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Ismét elmúlt egy év, és ezzel együtt egy év-
forduló is. Pontosan 100 év telt el az 1914-es 

válság óta, amikor a hűséges zarándokok visz-
szautasították a Tízparancsolat áthágását a vi-
lágháború kitörésekor.

Mi történt azóta? Mi jellemzi utazásunkat? 
Még mindig a menny felé haladó zarándo-
kok vagyunk, mint atyáink voltak? A mostani 
nemzedéken látható-e a reformáció iránti na-
gyobb odaadás és buzgalom – hogy megépít-
sék a régi romokat, kijavítsák a repedéseket, 
amelyek Isten erkölcsi törvényén keletkeztek 
és kiálljanak a jelenvaló igazságért, bármibe 
kerül is?

Komoly megfontolást igénylő kérdések 
ezek számunkra az imahét idejére, amely alka-
lom arra, hogy kutassuk szívünket és megújít-
suk az Úrral kötött szövetségünket – őszintén 
átgondolva mindazt, ami kapcsolatba hoz-
ható azzal, hogy a végső maradékhoz szeret-
nénk tartozni és békével találkozni Istennel.

Kérlek, próbáljátok megosztani másokkal 
is ezeket a felolvasásokat. Személyesen láto-
gassátok meg a magányos és idős testvére-
ket!

Ne felejtkezzetek el a következő dátumokról:

December 13. szombat: ima- és böjtnap
December 14. vasárnap: adakozások a misz-
szióra

A Megváltó újítsa meg tapasztalatainkat 
ezen az imahéten! Töltsön be Szentlelkével, 
hogy ezt a zarándokutat hűségesen végig tud-
juk járni, és az őszinte maradék életét éljük!
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Gondolatok 
a zarándokútról



VEZÉRCIKK

Mit jelent a zarándokút? Többet egy utazás-
nál. Általában egy hosszú, fáradságos, lel-

kiismeretes, önmegtagadó gyaloglást jelent egy 
szent cél érdekében. János apostol azok tapasz-
talatáról beszél, akik arra törekednek, hogy elké-
szüljenek a mennyei Kánaán számára: „Tudjuk, 
hogy valaki Istentől született, nem vétkezik: ha-
nem aki Istentől született, megőrzi magát, és a go-
nosz nem illeti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, 
és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tud-
juk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott 
nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy 
mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban va-
gyunk” (1 János 5:18-20).

Nekünk, akik az embereknek adott próba-
idő utolsó órájában Krisztus második eljöve-
telét várjuk, ezen utolsó napokban szerzett ta-
pasztalatainknak magukban kell foglalni Krisz-
tus ismeretét és a Lelkével való együttműkö-
dést a megtisztítás munkájában. „Szeretteim, 
most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk 
Őhozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. 
És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az 
mind megtisztítja ő magát, amiképpen Ő is tisz-
ta” (1 János 3:2-3). Az Úr nem ígér könnyű utat, de 
biztosat ígér.

100 éve kér Isten, hogy ragyogtassuk világos-
ságát világunkban. Kér minket, hogy legyünk a 
kezei, lábai és hangja, és sugározzuk szét szerete-
tét az önpusztító világban.

Mennyire tettünk eleget ezen felelősségünk-
nek? Megmutattuk az emberi természetünk ere-
jét és gyengeségét is. Volt, hogy Istenre támasz-
kodtunk és kegyelméért fohászkodtunk. A Pró-
fétaság Lelkének köteteiből több ezret osztot-
tunk szét olyan országokban, ahol ezzel éle-
tünket kockáztattuk. Hirdettük az evangéliu-
mot India és Brazília kannibál törzseinek. Be-
széltünk Isten szeretetéről alkalmas és alkalmat-
lan időben. De mi emberek vagyunk. Nem tet-
tünk semmit, amikor Isten kért minket, hogy 
tegyünk valamit. Gyávák voltunk, amikor Isten 

kérte, hogy legyünk bátrak. Egymással vitatkoz-
tunk, amikor Isten arra kért, hogy az Ő ügyéért 
szálljunk vitába a világgal. Egymással ellenkez-
tünk, amikor Isten arra kért, hogy a bűnnel el-
lenkezzünk.

Egy századon át, melyben győzelmek és ku-
darcok, erősségek és gyengeségek egyaránt vol-
tak, Isten megóvott attól, hogy elhagyjuk az 
igazságot, amit nekünk adott. Amikor arra kísér-
tettünk, hogy lazítsunk Isten követelményein, 
hogy tompítsunk a bennünk való munkájának 
előfeltételein, akkor szilárdan álltunk, egészen 
addig, hogy inkább az életünket áldoztuk fel, 
mintsem Isten szavát. Amikor kísértések értek, 
hogy változtassuk meg a hitet, amely egyszer a 
szenteknek adatott, és hogy emberi elgondolá-
sokhoz és önzéshez alkalmazkodjunk, akkor Is-
ten erőt adott, hogy azt mondjuk: „nem”. A he-
tedik nap szombatja, a katonai szolgálat lelkiis-
mereti okból történő megtagadása, a házasság-
gal kapcsolatos kérdések, a ruházkodás, a nyílt 
úrvacsora, a Prófétaság Lelkének munkája irán-
ti hűségünk és még sok más fontos kérdésben 
buzdítottak arra bennünket, hogy hagyjuk el Is-
tent és inkább emberi kívánalmakat és elgondo-
lásokat fogadjuk el. Isten újra és újra kegyelmet 
adott, hogy így szóljunk: „nem”.

Bocsássa meg nekünk Isten, ha valamiben 
mégis elhagytuk Őt, és adjon kegyelmet, hogy 
a körülöttünk lévő világgal közöljük igazsága-
it cselekedeteink által, és ahol lehetséges, szava-
ink által is.

Mi egy zarándokúton vagyunk és még nem 
érkeztünk el a célhoz. Isten kegyelme által itt és 
most még mindig van lehetőségünk, hogy elhí-
vásunkat és kiválasztásunkat biztossá tegyük. 
Csak nagyon kevesen fognak a keskeny ösvényen 
járni, hogy bemenjenek a szoros kapun az aláza-
tos názáreti Jézussal. Nézzünk állandóan Meg-
váltónkra és határozzuk el, hogy azon maradék 
között leszünk, akik így tesznek! „Ha Izráel fiai-
nak száma annyi volna is, mint a tenger fövénye, 
a maradék tartatik meg. Mert a dolgot bevégzi és 
rövidre metszi igazságban” (Róma 9:27-28).
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Összeállítás E. G. White írásaiból 

az ismeret hiánya miatt vész el. Nem 
azért éri majd kárhoztatás őket, mert 
nem ismerik az utat, az igazságot és 
az életet. Az igazság, melyet megér-
tettek, a fény, amely lelkükre ragyo-
gott, de amelyet elhanyagoltak vagy 
elutasítottak, az fogja megítélni őket. 
Akik sohasem nyertek világosságot, 
amit elutasíthattak volna, azok nem 
lesznek kárhoztatva. Mit tehetett vol-
na még Isten a szőlőjéért, amit nem 
tett meg? Fény, becses világosság ra-
gyog Isten népére, ami csak akkor 
nyújt számukra üdvösséget, ha ők is 
hozzájárulnak megváltásukhoz. – The 
Review and Herald, 1881. augusztus 23. 
(Bizonyságtételek, 2. kötet, 122-123.)

Állandó türelem a jócselekedetek-
ben – ez legyen jelszavunk. Kitartóan 
igyekezzünk lépésről lépésre előreha-
ladni, míg a versenyt meg nem futot-
tuk, míg győzelmet nem arattunk…
Haladjunk előre egységesen az Úr 
segítségével, mindannyian egy szív-
vel és lélekkel. Ne bízzunk az embe-
ri bölcsességben! Ne emberekre te-
kintsünk, hanem Arra, Akit Isten je-

lölt ki, hogy hordozza fájdalmunkat, 
bánatunkat. Fogjuk szaván Istent, 
és haladjunk előre rendíthetetlen, 
állhatatos hittel. – Australasian Union 
Conference Recorder, 1902. június 15.

Isten tettekre szólítja fel népét. 
Egyéni kötelességük az, hogy bevall-
ják és elhagyják bűneiket, és vissza-
térjenek az Úrhoz – ez az, amire most 
szükség van. Egyik ember sem végez-
heti el azt a másik helyett… Sokan 
évek óta tapodtat sem haladtak az is-
meretekben és a tényleges megszente-
lődésben. Ezek lelki törpék. Ahelyett, 
hogy előre törnének a tökéletességre, 
visszafelé haladnak Egyiptom sötétsé-
gébe és szolgaságába. Nem gyakorol-
ják az istenfélelmet, nem törődnek a 
valódi megszentelődéssel.

Felébred-e Isten népe? Akik vall-
ják, hogy istenfélők, felhagynak-e 
minden rosszal, beismernek-e min-
den titkos bűnt, és megalázzák-e Is-
ten előtt a lelküket? Kikutatják-e mély 
alázattal tetteik indítórugóit és megér-
tik-e, hogy Isten szeme mindent meg-
lát, minden rejtett dolgot megtalál?… 

A maradék 

magasztos 
elhívatása

Egy valódi hívás
Amit Isten megígért, bármikor tel-

jesíteni is tudja. A népére bízott fel-
adatot képes végrehajtani velük. Ha a 
tökéletes engedelmesség életét éljük, 
akkor teljesíteni fogja a nekünk adott 
ígéreteit.

