztények, de nem egészen azok. 
Úgy tűnik, mintha közel volnának 
a mennyek országához, mégsem 
léphetnek be oda. Majdnem 
megmentett emberek, de nem 
egészen; ami nem azt jelenti, hogy 
majdnem elvesznek, hanem valóban 
elvesznek.” 4  

A kereszt megtapasztalása
Krisztus mondta tanítványainak 

a kálvária tapasztalatai előtt, ha 
győztesek szeretnének lenni, 
akkor a kereszttel kell tapasztalatot 
szerezniük. „Ha valaki én utánam 
akar jőni, tagadja meg magát, és 
vegye fel az ő keresztjét minden 
nap, és kövessen engem.” (Lukács 
9:23). Mit jelent az, hogy vedd fel a 
kereszted? 

Krisztus idejében a keresztre 
feszítés volt az egyetlen megalázó 
halálbüntetés a törvényszegőnek. 
Felvenni a keresztet minden nap, 
meghalni az énnek minden nap. 

„ Naponként halál révén állok. A 
veletek való dicsekedésre mondom, 
mely van nékem a Krisztus Jézusban 
a mi Urunkban.” (1 Korinthus 15:31).

Ez a tapasztalat vezet 
bennünket ahhoz, hogy félre tudjuk 
tenni önmagunkat, és Krisztust 
tegyük meg irányítónak. “A kikkel 
az Isten meg akarta ismertetni azt, 
hogy milyen nagy a pogányok között 
eme titok dicsőségének gazdagsága, 
az tudniillik, hogy a Krisztus ti 
köztetek van, a dicsőségnek ama 
reménysége” (Kolossé 1:27).

„Ha alárendeljük magunkat 
Krisztusnak, szívünk egyesül az Ő 
szívével; akaratunk beleolvad az Ő 
akaratába; lelkünk eggyé lesz az Ő 
lelkével; gondolatainkat foglyul ejti; 
és az Ő életét éljük.” 5 

Önmagunktól nem 
tudunk győztesekké lenni. 
“Lehetetlen, hogy saját erőnkből 
kimenekülhessünk a bűn 
örvényéből, amelybe beleestünk. 
Szívünk hajlamai gonoszak, és mi 
ezen változtatni nem tudunk. „Ki 
adhat tisztát a tisztátalanból? Senki” 
( Jób 14:4). „Mert a test gondolata 
ellenségeskedés Isten ellen; 
minthogy az Isten törvényének 
nem engedelmeskedik, mert nem 
is teheti” (Róma 8:7). Nevelésnek és 
képzésnek, az akaratfejlesztésnek 
és igyekezetnek megvan a maga 
kellő hatásköre, de e tekintetben 
teljesen tehetetlen. Külsőleg 
kifogástalan magaviseletet 
előidézhetnek ugyan, de a szívet 
átalakítani és a cselekvés titkos 
rugóit megtisztítani nem tudják. 
Előbb egy felsőbb hatalomnak kell 
a szívben működnie; felülről jövő új 
életre van szükség, mielőtt a bűnös 
ember a szentség állapotába juthat. 
Ez a hatalom: Krisztus. Egyedül 
az Ő kegyelme képes a lélek holt 
erőit megeleveníteni és Istenhez, 
szentséghez vezetni.” 6 

Amire szükségünk van
Amikor igazán engedelmeskedel 

Krisztusnak, akkor valódi tapasz-

talatod fog lenni Isten dolgaiban. 
A hitvallás megszűnik, mint 
működési feladat és helyette a 
Megváltóval való tapasztalat jön 
létre. Mostanáig nem voltunk 
készen, hogy megtapasztaljuk a 
laodiceai időszak győzteseinek 
adott ígéretek örömét. „A ki győz, 
megadom annak, hogy az én 
királyiszékembe űljön velem, a 
mint én is győztem és ültem az én 
Atyámmal az ő királyiszékében.” 
( Jelenések 3:21).

A kísértésen való 
győzelem képessége akkor lesz 
valóssággá, amikor tökéletesen 
engedelmeskedünk Krisztusnak. 
„Azért beszéltem ezeket néktek, 
hogy békességetek legyen én 
bennem. E világon nyomorúságtok 
lészen; de bízzatok: én meggyőztem 
a világot.” (János16:33).

„Ezek a Bárány ellen 
viaskodnak, és a Bárány meggyőzi 
őket, mert uraknak Ura és 
királyoknak Királya; és az ő vele 
való hivatalosok és választottak és 
hívek is.” ( Jelenések 17:14).