Isten elvárja népétől, hogy a vi-
lág világosságaiként fényeskedjenek. 
Nemcsak az igehirdetőktől várja ezt 
el, hanem Krisztus valamennyi tanít-
ványától. Egész életmódjuk legyen 
mennyei…

Az Igéjében megjelenő isteni lel-
kület, bölcsesség és jóság szolgáljon 
példaként Krisztus tanítványai szá-
mára! Elvárásai összhangban vannak 
a népének juttatott kegyelemmel és 
igazsággal. Teljesen eleget kell ten-
nünk tehát minden jogos igényének. 
Az embereknek, mint akik számadás-
ra vonhatóak, abban a fényben kell 
járniuk, ami rájuk ragyog. Ha nem 
hajlandók erre, világosságuk sötét-
séggé válik és ugyanakkora lesz ez a 
sötétségük, amennyire a világossá-
guk is bőséges volt.Az Úr népe nem 

1. Felolvasás
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Isten népének nagyon becses kivált-
ságok jutottak osztályrészül. Tündök-
lő világosságot nyertek, hogy meg-
valósítsák felülről jött elhívásukat.  
– Bizonyságtételek, 2. kötet, 123-124.

Az új évre…
Lesz-e olyan, akit megbántottunk 

és Isten napján ellenünk fog bizony-
ságot tenni? Ha igen, akkor azt felje-
gyezték a mennyben és újra szembe-
sülni fogunk azzal. Annak tudatában 
dolgozzunk, hogy a Gazda mindent 
lát; attól függetlenül, hogy az embe-
rek látják-e és értékelik-e komoly erő-
feszítéseinket vagy nem. Egyetlen fér-
fi, nő vagy gyermek szolgálatát sem 
fogadja el Isten, ha munkája szertelen, 
hanyag vagy csak színleli azt, akár vi-
lági, akár vallásos feladatot végezzen 
is. Az igazi keresztény egyedül Isten 
dicsőségét tartja szem előtt minden 
dologban. Isten céljaitól felbuzdulva 
és Isten elveitől megerősödve így gon-
dolkodik: „Ezt Krisztusért teszem.”

Ha mindazok, akik vallják, hogy 
Krisztusnak szolgálnak, hűségesek 
a kis dolgokban, hűségesek lesznek 
a nagyobb dolgokban is. Ha vannak 
adósságaik, tegyenek rendkívüli erő-
feszítéseket, hogy kifizessék azokat. 
Ha sok tartozás gyűlt össze az élelmi-
szer vagy ruhás üzletben, akkor csök-
kentsék azt lehetőség szerint. Ameny-
nyiben nem áll módotokban meg-
tenni ezt, akkor menjetek és mond-
játok el a hitelezőnek, hogy nem tud-
játok kifizetni adóságotokat. Újítsá-
tok meg a megállapodásotokat és biz-
tosítsátok őket, hogy amilyen hamar 
csak tudjátok, kiegyenlítitek a tarto-
zást. Azután mondjatok le mindenről, 
amit csak nélkülözni tudtok, és legye-
tek nagyon takarékosak, amíg az ígé-
retet nem teljesítitek. Ne használjá-
tok mások pénzét önmagatok kedv-
telésére, csak azért, hogy jókat egye-
tek vagy mert szerettek csinosan ki-
nézni. Így botránykövet tudsz félre-
tenni, amely talán akadály volna má-
sok előtt, hogy higgyenek az igazság-
ban. Valamint, nem mondhatnak rosz-
szat rólad. Nem kellene-e a hittestvé-
reknek szorgalmasan azon igyekezni-
ük, hogy helyre tegyék pénzügyi ha-
nyagságaikat és szertelenségüket? Az 
óév gyorsan elrepül, már majdnem a 
végénél tartunk. Jól használjuk ki a 

még hátralévő néhány napot!
Kínában februárban kezdődik az 

újév és egy hétig tart az ünnep. Az a 
szokásuk, hogy minden vitát és fenn-
álló tartozást elrendeznek maguk kö-
zött. Ha valaki képtelen kifizetni az 
adósságát, elengedik neki. Az új évet 
úgy kezdik el, hogy minden pénzügyi 
dolgot és minden elszámolási kötele-
zettséget rendeznek. Ez egy pogány 
szokás, amit jó lenne, ha a keresztény 
világ is követne. Isten törvénye is el-
várja tőlünk mindezt, sőt még többet 
is, hogy úgy szeressük felebarátainkat, 
mint önmagunkat. Ez azt jelenti, 
hogy mindenben úgy kell bánnunk 
felebarátainkkal, ahogy mi szeret-
nénk, hogy velünk bánjanak. Ha azt 
akarjuk, hogy becsületesen és igazsá-
gosan viselkedjenek velünk szemben, 
akkor nekünk is úgy kell viselked-
nünk másokkal. Egyszerűen csak any-
nyit kell tennünk, amit mi szeretnénk, 
hogy velünk tegyenek.

Az emberekkel való bánásmódunk 
és magatartásunk hitelesen mutatja be 
jellemünket. Ha egy ember Isten sze-
mében becsületes, akkor felebarátja 
szemében is becsületes lesz az eljárá-
sa. Feddhetetlenségét nem lehet két-
ségbe vonni, mert úgy ragyog, mint a 
tűzben megpróbált arany. Gondosko-
dik megtakarított pénzről a váratlan 
kiadások fedezésére. Nem használja 
ki szegényebb testvére szorult hely-
zetét, nem kér többet, mint amennyi 
becsületesen visszajár. Nem kér túl-
zott kamatot, csak hogy hasznot húz-
zon a másik rászorultságából. Egy iga-
zán őszinte ember soha nem használja 
ki a másik baját vagy szorult helyzetét, 
hogy saját magát gazdagítsa, mert vé-
gül ebből nagy vesztesége lesz. Sőt mi 
több, elvi dolgot érint, mivel ugyan-
olyan bűnös lenne Isten szemében, 
mint ha felebarátja házából lopna el 
sok aranyat vagy ezüstöt. A világ szo-
kásai és elvei ne legyenek a mi ismér-

veink, csak ha Isten szava által be tud-
juk bizonyítani, hogy helyesek. „Aki 
hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki 
a kevesen hamis, a sokon is hamis az” 
(Lukács 16:10). Nem a tettek nagysága 
vagy jelentéktelensége teszi becsüle-
tessé vagy becstelenné az embert. Is-
ten elvárja, hogy minden dolgunkban 
kövessük a szigorú becsületességet.

Csak nagyon kevés az időnk; hasz-
náljuk ki megfontoltan azt a keveset! 
A Bibliából tudjuk, hogy a nagy en-
gesztelés idejében élünk. Az engeszte-
lés előképének napján az egész Izráel 
megalázta magát Isten előtt, megval-
lották bűneiket, és töredelemmel, lel-
kiismeret-furdalással, őszinte bűnbá-
nattal és az engesztelő áldozatba ve-
tett élő hittel jöttek az Úr elé.

Testvérek és testvérnők! Ha van-
nak nehézségeitek – ha irigység, rossz-
indulat, keserűség, gonosz gyanakvás 
létezik soraitokban –, akkor valljá-
tok meg ezeket a bűnöket, de nem 
a megszokott módon, hanem men-
jetek el testvéreitekhez és testvér-
nőitekhez személyesen. Legyetek 
határozottak. Ha ti egy rossz dol-
got követtetek el és ők húszat, vall-
játok meg azt az egyet úgy, mint-
ha ti lennétek a fő bűnösök. Fog-
játok meg a kezüket, lágyuljon meg 
szívetek Isten Lelkének befolyása ál-
tal, és mondjátok ezt: „Megbocsátasz 
nekem? Nem cselekedtem veled he-
lyesen. Helyre akarok hozni minden 
rosszat, hogy semmi ne szóljon elle-
nem a mennyei könyvekben. Tiszta 
feljegyzés kell, hogy legyen rólam.” 
Mit gondoltok, ki tudna ellenállni egy 
ilyen kérésnek? Túl sok a hidegség és 
közömbösség, túl sok van a „nem ér-
dekel” lelkületből Krisztus hitvalló 
követői között. Mindenkinek törőd-
ni kellene a másikkal. Irigység uralja a 
másik érdekeivel való törődést. „Sze-
ressétek egymást” (János 13:34). Erős 
falat kell felállítanunk Sátán eszközei 

„Menjetek el testvéreitekhez és testvérnői-
tekhez személyesen. Legyetek határozottak. 
Ha ti egy rossz dolgot követtetek el és ők hú-
szat, valljátok meg azt az egyet úgy, mintha 

ti lennétek a fő bűnösök.”



6

ellen. Ha ellentét alakul ki vagy táma-
dás, akkor nem volna szabad a gyűlöl-
ködőkhöz csatlakozni, sem a nagy lá-
zadó követőihez, akiknek az jellemzi 
munkájukat, hogy vádolják testvérei-
ket, rágalmazzák őket és bemocskol-
ják jellemüket.

Haladjon előre, nemesedjen a ma-
radék abban, hogy megsemmisíti a 
keserűség gyökerének minden szálát, 
és eltemeti az óévvel együtt. Kezd-
jük az új évet még gyengédebb gon-
doskodással, nagyobb tisztelettel 
és mélyebb szeretettel az Úr család-
jának minden tagja iránt. Tartsunk 
össze! „Együtt megállunk; megosztva 
elesünk.” Helyezkedjünk magasabb, 
szilárdabb alapra, mint eddig.

Sokan állhatatosnak tűnnek az 
igazságban, szilárdnak, határozott-
nak hitünk minden pontjában; még-
is nagy hiányosság van bennük – hi-
ányzik belőlük a gyengédség és a sze-
retet, ami a nagy Példaképet jellemez-
te. Ha egy testvér eltér az igazságtól, 
ha kísértésbe esik, akkor nem tesz-
nek semmi erőfeszítést, hogy szelíd-
séggel helyreigazítsák, vigyázva, hogy 
meg ne kísértessenek ők is. Mintha a 
bírói széket tekintenék a számukra ki-
jelölt legfőbb helynek, hogy másokat 
bűnösnek jelentsenek ki és kizárják 
őket. Nem engedelmeskednek Isten 
szavának, amely ezt mondja: „Ti lel-
kiek, igazítsátok útba az olyant szelíd-
ségnek lelkével” (Galata 6:1). Ez a lel-
kület nagyon ritka a gyülekezeteink-
ben. Ennek hiánya zárja ki Isten Lel-
két a szívből, az otthonból és a gyüle-
kezetből. Nem kellene-e a Biblia hely-
reállítási tervét gyakorolnunk a téve-
dőkkel szemben szelídségnek lelké-
vel? Ne legyen-e olyan lelkületünk, 
mint Jézusnak, és ne dolgozzunk-e 
úgy, mint ahogy Ő dolgozott?

Fejezd be azon tevékenységedet, 
hogy kizárod azt, akit méltatlannak 
vélsz, még akkor is, ha nehézséget 
okoz neked független és makacs lel-
kületével. Ne feledd, hogy ő Isten tu-
lajdona. Legyen erősséged a könyö-
rületesség és gyengédség. Bánj tisz-
telettel a legelkeseredettebb ellensé-
geddel is, aki kárt okozna neked, ha 
tudna. Ne hagyja el ajkaidat egyetlen 
szó sem, ami alkalmat adna neki arra, 
hogy a legkisebb mértékben is meg-

erősítse indulatában. Ne adj okot sen-
kinek arra, hogy káromolja Isten ne-
vét vagy tiszteletlenül beszéljen hi-
tünkről vagy cselekedeteinkről. Le-
gyünk okosak, mint a kígyók, és sze-
lídek, mint a galambok!

Az óév küzdelmei a vége felé kö-
zelegnek. Múljon el vele együtt min-
den harag, rosszindulat és keserűség! 
Őszinte vallomás által menjenek bű-
neink előttünk az ítéletre. Szenteljük 
a gyorsan elmúló év hátralévő pillana-
tait arra, hogy alázzuk meg önmagun-
kat, ahelyett, hogy testvéreinket pró-
bálnánk megalázni. Kezdjük az új évet 
azzal, hogy közeledünk hozzájuk, sőt 
már az óév hátralévő idején kezdjük 
el ezt. Testvérek és testvérnők! Vál-
toztassunk munkánkon! Munkálkod-
junk lelkiismeretesen, önzetlenül, sze-
retettel azon igyekezve, hogy felemel-
jük a lankadt kezeket, erősítsük a re-
megő térdeket, és könnyítünk az em-
berek terhein. Hadd múljon el min-
den nyomasztó dolog és törjön szét 
minden bilincs! Vigyük be házunkba 
a szegény bujdosókat. [Idézve: Ésaiás 
58:8-11.]

Testvérek, minden gyülekezetben! 
Követni fogjátok-e az Isten által adott 
előírásokat? Próbáljátok ki, hogy tel-
jesíti-e az Úr az ígéreteit! Hiszem, 
hogy teljesíti. A kételkedés árnyéka 
sem merül fel bennem. Isten úgy tesz, 
amint megmondta, és ha teljesítjük 
a feltételeket, akkor rendkívül bősé-
ges ígéreteket és gazdag áldásokat fo-
gunk kapni. Lehet, hogy keményfe-
jűek vagytok, de szívetek ne legyen 
az. Ha a Sziklára estek és összetör-
tök, akkor önigazultságotok nem fog 
többé létezni. Nyájas, kedves, gyen-
géd, igaz szívetek lesz, mint Jézusnak, 
aki megindult az emberek fájdalmán. 
Sírni fogtok a sírókkal, és gyászolni a 
gyászolókkal. Próbáljátok ki, testvé-
rek! Isten útja mindig a legjobb. Saját 
utaitokat már sokszor próbáltátok, de 
nem hozott a gyülekezetbe fellendü-
lést, egységet és építést. Tehát ne bí-
ráskodjunk mások fölött azt gondol-
ván, hogy egyedül a mi elképzelésünk 
a jó, hanem Isten Lelke által arról te-
gyünk bizonyságot, amit Isten bízott 
ránk. Isten szeretetével szívünkben 
hirdessük a tiszta igazságot. Így távo-
lítsuk el a tévedés fátylát a tévelygők 

szeméről. Jézus buzgó, őszinte, valódi 
szeretetét adjuk inkább nekik.

A bűnök beismerésére előbb 
vagy utóbb mindenképp sor kerül. 
Akkor miért ne tegyük ezt meg az 
óév utolsó óráiban? Miért ne tegyük 
félre bűneinket őszinte beismerés és 
bűnbánat által, és hagyjuk, hogy előt-
tünk menjenek az ítéletre? Nem kel-
lene-e az eddigieknél sokkal jobban 
azon igyekeznünk, hogy tiszta lap-
pal kezdjük az új évet? Nem kellene-e 
egyénileg elkezdenünk ezt a sokáig 
elhanyagolt munkát, megalázva lel-
künket Isten előtt, hogy „bűnbocsá-
nat” – áldott bűnbocsánat – legyen 
a nevünk mellé írva? Ne legyünk-e 
igazán  keresztények – Krisztushoz 
hasonlók?Próbáljátok ki ezt minden 
gyülekezetben. Tartsatok különleges 
összejöveteleket, amikor csak tudtok 
– a lélek megalázásának, szomorúsá-
gának összejöveteleit –, összejövete-
leket, ahol eltávolítjátok a szemetet a 
szív ajtaja elől, hogy az áldott Meg-
váltó beléphessen. Milyen csodála-
tos pillanat, amikor az óév elmúlik és 
jön egy új! Ha egyénileg igyekszünk 
megtenni a mi részünket, akkor Isten 
is betartja ígéretét és megteszi részét, 
de sokkal nagyobb mértékben, mint 
amit kérni vagy gondolni tudnánk. 
Ne fecséreljünk el több időt! Keljünk 
fel most és tegyünk komoly erőfeszí-
téseket, hogy elnyerjük Jézus mindent 
felülmúló szeretetét. Fel kell hevül-
nünk, hogy a salak kiolvadhasson be-
lőlünk. Krisztus iskolájában kell meg-
tanulnunk a szív szelídségét és aláza-
tosságát, hogy mind közelebb és köze-
lebb kerülhessünk Jézushoz.

Az otthonainkban gyakorta előfor-
duló gonoszságnak, a hibakeresésnek 
és bírálgatásnak van a legrosszabb ha-
tása a szavakra és tettekre. Elbátortala-
nítja és elcsüggeszti a gyermekeket, és 
rendszerint feladják a jó cselekedetre 
való törekvéseiket. Ha a dicséret sza-
vai hangzanának el, amikor helyesen 
cselekszenek, akkor ez azt mutatná 
nekik, hogy igyekezetüket értékelik, 
és ez igazságosságra tanítaná őket. Ha 
folyamatosan a hibákra és hiányossá-
gokra mutatnak rá, és gyakran nagyon 
indulatosan; ha egyetlen kedves szó 
sem kíséri fejlődésüket és gyarapo-
dásukat, akkor a gyerekek elcsügged-

1. Felolvasás − A maradék magasztos elhívatása
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nek. Úgy érzik, hogy szigorúak hozzá-
juk, hogy küzdelmüket nem értékelik 
és erőfeszítéseiket nem támogatják. 
Meg kell változni a dolgok ezen me-
netének, ha a szülők azt akarják, hogy 
gyermekeik szeressék a hitet.

Ugyanezek a nehézségek fennáll-
nak a gyülekezetben is. Sokan elbá-
tortalanodnak és elcsüggednek az élet 
nagy küzdelmében, amikor egyet-
len kedves, vigasztaló és bátorító szó 
megerősítené őket, hogy győzedel-
meskedjenek. Soha ne váljunk szív-
telenné, hideggé, rokonszenvetlenné 
és kritizálóvá. Soha ne szalasszuk el az 
alkalmat, hogy a bátorítás és remény 
szavait szóljuk. Nem tudjuk megmon-
dani, hogy milyen messzeható befo-
lyásuk lesz kedves, gyengéd szavaink-
nak és azon törekvéseinknek, hogy 
könnyítsük a terheket. Kedves testvé-
reim és testvérnőim! Tegyetek eleget 
magasztos elhívatásotoknak!