„Krisztus által az Istenben 
kell elrejtenünk az életünket. 
Személyesen kell ismernünk 
Krisztust. Csakis akkor tudjuk 
helyesen képviselni őt a világ előtt. 
Hadd szálljon fel szüntelenül az ima: 
‘Uram taníts meg úgy viselkednem, 
ahogyan Jézus viselkedne a 
helyemben.’ Bárhol vagyunk is 
hagynunk kell, hogy a világosság 
jócselekedetekben ragyogjon 
Isten dicsőségére. Ez a mi életünk 
nagyszerű és fontos hatása.” 7

„Amennyire Istent ismerjük, 
csak annyi ismeretünk lehet 
Krisztusról is. Isten Küldötte 
mindenkit felszólít, hogy 
hallgassanak ezekre a szavakra. 
Ezek Isten szavai és mindenkinek 
figyelnie kell azokra; ezek szerint 
lesznek elbírálva. Igéjének 
alkalmazása által, lelki tudás által 
lesz megerősítve, hogy Krisztust 
megismerve megmentődjünk. 
Ezek nélkül minden más 
értéktelen.”

Megismerni Őt; megismerni Krisztust, annyit jelent mint a 
laodiceai állapotból kikerülni és a győztesek elődjévé válni
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„Krisztus eljött a világba, 
hogy megismertess az Atyát. 
Milyen türelmet, milyen 
szánakozó gyöngéd érzelmet, 
milyen isteni könyörületet, milyen 
erős elhatározást nyilvánított 
Ő ki! Nem csüggedt el. Ő volt 
a tisztaság megszemélyesítője 
és szeretete példa nélküli volt. 
Minden lépésnél önmegtagadást és 
önfeláldozást gyakorolt. Halálában 
Ő volt az Isten és ember közötti 
kibékítésnek megnyilvánulása. 
Természetünk fölvételével önmagát 
mihozzánk kötötte örökre. Ő 
a mi képviselőnk és fejünk. Ő 
mutatja be fajunkat Isten előtt, és 
viseli jellegzetességünket örökre. 
Bizonyságul állítja tökéletes 
igazságosságát az Atya előtt 
mindenki számára, aki Őt elfogadja.”

„Krisztus felszólít, hogy 
hallgassuk az Ő szavát, hogy 
megismerhessük Őt. ‘A kinek 
van füle a hallásra, hallja.’ (Lukács 
14:35) Mi nem hallgattuk, mint 
ahogyan azok sem tették, akikről 
az apostolok mondták, ‘de nem 
használt nékik a hallott beszéd, 
mivel nem párosították hittel 
azok, a kik hallották.’ (Zsidók 4:2). 
Azok hallgatják biztonságban, 
akik bizalommal hallgatják és 
akik komoly figyelmet adnak a 
hallottaknak, nehogy valamit 
elmulasszanak.” 8

„A szentség mindenki számára 
elérhető, aki hittel nyúl utána, nem 
jócselekedetekért cserébe, hanem 
Krisztus érdemeiért. Isten hatalmat 
bocsát minden bűn és ördög 
feletti győzelemért küzdő ember 
rendelkezésére.” 9

“Az áll legközelebb Krisztushoz, 
aki legtöbbet merített önfeláldozó 
szeretetéből - ‘A szeretet nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem 
keresi a maga hasznát, nem gerjed 
haragra, nem rójja fel a gonoszt’ 
(1 Korinthus 13:4.5). - Szeretet, 
mely a tanítványokat, Urukhoz 
hasonlóan, arra indítja, hogy 
embertársaik megmentéséért 
mindent feláldozzanak; hogy ezért 
éljenek, dolgozzanak és halálig 

síkraszálljanak.” 10

A „választott és hűséges” 
győzők jutalma két kategóriára 
oszlik: 1) azonnali jutalmak és 2) 
jövendő jutalmak.

Azonnali jutalmak
Rögtön határozd el, hogy 

engedelmeskedel Krisztusnak, és Ő 
elkezdi adni különleges ajándékait 
neked. Pál apostol összefoglalta a 
Rómabeliekhez írott levelében a 
hűségesek jutalmait: 

„Megigazulván azért hit által, 
békességünk van Istennel, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által, A ki által 
van a menetelünk is hitben ahhoz a 
kegyelemhez, a melyben állunk; és 
dicsekedünk az Isten dicsőségének 
reménységében. Nemcsak 
pedig, hanem dicsekedünk a 
háborúságokban is, tudván, hogy 
a háborúság békességes tűrést 
nemz, A békességes tűrés pedig 
próbatételt, a próbatétel pedig 
reménységet,” (Róma 5:1–4).