Jézus, drága Jézus! Milyen kedves 
név! Milyen lelkesítő! Jézus soha nem 
hallgatta el az igazság egyetlen szavát 
sem; de mindig szeretettel beszélt… 
Önmegtagadó életet élt és figyelme-
sen gondoskodott másokról. Soha 
nem kezelte könyörtelenül az igazsá-
got, hanem csodálatos gyengédséget 
tanúsított az emberiség iránt. Minden 
egyes lélek értékes volt szemében. 
Mindig magán viselte az isteni méltó-
ságot; mégis a leggyengédebb részvét-
tel és szánalommal gondoskodott Is-
ten családjának minden tagjáról. Min-
den egyes elesett emberben veszendő 
lelket látott, akik megmentésére jött.

Óh, milyen sokan hibáznak, ami-
kor kinyilvánítják saját különös ter-
mészetüket! Másokban az ellentmon-
dásosság érzületét keltik, valamint az 
elutasítás és gyűlölet legrosszabb in-
dulatát. Miért mutat valaki tisztelet-
lenséget az iránt, aki a hitelvekben kü-
lönbözik tőle? Mindenkivel próbálj 
megegyezni minden tárgyban, ameny-
nyire csak tudsz. Ismerd el, ha igaza 
van; mert az elismerés nagymérték-
ben segít abban, hogy közelebb ke-
rüljön hozzád. Így nem lesz oka arra, 
hogy azt gondolja, hogy a saját vé-
leményedet csalhatatlannak tartod, 
vagy lenézed őt.

Tetteink legyenek megszenteltek, 
mint akik Krisztus munkásai. Képez-

zük magunkat annyira, hogy sem-
miért meg ne ítéljenek bennünket. 
Nyerjük meg a szíveket, és ne taszít-
suk el őket… Minden durvaságot, 
minden korholást és bírálatot félre 
kell tennünk. Mint testvérek, szeres-
sük egymást, hogy ne széledjünk szét 
idegen területekre, hanem összegyűl-
jünk Krisztussal. Az emberiség go-
nosz hajlamait nehéz legyőzni. A har-
cok fárasztóak. Mindenki, aki küzd, 
tudja, hogy milyen kemények és ke-
serűek ezek a harcok. A kegyelemben 
való növekedés mindig nehéz, mert a 
világ elvárásai és elvei állandóan a lé-
lek és Isten szent színvonala közé áll-
nak. Az Úr azt akarja, hogy felemel-
kedjünk, nemesedjünk és megtisztul-
junk azon alapelvek teljesítése által, 
melyek az Ő magasztos erkölcsi szín-
vonalának alapját képezik. Ehhez lesz 
mérve minden jellem a végső elszá-
molás nagy napján…

Az igen értékes idő el fog telni. 
Mély, őszinte, komoly, aggódó ér-
deklődést tanúsítok irántatok. Mint 
Krisztus követe, kérlek titeket, hogy 
kezdjetek el értelmesen dolgozni. 
Használjátok ki jól a hátralévő időt 
az örökkévalóságra való felkészülés-
re, de még erre az életre is. Még nem 
túl késő a rosszat kijavítani. Amíg Jé-
zus, a Közbenjárónk esedezik éret-
tünk, tegyük meg a munkarészün-
ket. Szeressük Istent teljes szívünk-
ből és felebarátainkat, mint magun-
kat. Valljuk meg és hagyjuk el bűnein-
ket, hogy bocsánatot nyerjünk. Azok, 
akik megrabolták Istent a tizedben és 
az adományokban, most jöjjenek elé 
és tegyék jóvá mulasztásaikat. A kér-
dés így hangzik: „Avagy az ember 
csalhatja-é az Istent?” Bár úgy tűnhet, 
hogy nem egy nagy bűn ez, de ha Is-
ten valaha is mondott valamit általam, 

akkor az az, hogy súlyosan meg lett ra-
bolva a tizedben és az adományokban.

Kedves Testvérek! [2014] majd-
nem eltelt. Használjátok ki ezt a ke-
véske hátralévő időt arra, hogy hely-
rehozzátok a rosszat. Végezzetek tö-
kéletes munkát az örökkévalóság szá-
mára. Minden cselekedet, minden szó 
meg lesz vizsgálva az ítéletben. Ren-
dezzétek el szíveteket. Rendezzétek el 
házatokat. Végezzetek alapos munkát, 
amíg Jézus a szentélyben szolgál. Ne 
legyenek hiába adva ezen felhívások. 
Isten kincstára több ezer dollárral van 
megrabolva, és ez a hanyagság ellene-
tek szól a mennyei könyvekben.

Minden gyülekezetben tartsatok 
összejöveteleket és legyen bőséges al-
kalom arra mindenkinek, hogy meg-
alázza magát Isten előtt és megvall-
ja bűneit, hogy megkapja a megbo-
csátás békességét. Amikor szívünket 
összhangba hozzuk Krisztussal, és éle-
tünket az Ő munkájával, akkor mi is 
megkapjuk a Szentlelket, úgy, amint 
pünkösd napján kiáradt. Krisztus ere-
je fog megerősíteni bennünket és Is-
ten teljessége betölteni. Ily módon a 
magasztosabb és jobb elvek kezdete-
ként köszöntjük majd mindannyian 
az új évet. Adjuk át magunkat Krisz-
tusnak! Minden tulajdonunkat és ké-
pességünket szenteljük teljesen az Ő 
szolgálatára. Mutassuk be hitünket és 
dicsőítsük Istent azáltal, hogy szol-
gálunk azoknak, akik segítségünk-
re szorulnak. Ragyogjon világossá-
gunk jó cselekedetek által. Segítsen 
Isten, hogy az új évet tiszta, makulát-
lan feljegyzéssel kezdjétek. Akár fiata-
lok, akár idősek vagytok, éljetek tisz-
ta, szent életet, hogy azáltal lehesse-
tek szépek és boldogok, hogy Krisz-
tus visszatükröződik jellemetekben.  
– The Review and Herald, 1884. december 16.

„Soha ne szalasszuk el az alkalmat, hogy 
a bátorítás és remény szavait szóljuk. 

Nem tudjuk megmondani, hogy milyen 
messzeható befolyásuk lesz kedves, gyen-

géd szavainknak és azon törekvéseink-
nek, hogy könnyítsük a terheket.”
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Írta: Adrian Finaru

2014. december 6. Szombat2. Felolvasás

A maradék 
megbízatása

va lett arról, hogy megsemmisülje-
nek az engedetlenség következmé-
nyei. „A halálnál is erősebb az a sze-
retet, mellyel Isten vágyakozik földi 
gyermekei után. Fia feláldozásával az 
egész mennyet nekünk adta egyetlen 
ajándékban.” – Jézushoz vezető út, 14.

„Ideje már, hogy az álomból fel-
serkenjünk; mert most közelebb van 
hozzánk az idvesség, mint amikor 
hívőkké lettünk” (Róma 13:11). Az 
idő rövidsége miatt a maradék tet-
tekre van felszólítva.„Az Úr egyhá-
zának a személyes szolgálat különle-
ges munkáját adta. Isten tudott vol-
na angyalokat küldeni, hogy az em-
ber megújításán dolgozzanak, de 
nem tette. Az embereknek kell fá-
radozniuk az emberekért.” – This Day 
With God, 330.

A békéltetés megbízatása
„Mindez pedig Istentől van, aki 

minket magával megbékéltetett a Jé-
zus Krisztus által, és aki nékünk adta 
a békéltetés szolgálatát; Minthogy az 
Isten volt az, aki Krisztusban megbé-
kéltette magával a világot, nem tu-
lajdonítván nékik az ő bűneiket, és 
reánk bízta a békéltetésnek igéjét. 
Krisztusért járván tehát követség-
ben, mintha Isten kérne mi általunk: 
Krisztusért kérünk, béküljetek meg 
az Istennel” (2 Korinthus 5:18-20).

A tönkrement kapcsolatok vilá-
gát éljük: a házasságokat a keserűség, 
az eltávolodás és bántalmazás sebzi, 

a barátok összevesznek, a szülők és 
gyermekek ellenségesek egymással. 
A békéltetés magában foglalja azok 
újraegyesítését, akik elidegenedtek 
egymástól, hogy az ellenségeskedés 
eltűnjön, a gyűlölködés megszűnjön, 
és helyreálljon a békesség.

Jóllehet Istent nagyon érdekli az 
emberek egymás közti kapcsolata, 
de a fent idézett bibliavers az Isten-
nel való kapcsolatunkról beszél, Isten 
és az emberiség közötti megbékélés-
ről. Azért van ez így, mert csak akkor 
lehetnek jó emberi kapcsolataink, ha 
az Istennel való kapcsolatunk is jó.

A maradéknak adatott az a kül-
detés, hogy segítsen embertársainak 
megérteni, hogy Isten nem hagyta el 
őket. „Hanem – mondja az Úr – a ti 
vétkeitek választanak el titeket Iste-
netektől, és bűneitek fedezték el or-
cáját ti előttetek” (Ésaiás 59:2). 