Az első jutalom a béke, aminek 
hiányát modern nyelvükben úgy 
nevezzük, hogy stressz. Krisztussal 
való kapcsolat fog számodra békét 
hozni. Hit által fogsz hozzáférni az 
Ő kegyelméhez. A második ajándék, 
amit megkaphatunk azonnal a 
türelem, ahogyan az ellenség 
csapásaival szemben cselekszünk. 
Ez meggyőző tapasztalatot 
fog adni számunkra. És végül 
megtapasztalhatunk egy kicsinyke 
halvány fényt ma a jövőbeni 
ígéreteinkből.

„Szeretnénk egy személyes, 
egyéni tapasztalatot ma. Ma 
szeretnénk azt, hogy Krisztus 
velünk lakozzon. Ahogyan Mózes 
fölemelte a kígyót a pusztában, 
úgy lett fölemelve az embernek 
fia, hogy láthassuk és élhessünk. 
Ez a megváltás terve. Ez az 
egyetlen folyamat, ami által a lélek 
meggyógyulhat sebeiből. Nézz a 
kálvária férfiára.” 11

Tiéd lehet ez a jutalom ma! 
Győztessé válhatsz ma! Nem kell 

a jövőre várnod, hogy a megváltás 
örömét megtapasztalhasd. Már ma 
elkezdheted megtapasztalni ezeket 
a dolgokat. A világ dolgai elveszítik 
csábító vonzásukat amint közelebb 
kerülünk ahhoz, hogy miénk legyen 
a Krisztusnak való engedelmesség 
megtapasztalása.

„Kicsoda szakaszt el minket a 
Krisztus szerelmétől? Nyomorúság 
vagy szorongattatás, vagy üldözés, 
vagy éhség, vagy meztelenség, 
vagy veszedelem, vagy fegyver-é?... 
De mindezekben felettébb 
diadalmaskodunk, Az által, a ki 
minket szeretett,” (Róma 8:35.37).

„Mert mindaz, a mi az Istentől 
született, legyőzi a világot; és az 
a győzedelem, a mely legyőzte a 
világot, a mi hitünk.” (1 János 5:4).

„Krisztussal együtt 
megfeszíttettem. Élek pedig többé 
nem én, hanem él bennem a 
Krisztus; a mely életet pedig most 
testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, a ki szeretett engem és 
önmagát adta érettem.” (Galata 2:20).

„A Biblia és egyedül a Biblia 
lehet szabálya hitünknek. Ez az 
élet fájának levelei és ezekkel 
való táplálkozás által, elménkbe 
való befogadása által fogunk 
hatalmassá növekedni, hogy Isten 
akaratát cselekedjük. Krisztusi 
jellemünkön keresztül mutathatjuk 
be, hogy hiszünk az igében, és 
hűek maradunk a Bibliához, 
mint egyetlen vezetőnkhöz a 
mennyország felé. Így élhetünk 
az apostoli levelekkel, mindenki 
által olvasva és megismerve, élő 
bizonyságát hordozván az igaz hit 
erejének.”

„Ha nem fogyasztjuk Istennek 
igéjét, akkor Krisztusnak hitét 
sem fogadjuk el, s így nem lesz 
jogosultságunk Isten városába 
való belépéshez. Nem lehetünk 
felkészítve a mennyei udvarok 
számára, ha földi táplálékon élnünk 
és ha  hajlamainkat arra tanítjuk, 
hogy szeressék a világi dolgokat; 
képtelenek vagyunk felbecsülni 
értékét a tiszta mennyei áramlatnak 
amely a mennyben kering. Nem 

Rögtön határozd el, hogy engedelmeskedel Krisztusnak, 
és Ő elkezdi adni különleges ajándékait neked
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fognak kielégíteni bennünket az 
angyaloknak szólamai és hárfáiknak 
zenéi. A mennyei tudomány olyan 
lesz értelmünknek, mint egy rejtély. 
Éheznünk és szomjúhoznunk 
kell Krisztusnak igazságosságát; 
kiképzettekké és megváltozottakká 
kell válnunk az Ő kegyelmének 
átalakító befolyása által, hogy 
alkalmasakká váljunk a mennyei 
angyalok közösségéhez.”

   „Önmagunktól képtelenek 
vagyunk Krisztus hitvallását 
megkapni vagy gyakorolni; saját 
szívünk megtévesztő minden 
dolog fölött. Azonban Jézus 
Krisztus, a lelkek nagy gyógyítója, 
aki tévedhetetlen kézséggel olvas 
az emberi szívben, jobban mint 
ahogyan önmaga képes, megmutatja 
számunkra, hogyan lehetünk 
tisztává a bűntől.” 12

Ne várj arra, hogy Krisztust 
a mennyben ismerd meg. Az 
már túl késő lesz. Tedd meg ezt 
a tapasztalatot még ma, hogy 
jutalmaidat megkaphasd azonnal. 