A békéltetés lehetőségét minden-
kivel meg kell ismertetni. A maradék 
megbízatása, hogy az utcákon han-
gos szóval terjessze az üzenetet, hív-
ja fel az emberek figyelmét, hogy e 
világon élők újra ki tudják nyitni szí-
vük ajtaját és biztonságban érezzék 
magukat Teremtőjük keblén.

A helyreállítás megbízatása
„A vég idején minden isteni in-

tézményt helyre kell állítani.” – Pró-
féták és királyok, 419.

A mi munkánk az újjáépítés, a ja-
vítás, a helyreállítás (Ésaiás 58:12). 

Nem sokkal a kommunizmus bu-
kása után Romániában fiatal 

férfiak és nők csoportja jött hozzám, 
akik könyveket kínáltak. Megszokott 
volt, hogy a középosztály abból élt, 
hogy különböző termékeket árul-
tak házról házra. De az a meggyő-
ződés, amivel ezek a fiatalok beszél-
tek, és a lelkesedés, amit kinyilvání-
tottak, azt bizonyította, hogy nem 
azért teszik ezt, hogy megéljenek be-
lőle. Hamar rájöttem, hogy őket az a 
vágy sarkallta, hogy a lehető legjob-
ban kihasználják az épp akkor meg-
kapott vallásszabadságot – azt a sza-
badságot, amely után annyira vágya-
kozott az előző két nemzedék. Ők 
nagyon különböztek tőlem és min-
den más 18 éves fiataltól, akiket én 
ismertem. Ezt a fiatal csoportot egy 
szent cél vezérelte. NEKIK KÜLDE-
TÉSÜK VOLT, hogy elszántan tel-
jesítsék a nagy megbízatást, amit Jé-
zus Krisztus maga adott nekik (Máté 
28:20-21). Most, miután húsz éve Is-
ten egyházának tagja vagyok, vissza-
tekintek erre és azt kívánom, bárcsak 
így lenne mindig, mindenhol!

Isten terve a maradékkal
„Az egyház Isten elrendelt esz-

köze, emberek megmentésére. Szol-
gálatra hívta el és azzal bízta meg, 
hogy hirdesse az evangéliumot a vi-
lágnak.” – Az apostolok története, 7.

Ádám bukása és az áldozati rend-
szer bevezetése óta gondoskod-

2. Felolvasás − A maradék megbízatása
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A házasság és a szombat két olyan 
intézmény, ami kezdetben lett meg-
alapítva Isten dicsőségére és az em-
beriség áldására. Ez a kettő fontos 
szerepet játszik abban a folyamat-
ban, hogy Isten képe helyre legyen 
állítva az emberekben. Ezért Sátán 
állandóan azon mesterkedik, hogy 
ravasz terveivel aláássa az isteni in-
tézmények érvényességét.

Házasság: A jelenlegi zűrza-
varos világban a házasság szentsé-
ge teljes egészében eltűnt. A házas-
ság mint intézmény el lett utasítva, 
mint szükségtelen és régimódi do-
log. Eredeti formáját és célját elfer-
dítették és megrontották. A házasság 
szent intézménye Sátán támadásai-
nak célpontja, mert ez az alap, ami-
re a család és a társadalom épül. Is-
ten maradék népe arra van felszólít-
va, hogy tanítás és példaadás által ál-
lítsa helyre a házasság eredeti célját, 
amely egy életre szóló intézmény 
egy férfi és egy nő között.

Szombat: A vég idején „a végső, 
súlyos összecsapásnak a szombat-
kérdés lesz a gyújtópontja. Ebben 
a küzdelemben az egész világ részt 
vesz majd.” – Bizonyságtételek, 6. kö-
tet, 352. Mivel a többség azt választ-
ja, hogy a teremtett dolgot imádja a 
Teremtő helyett (beleértve az em-
ber által létrehozott intézményeket 
is), ezért emlékeztetnünk kell em-
bertársainkat a teremtés emlékün-
nepére, az Isten és az ember közötti 
jelre: a szombatra. A Biblia próféci-
ái bemutatják, hogy Sátán politikai 
és egyházi hatalmat egyaránt hasz-
nálni fog, hogy kierőszakolja a hét 
első napjának való engedelmességet 
a hetedik nap helyett. Tudva, hogy 
kevés ideje van, az ördög nappal és 
éjszaka is dolgozik, hogy elhites-
se, ha lehetséges, még a választotta-
kat is. Isten maradék népe a Szentlé-
lek ereje által emelkedjen felül Sátán 
megtévesztő erején és figyelmeztes-
se a világot, amíg a kegyelem tart. A 
vég idején élünk, amikor minden is-
teni intézményt helyre kell állítani.

A gyógyítás megbízatása
„Betegeket gyógyítsatok, poklo-

sokat tisztítsatok, halottakat támasz-
szatok, ördögöket űzzetek. Ingyen 
vettétek, ingyen adjátok” (Máté 10:8).

„Missziómunkája közben Jézus 
több időt fordított a betegek gyógyí-
tására, mint a prédikálásra… Amerre 
csak járt, irgalmasságának híre előtte 
haladt.” – A nagy Orvos lábnyomán, 10.

Közeledve a vég idejéhez, a vi-
lág még több fájdalmat és szenve-
dést fog tapasztalni, ezért nagyobb 
szükségük lesz arra, hogy Jézus mun-
kamódszerét helyesen mutassák be 
számukra. A maradékhoz tartozók-
nak egészségügyi ismereteket kell 
szerezniük, hogy az emberek sür-
gős szükségletein segíteni tudjanak, 
különösen az új misszióterületeken, 
mert „az orvosi missziómunka az 
evangélium úttörő munkáját képezi.”  
– A nagy Orvos lábnyomán, 100.

Az evangélizáció megbízatása 
Mózes 1. könyvétől kezdve a Je-

lenések könyvéig a Biblia azt tanítja, 
hogy Isten, Jézus Krisztus, a Szent-
lélek és a szent angyalok mind az el-
esettek megváltásán munkálkod-
nak. Meghívást kaptak a földön Is-
ten képviselői is , hogy ne legye-
nek tétlenek, hanem csatlakozza-
nak a mennyei elgondoláshoz, és ak-
tívan vegyenek részt benne. Krisz-
tus felszólít: „Elmenvén e széles vi-
lágra, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek” (Márk 16:15). 
Egyik példázatában „monda az úr 
a szolgának: Eredj el az utakra és a 
sövényekhez, és kényszeríts bejőni 
mindenkit, hogy megteljék az én há-
zam” (Lukács 14:23).

Ellen White, Isten utolsó pró-
fétanője világosan kijelenti, hogy a 
nagy evangéliumi megbízatás mun-
káját hogyan lehet megvalósítani:

„Ezt az [evangéliumi munkát] a 
legjobban személyes erőfeszítések-
kel lehet elvégezni, azáltal, hogy az 
igazságot elvisszük [rokonaink és 
ismerőseink otthonaiba], imádko-
zunk velük és megnyitjuk előttük 
a Szentírást.” – The Review and Herald, 
1885. december 8.

„Nemcsak az a kiváltsága min-
den kereszténynek, hogy várja, ha-
nem hogy siettesse is a mi Urunk Jé-
zus Krisztus eljövetelét.” – Krisztus 
példázatai, 40.

„Isten már régóta várja, hogy 
minden egyes tag tehetségéhez ké-
pest munkálkodjék, hogy az egész 

gyülekezetet a szolgálat lelkülete 
hassa át.” – Az apostolok története, 74.

Öt fontos evangélizációs lépést 
ismerhetünk meg abból, ahogyan 
Jézus három és fél évet tanítványa-
ival töltött, majd keresztre feszítet-
ték, feltámadt és felment a menny-
be. Az Isten által ránk bízott mun-
kánk sikerességéhez mi is használ-
juk fel ezeket.

1. lépés: „Úgy fényljék a ti vilá-
gosságtok”

Ha úgy élünk, mint amilyen üze-
netet hirdetünk, akkor erőfeszítése-
inket maradandó eredmények fog-
ják követni és gyülekezeteink szíve-
sen fogadják az új látogatókat. Ke-
resztségem napján egy váratlan aján-
dékot kaptam: egy vonatjegyet. Ez 
egy szomszédos országba szólt, ahol 
részt vehettem egy missziós szemi-
náriumon, amit gyülekezeti tagok 
részére szerveztek. Semmi sem volt 
oly értékes számomra, mint az a le-
hetőség, hogy megtanuljam, hogyan 
kell a veszendő emberiség megmen-
téséért dolgozni. Nagyon boldogan 
mentem. A háromhetes szemináriu-
mon megtanultam, hogyan kell be-
vezetni egy lelki témát a világi beszél-
getésbe; hogyan kell missziós kap-
csolatot teremteni; néhány biblia-
verset összekötni, hogy rövid prédi-
kációkat lehessen tartani, és így to-
vább. Úgy gondoltam, hogy azzal a 
tudással, amit megszereztem, képes 
leszek arra, hogy megváltoztassam 
a világot. Amikor hazaértem, azon-
nal megkezdtem a munkát. Minden 
alkalommal, mielőtt elindultam ott-
honról, átolvastam a szemináriumi 
jegyzeteimet, hogy bizonyságot tud-
jak tenni azoknak, akikkel találkozok. 
Azonban úgy tűnt, hogy az embere-
ket, akikkel találkoztam, nem érde-
kelte az, amit Jézus tett, amikor a föl-
dön volt majdnem kétezer évvel ez-
előtt. Azt akarták tudni, hogy most 
mit tud tenni Jézus. Azt akarták tud-
ni, hogy mit tett értem. Akkor megér-
tettem, hogy miért mondja Pál apos-
tol: „Mert így parancsolta nékünk az 
Úr: Rendeltelek téged világosságul 
a pogányoknak, hogy légy üdvössé-
gükre a földnek széléig” (Apcs 13:47).