Jövendő jutalmak

Birtokold a tökéletes békét, 
örömöt és reményt ezen a földön 
és elő leszel készülve a győzők 

minden jutalmára. Mint győztes 
a laodiceai időszakban, 

jogod van hat nagy 
jutalomhoz:

   1. Megkímél az utolsó hét 
csapástól, amely jönni fog a földre. 
( Jelenések 3:10)

2. Amikor eljön a földre, új 
nevet kapsz. ( Jelenések 2:17)

3. Az élet fájáról ehetsz 
közvetlenül. ( Jelenések 2:7)

4. Pogányok fölötti hatalom. 
( Jelenések 2:26)

5. Beléphetsz a mennyei 
templomba. ( Jelenések 3:12)

6. Krisztussal töltheted az 
örökkévalóságot. ( Jelenések 3:21)

„A Biblia „hazá”-nak nevezi a 
szentek örökségét (Zsidók 11:14-16). 
Ott a mennyei Pásztor élő vizek 
forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet 
fája minden hónapban megtermi 
gyümölcsét, és leveleivel a népeknek 
szolgál. Ott kiapadhatatlan, 
kristálytiszta vízforrások fakadnak, 
és a partjukon hajladozó fák 
árnyékot vetnek az ösvényekre, 
amelyen az Úr megváltottai járnak. 
A szélesen elterülő síkságok 
gyönyörű dombokba torkollnak. 
Isten hegyeinek fenséges ormai 
magasra emelkednek. A békés 
rónákon, az élő vizek mellett Isten 
népe, a sokáig zarándok és vándor 
nép, otthonra talál.” 13

„A megváltottak kölcsönösen 
ismerni fogják egymást. A szeretet 
és a rokonszenv, amelyet Isten 
plántált a lélekbe, a legszebb és 
a legigazabb kifejezésre jut. A 

bűntelen kapcsolat 
a szent lényekkel, 

a harmonikus 
együttlét 

a szent 

angyalokkal és minden korszak 
hűségeseivel - akik megmosták 
ruháikat és megfehérítették a Bárány 
vérében -, a szent kötelék, amely 
összekapcsol „minden nemzetség”-
et „mennyen és földön” (Efézus 3:15) 
- mind hozzájárul a megváltottak 
boldogságához.” 14

„És az évek, az örökkévalóság 
évei folyamán még káprázatosabb, 
még dicsőségesebb dolgok tárulnak 
fel Istenről és Krisztusról. Nő a 
szeretet, a tisztelet és a boldogság, 
miként a tudás is. Az ember 
minél többet megtud Istenről, 
annál jobban csodálja jellemét. 
Ahogy Jézus feltárja a megváltás 
kincseit, és a Sátánnal vívott nagy 
küzdelem csodálatos eredményeit, 
a megváltottak szívét még nagyobb 
áhítat tölti be, és még mámorosabb 
örömmel pengetik aranyhárfájukat. 
Tízezerszer tízezer és ezerszer 
ezer hang cseng össze a dicsőítés 
hatalmas kórusában.” 15

„Annakokáért ha feltámadtatok 
a Krisztussal, az odafelvalókat 
keressétek, a hol a Krisztus van, 
az Istennek jobbján ülvén, Az 
odafelvalókkal törődjetek, nem a 
földiekkel. Mert meghaltatok, és 
a ti éltetek el van rejtve együtt a 
Krisztussal az Istenben. Mikor a 
Krisztus, a mi életünk, megjelen, 
akkor majd ti is, Ő vele együtt, 
megjelentek dicsőségben.” (Kolossé 
3:1–4).
 
 1 The Signs of the Times, August 26, 1897.
 2 Apostolok története, 383. oldal [különösen  
    ajánlott]
 3 The Faith I Live By, p. 306.
 4 Krisztus példázatai, 75. oldal
 5 Krisztus példázatai, 213. oldal
 6 Jézushoz vezető út, 14. oldal [különösen  
    ajánlott]
 7 Bizonyságtételek a Gy, 6. kötet, 121. oldal
 8 The Signs of the Times, January 27, 1898.
 9 A te igéd igazság, 204. oldal
10 Apostolok története, 371. oldal
11 The Review and Herald, April 9. 1889.
12 The Review and Herald, May 4, 1897.
13 A nagy küzdelem, 599. oldal
14 A nagy küzdelem, 601. oldal
15 A nagy küzdelem, 601-602. oldal
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