Jézus életét már évek óta bemu-
tatják a szószéken, televíziós progra-
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mokon és rádióadásokon keresztül. 
De úgy tűnik, hogy minél inkább be-
mutatják Jézust, annál kevésbé van 
jelen az Ő jelleme a világban. Minél 
lelkesebben adják elő, annál gyen-
gébb hatással van a hallgatóságra. Is-
ten népe nemcsak arra van elhíva, 
hogy különbséget tegyenek, hanem 
hogy különbözőek legyenek a vi-
lágtól! Ne csak mondják, hanem mu-
tassák be életét! A világot jobban ér-
dekli az, amilyenek vagyunk, mint 
hogy mit tudunk tenni vagy mon-
dani. Amik vagyunk, hangosabban 
beszél, mint amit mondunk.

Mielőtt az apostolok Isten sza-
vának világosságát meg tudták vol-
na osztani másokkal, nekik kellett 
világosságnak lenni, amit megoszt-
hatnak a világgal. Az újtestamentu-
mi keresztény egyház növekedett, 
főleg azért, mert minden tag megta-
pasztalta személyes életében a Jézus 
Krisztussal való közösséget. Az Úr 
lelki megújulásról szóló ígérete drá-
mai hatást gyakorolt a tanítványok 
életére. (Apcs 1:8; 4:31,33.)

Az Apostolok cselekedeteinek 
könyve elmondja egy maroknyi fér-
fi és nő történetét, akik nem hagy-
ták úgy a világot, mint ahogy talál-
ták. Ezek hétköznapi emberek vol-
tak, akiket Isten képessé tett arra, 
hogy rendkívüli dolgokat tegyenek. 
Bármerre mentek, gúnyolták és ki-
nevették őket, szembeszálltak velük, 
üldözték és fizikailag bántalmazták 
őket hitükért. Néhányukat meg is öl-
ték. Körülbelül harminc vagy negy-
ven év alatt az eredetileg százhúsz 
emberből álló csoportot és az álta-
luk megtérített személyeket úgy jel-
lemezték, hogy „ezek az országhábo-
rítók” (Apcs 17:6). Megtörténhet-e ez 
újra? A válasz: igen, megtörténhet. 
Veled és velem kezdődik. Nekünk 
először saját életünket kell megvál-
toztatnunk, megreformálnunk.

„Népünknek a szentségben való 
megújulásra van a legnagyobb és leg-
égetőbb szüksége. Az erre való törek-
vést kell elsődleges munkának tekin-
tenünk!” – Szemelvények, 1. kötet, 115.

A maradék közé tartozók életé-
ben a lélekmentés sikeréhez vezető 
első lépést az újjászületés és refor-
máció jelenti. A szívben megtörtént 
változások külső természetes meg-

nyilvánulása a rászorulók segítése 
lesz.„Minden igaz tanítvány misszi-
onáriusként születik Isten országá-
ba. Aki az élet vizéből iszik, az élet 
kútfejévé válik.” – Jézus élete, 154.

„Midőn Jézushoz jön valaki, az a 
vágy ébred szívében, hogy másokkal 
is tudassa, mily becses barátot talált 
Jézusban; ily megmentő és megszen-
telő igazság nem maradhat elrejtve a 
szívben.” – Jézushoz vezető út, 52.

2. lépés: Képzés
Sok újonnan megtérttel talál-

koztam, akik lelkesen elfogadták az 
evangéliumi üzenetet, és természe-
tes vágyat éreztek, hogy másokkal is 
megosszák, amit az Úr tett értük. De 
amikor a siker elmaradt, rögtön fel-
adták. Szükséges volt, hogy kikép-
zésben részesüljenek a szolgálatra.

Urunk bátorítja tanítványait: „Kö-
vessetek engem, és azt mívelem, hogy 
embereket halásszatok” (Máté 4:19).

A tizenkét tanítványt a világ leg-
nagyobb Tanítója tanította. Jézus 
három és fél évet szánt arra, hogy 
oktassa őket. Az Apostolok cseleke-
deteiben azt olvassuk, hogy megta-
nulták és alkalmazták tanításait. Jé-
zus nevében mentek előre, kielégí-
tették a férfiak, nők és gyermekek 
szükségleteit, és felkészítették őket 
Isten országa számára. Miután a ta-
nítványok részt vettek Krisztus ok-
tatási tervében, amihez elméleti és 
gyakorlati ismeretek egyaránt tar-
toztak, fokozatosan eredményes bi-
zonyságtevőkké váltak, akiket Krisz-
tus fel tudott használni arra, hogy 
megváltoztassák a világot.

Ma „sokan készek lennének mun-
kálkodni, ha tanítva lennének arra, 
hogy miképpen kezdjék el. Ezeknek 
szükségük van bátorításra és okta-
tásra. Minden gyülekezet egy neve-
lő iskola a keresztény munkások szá-
mára. Tagjaik legyenek tanítva bib-
liai előadások tartására és szombat-
iskolák levezetésére. Tanulniuk kell, 
hogy a szegényeknek és tudatlanok-
nak hogyan lehetnek jobban segítsé-
gükre. Betegekről és megtéretlenek-
ről tanuljanak meg gondoskodni.” 
– A nagy Orvos lábnyomán, 104.

Az a munkás, akit tanítanak és ki-
képeznek a munkára, sokkal többet 
tud elvégezni, mint azok a munká-

sok, akiket nem. Annak érdekében, 
hogy minden gyülekezeti tag be le-
gyen vonva a Mesterért végzett szol-
gálat valamely ágába, képző közpon-
tokat kell alapítanunk a helyi gyüleke-
zeteinkben.

„Gyülekezeteinkben csoportok 
alakuljanak a szolgálatra… A keresz-
tény munkálkodás alapját képező ki-
csiny csoportok alakítása az a terv, 
melyet Ő tárt fel előttem, aki soha-
sem tévedhet.” – Evangélizálás, 86.

Amikor a gyülekezeti tagok kép-
zettek a szolgálatra, és kis csoporto-
kat alakítanak, hogy közösségüknek 
Bibliára alapozott szolgálatot nyújt-
sanak, az egyház lelki és számbeli 
növekedést egyaránt fog tapasztalni.

3. lépés: Közösségi szolgálat
Gyülekezeteink fejlődni fognak, 

ha kielégítik az emberek fizikai, szel-
lemi, társadalmi és lelki szükséglete-
it egy megtervezett közösségi szol-
gálat által. Krisztus szolgálata em-
berközpontú volt (Máté 4:23). A Meg-
váltó szeretettel elégítette ki az em-
berek szükségleteit. Amint szívük 
kinyílt, megosztotta velük országa 
örökkévaló elveit. A Mester példáját 
követve az első keresztény egyház is 
ugyanezt tette; Jézus nevében elégí-
tették ki az emberek szükségleteit, 
törődve minden fizikai, szellemi és 
lelki szükségleteikkel.

Amikor Péter és János egy sán-
ta embert talált a templom kapu-
jában, Péter így szólt: „Ezüstöm és 
aranyam nincsen nékem; hanem 
amim van, azt adom néked: a názá-
reti Jézus Krisztus nevében, kelj fel 
és járj!” (Apcs 3:6).

„Csak Krisztus módszerével le-
het a népet eredményesen megköze-
líteni. A Megváltó úgy érintkezett az 
emberekkel, mint aki javukat keres-
te. Részvétével bebizonyította ne-
kik, hogy ő nyomorúságukat eny-
híteni és eltávolítani akarja, és mi-
után így megnyerte bizalmukat, pa-
rancsolta nekik: ’Kövess engem!’ ”  
– A nagy Orvos lábnyomán, 99.

A világ változatos, sokféle szükség-
lettel. Ezért a maradék egyháznak vál-
tozatos programokat kell szerveznie, 
hogy kielégítsék az emberek sokféle 
szükségleteit.

Lelki tanításaiban Jézus gyakran 

2. Felolvasás − A maradék megbízatása
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felhasználta az aratás természetes tör-
vényeit. A legalapvetőbb mezőgazda-
sági alapelv ez: „Ha aratni akarsz, el 
kell vetned a magot.” Egy gazda sem 
várhatja Istentől, hogy csodát tegyen 
és kikeljenek a magvak, amelyeket el 
sem vetett.

Isten csak azt tudja megáldani, 
amit megteszünk: a látogatásokat, 
ahová elmegyünk, az irodalmat, amit 
szétosztunk, a bibliatanulmányokat, 
amiket tartunk, és az evangélizációs 
szemináriumokat, amiket megszer-
vezünk. Merész dolog elhinni, hogy 
bőséges aratásunk lesz, anélkül, hogy 
megfelelő erőfeszítéseket tettünk vol-
na annak érdekében, hogy Isten sza-
vának magvait elszórjuk.

4. lépés: Aratás
Az apostoli egyház az evangélizációt 

tette az első helyre. A hívők magabiz-
tosan hirdették Isten szavait, siettetve a 
Szentlélek ajándékát.

Ezt olvassuk: „az Isten beszédét 
bátorsággal szólják vala” (Apcs 4:31). 
„És mindennap a templomban és 
házanként nem szűnnek vala meg ta-
nítani és hirdetni Jézust, a Krisztust” 
(Apcs 5:42). „Amazok annakokáért el-
oszolván, széjjeljártak, hirdetve az 
igét” (Apcs 8:4).

Amikor az evangélium magva-
it elvetettük, várnunk kell az ara-
tás eredményét. Isten megígé-
ri, hogy biztosít aratást a nyilvános 
evangélizációból. A tanítványok ha-
talmas evangélisták voltak. Ezrek tér-
tek meg Péter prédikálására. Lukács 
így írja le az egyház növekedését: „az 
Isten igéje növekedék; és sokasodék 
nagyon a tanítványok száma Jeruzsá-
lemben; és a papok közül is nagy so-
kan követék a hitet” (Apcs 6:7).

„Isten elhívása szerinti férfiak 
megdöbbentő üzeneteket közvetíte-
nek, üzeneteket, amelyek az embe-
reket figyelmeztetik, felébresztik… 
Városokban odaszentelt evangé-
listákra is szükségünk van, akik ál-
tal olyan határozott üzenet hangzik, 
amely megdöbbenti a hallgatókat.” 
– Evangélizálás, 141.

Ahová csak kiváltságom van el-
utazni, prédikátorokkal, gyüleke-
zetvezetőkkel és egyszerű emberek-
kel találkozom – különösen fiatalok-
kal –, akik elfogadják a hívást és meg-

ragadják az alkalmat, hogy nyilvá-
nos evangélizálás által mutassák be 
Krisztus igazságát. Növekvő érdek-
lődés van az egyszerű emberek köré-
ben, hogy hirdessék az Igét. Megértet-
ték Isten hívását. Kihasználják a lehe-
tőségeket, Isten szavát erővel és hata-
lommal hirdetik. Sokakat megérint a 
Szentlélek, és úgy döntenek, hogy a 
maradékhoz csatlakoznak.

5. lépés: Beilleszkedés a gyü-
lekezetbe és további gondos-
kodás

Amikor az újonnan megtértek 
egyesülnek a gyülekezettel, és arra 
tanítják őket, hogy bizonyságot te-
gyenek, akkor a gyülekezetek lelki-
leg és számban is növekedni fognak. 
Szükségünk van továbbra is fenntar-
tani az érdeklődést, amit a nyilvános 
evangélizáció keltett fel, mert ez fon-
tos része a gyülekezet eredményes és 
hatékony közösségi szolgálatának.

Sajnos ez az ötödik lépés, ami 
egy lényeges része volt a tanítvá-
nyok evangélizációs stratégiájának, 
– ahogy én látom –, a mi munkánk-
ból sok helyen hiányzik. Az aposto-
lok idejében volt további gondosko-
dó munka végezve. Amikor az embe-
rek elfogadták Krisztust, megértették 
szavát és megkeresztelkedtek, a hívők 
befogadták őket védelmező, gondos-
kodó szervezetükbe. (Apcs 2:42.)

„Amikor férfiak és nők elfogadják 
az igazságot, nem szabad elmennünk 
és magukra hagynunk őket, és többé 
nem érezni terhet irántuk. Gondos-
kodnunk kell róluk.” – Evangélizálás, 
345. Jézus így szólt Péterhez: „Te azért 
idővel megtérvén, a te atyádfiait erő-
sítsed” (Lukács 22:32). „Legeltesd az 
én bárányaimat!” (János 21:15). Jézus 
iránti szeretetünknek arra kell indí-
tania bennünket, hogy mély érdek-
lődéssel viseltessünk az új hívők lel-
ki növekedéséért és soha ne „felejt-
sük el” szükségleteiket.

A leghatásosabb módja annak, 
hogy segítsünk az újonnan megtér-

teknek Krisztusban felnövekedni, az, 
hogy tanítsuk meg őket, hogy hogyan 
osszák meg hitüket másokkal. Amikor 
az újonnan megtértek saját személyes 
hitéletüket az ima és Bibliatanulmá-
nyozás által fejlesztik, aktívan be lesz-
nek vonva a bizonyságtevésbe.

„Miután az egyének megtér-
nek az igazsághoz, szükségük van 
arra, hogy továbbra is gondoskod-
janak róluk… Ezen újonnan meg-
térteknek különös gondoskodásra 
van szükségük – körültekintő figyel-
mességre, vigyázásra, segítségre és 
bátorításra. Nem szabad őket egye-
dül hagyni, nehogy Sátán legerőtel-
jesebb kísértéseinek kitéve zsákmá-
nyul essenek. Oktatni kell őket kö-
telességeikre, kedvesen kell bánni 
velük, vezetni, irányítani, látogat-
ni kell őket és imádkozni velük.” – 
Evangélizálás, 351.

Befejezés
Kedves testvéreim Isten gyüleke-

zetében! Lehetetlen néhány szóban 
minden szempontot megvizsgálni 
azzal a misszióval kapcsolatban, ami 
a föld történelmének utolsó óráiban 
ránk van bízva. A felelősség nagyon 
félelmetes és a megbízatás túl szent 
ahhoz, hogy röviden megmagyaráz-
zuk egyszerű emberi szókincsünk-
kel. De meg vagyok győződve arról, 
hogy annak a néhány sornak a hatá-
sára, amely ezt a cikket alkotja, időt 
fogunk szánni arra, hogy megvizs-
gáljuk eddigi keresztény utunkat és 
megkérdezzük magunktól, hogy va-
jon azon lehetőségeknek megfelelő-
en élünk-e, amire Isten képessé tett. 
Győződjünk meg róla, hogy nincs 
semmi az életünkben, ami vissza-
tarthatna attól, hogy megértsük egy 
lélek értékét. „Ne [feledjük], hogy 
Krisztus mindent kockára tett! Maga 
a menny is veszélybe került. A ke-
resztnél, amelyen Krisztus egyetlen 
bűnösért is feláldozta volna életét, 
felmérheted egyetlen lélek értékét.”  
– Krisztus példázatai, 131.

 „A z első keresztény egyház ...Jézus nevében elé-
gítették ki az emberek szükségleteit, törődve min-
den fizikai, szellemi és lelki szükségleteikkel.”
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Írta: Paul Chapman

„Leszek nékik Istenük és ők 
lesznek nekem népem”

„Semmit sem kell félnünk a jövő-
től, kivéve, ha elfeledkezünk az út-
ról, amelyen vezetett bennünket az 
Úr, és tanításáról, amelyet elmúlt tör-
ténetünk során adott nékünk.” – Life 
Sketches, 196. (Az utolsó napok eseményei, 72.)

Ahhoz, hogy a föld történelmé-
nek különböző korszakaiban Isten 
maradék népét helyes megvilágí-
tásban lássuk, először meg kell ér-
tenünk a kegyelem szövetségét, me-
lyet Isten alapított önmaga és népe 
között. Ezek a szavak fejezik ezt ki 
a legjobban: „Leszek nekik Istenök 
és ők lesznek nekem népem” (Zsi-
dók 8:10). Isten azt mondja azok-
ról, akik beléptek ebbe a kapcsolat-
ba: „Adom az én törvényemet az ő 
elméjökbe, és az ő szívökbe írom be 
azokat… Mert megkegyelmezek ál-
nokságaiknak, és az ő bűneikről és 
gonoszságaikról meg nem emléke-
zem” (Zsidók 8:10,12).

A kegyelem szövetsége Isten 
bűnösök iránti végtelen szerete-
tén alapszik. Isten annyira szeretett 
minket, hogy megígérte, hogy oda-

adja „az ő egyszülött Fiát, hogy va-
laki hiszen őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen” (János 
3:16). Ebben a szövetségben Isten, 
Jézuson, a megígért Üdvözítőn ke-
resztül adott nekünk kegyelmet. Ő 
megbocsátja bűneinket és megtisz-
tít minket „az újjászületésnek für-
dője és a Szent Lélek megújítása ál-
tal” (Titus 3:5); mert a Szentlélek ál-
tal „az Istennek szerelme kitöltetett 
a mi szívünkbe” (Róma 5:5). Ennek 
a szeretetnek megnyilvánulása: „a 
törvénynek betöltése” (Róma 13:10). 
A kegyelem szövetsége alatt lévők 
engedelmeskednek akaratának – ez 
volt mindig Isten maradék népének 
ismertetőjele. Ezért mondhatta Jé-
zus tanítványainak: „Ha engem sze-
rettek, az én parancsolataimat meg-
tartsátok” (János 14:15).

Tanulságok az ősi Izrael törté-
nelméből

Isten emelte fel Izrael népét, 
hogy betöltse az Ábrahámmal kö-
tött szövetségének ígéretét. Azért 
választotta ki őket, hogy „kinyilvá-
nítsa jellemét az emberiségnek, és 

hogy a világ üdvforrásává váljék. 
Rájuk bízta beszédének és akaratá-
nak kinyilatkoztatását.” – Az apostolok 
története, 10. Mózes, miközben emlé-
keztette őket a szövetségben foglalt 
kötelezettségeikre, felismerte, hogy 
az őszinte szív képezi az igazi enge-
delmesség alapját: „Szeressed azért 
az Urat, a te Istenedet teljes szíved-
ből, teljes lelkedből és teljes erőd-
ből. És ez igék, amelyeket e mai na-
pon parancsolok néked, legyenek a 
te szívedben” (5 Mózes 6:5-6). Nyil-
vánvalóvá vált, ahogyan Isten szere-
tete csökkent a szívükben, a szövet-
ség népe úgy lett engedetlenné Vele 
szemben. Izrael gyermekei százado-
kon keresztül átélték a hűség, a hite-
hagyás, az ítélet, a megújulás és re-
formáció állandó váltakozását. A hi-
tehagyás időszaka alatt nehéz volt 
megkülönböztetni, hogy ki Isten 
szövetségmegtartó népe. Akháb ki-
rály idejében olyan nagy volt Izrael 
hitehagyása, hogy Illés úgy érezte, 
hogy csak ő egyedül maradt hűsé-
ges. (1 Királyok 19:14). Úgy tűnt neki, 
mintha az egész nemzet idegen is-
tenek felé fordult volna, hogy azok-

3. Felolvasás

Tanulságok 
a maradék
történelméből 

3. Felolvasás − Tanulságok a maradék történelméből
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nak szolgáljon. Azonban Isten vá-
laszában biztosította zaklatott, ösz-
szezavarodott szolgáját: „De meg-
hagyok Izráelben hétezer embert: 
minden térdet, mely meg nem ha-
jolt a Baálnak” (1 Királyok 19:18). Is-
ten még a legsúlyosabb hitehagyás 
idején is fenntartott magának egy 
hűséges maradékot.

Egy maradék üdvözül
„Bár az Úr Izraelnek kegyelme 

legnagyobb bizonyítékait adta és 
az engedelmesség feltétele alapján 
megígérte, hogy különleges népe 
lesznek, királyi nemzetség – hitet-
lenségük és engedetlenségük mi-
att ez mégsem teljesülhetett.” – The 
Signs of the Times, 1884. március 27.

Ezért mondta Jézus a zsidó ve-
zetőknek: „Elvétetik tőletek az Is-
tennek országa, és oly népnek ada-
tik, amely megtermi annak gyü-
mölcsét” (Máté 21:43). Hétszáz év-
vel azelőtt Isten Ésaiás prófétát ih-
lette, hogy egy oly népről írjon, akik 
bár soha azelőtt nem számláltattak 
Izrael közé, mégis Isten népeként 
lesznek elismerve. Ezen próféciá-
ra hivatkozva jelentette ki Pál apos-
tol: „Ésaiás pedig bátorságosan ezt 
mondja: Megtaláltak azok, akik 
engem nem keresnek; nyilvánva-
ló lettem azoknak, akik felőlem 
nem kérdezősködtek. Az Izráelről 
pedig ezt mondja: Egész napon ki-
terjesztettem kezeimet az engedet-
lenkedő és ellenmondó néphez” 
(Róma 10:20-21).

Hóseás próféta is megjövendöl-
te a nem zsidók számára szóló hí-
vást: „És azt mondom [a népnek, 
mely nem az én népem]: Én népem 
vagy te; ő pedig ezt mondja: Én Is-
tenem!” (Hóseás 2:22). (Pál a Róma 
9:25. versben erre utal, mint egy 
olyan próféciára, ami az ő életében 
teljesedett be.)

Az apostolok prédikációjára az 
idegen népek sokasága fogadta el 
az evangélium üzenetét, és hit által 
be lettek oltva a „nemes olajfába”, 
részesedve a szövetség áldásaiban. 
(Róma 11:16-17).

A nem zsidó megtérteket Pál a 
korinthusiakhoz írt második leve-
lében magasztos elhívatásukra em-
lékeztette. „Mert ti az élő Istennek 

temploma vagytok, amint az Isten 
mondotta: Lakozom bennök és 
közöttük járok; és leszek nékik 
Istenök, és ők én népem lesznek” 
(2 Korinthus 6:16). Mint saját népét, 
arra szólította fel őket, hogy külö-
nüljenek el a bálványimádóktól. Így 
volt biztosítva nekik a szövetség ál-
dása: „És leszek néktek Atyátok, és 
ti lesztek fiaimmá és leányaimmá” 
(2 Korinthus 6:18).

„Az Úr családjába való belépés 
feltétele a világból való kijövetel, el-
különülés annak minden szennye-
ző befolyásától… Az igazság hívei-
ként cselekedeteinknek élesen kell 
különböznie a bűntől és a bűnösök-
től.” – Isten csodálatos kegyelme, 57.

„Annak ellenére, hogy Izráel mint 
nép vétkezett, mégis számottevő az a 
maradék, amely a megváltás részese 
lesz.” – Az apostolok története, 257.

Jézus mielőtt befejezte a zsidó 
nemzetért végzett szolgálatát, „az 
egyház megszervezésének – első lé-
pését megtette – melynek Krisztus 
mennybemenetele után, itt e Föl-
dön művét tovább kell vezetnie.” – 
Az apostolok története, 12. „És választa 
tizenkettőt” (Márk 3:14). Ezeknek a 
hűséges tanítványoknak – bár anya-
gilag szegények és számban kevesen 
voltak – később ezt mondta Jézus: 
„Ne félj te kicsiny nyáj; mert tet-
szett a ti Atyátoknak, hogy néktek 
adja az országot” (Lukács 12:32).

Ez a hűséges maradék – a hívő zsi-
dók és azok a pogányok, akik hozzá-
juk csatlakoztak – alkotta Isten szö-
vetséges népét a keresztény világban.

Az első szeretet kihűl
Ahogy az apostoli idők elmúltak, 

sajnálatos módon úgy az első szere-
tet is alábbhagyott az első hívőkben 
(Jelenések 2:4-5).

Jelenések 6:1-2-ben „fehér ló”-
val van szimbolizálva, amint Krisz-
tus, mint vezérük, „kijöve győz-
ve, és hogy győzzön”. Nehéz elkép-
zelni, hogy hogyan tudta olyan ha-
mar elveszíteni az első egyház a sze-
retetét és buzgalmát. Amikor Krisz-
tus bűnbánatra szólította fel őket, 
a nagy többség hite kihűlt. A tör-
vényszegés titkos bűne, ami már 
Pál napjaiban is működött, fokoza-
tosan megrontotta a hit tisztaságát, 

ami egyszer a szenteknek adatott. 
A lovak színének vörösre, feketére, 
majd fakóra változása találóan ábrá-
zolja a lelkiség folyamatos hanyatlá-
sát, ahogy Krisztus hitvalló egyhá-
zának minden egymást követő nem-
zedéke egyre tovább süllyedt a hite-
hagyásban.

A hitvalló egyház ezen nagy „sza-
kadás”-a (2 Thess 2:3) ellenére Isten-
nek mindig volt hűséges népe, akik 
készen álltak arra, hogy kiálljanak 
és védelmezzék az igazságot és igaz-
ságosságot. Minden egymást követő 
nemzedékben hűséges lelkek alkot-
ták Krisztus igaz egyházát.

Sárdis és Filadelfia maradéka
Efézus, Smirna és Pergámum 

történelmi korszakait áttekintve lát-
hatjuk, amint Krisztus Sárdis mara-
dékát Filadelfia rövid, de esemény-
dús időszakába vezette át. Ekkor két 
nagy próba jött hűséges népére. A 
Jelenések 14:6-7. angyalának jel-
képében Isten egy üzenetet küldött 
a világnak, melyben kihirdette ítéle-
tének óráját. Ez a felhívás, hogy fél-
jék és imádják Őt, 1844-ben hang-
zott el először. A szentély megtisz-
títását Dániel is megjövendölte (Dá-
niel 8:14). Az volt az üzenet „célja, 
hogy elkülönítse Isten hitvalló né-
pét a világ rontó hatásától. Isten 
népének meg kellett látnia valódi 
állapotát: világiasságát és elesettsé-
gét.” – A nagy küzdelem, 338.

Habár azok, akik Észak-Ameri-
kában elfogadták az adventi üzene-
tet, korábban különböző felekeze-
tekhez tartoztak, „az egyház emelte 
korlátokat ledöntötték; egymásba 
ütköző hitvallásuk atomjaira esett 
szét… A gőg és a világhoz való ra-
gaszkodás semmivé lett. A sérelme-
ket orvosolták. Szívük a legszebb 
közösségben egyesült, szeretet és 
öröm foglalta el a főhelyet.” – A nagy 
küzdelem, 339.

Az egységnek és testvéri szeretet-
nek ezen áldott állapota a kevés hűsé-
gesek között találóan volt jellemezve 
azzal a névvel, amit ennek a kornak az 
egyháza kapott: Filadelfia – „testvéri 
szeretet”.

De Jézus nem jelent meg szemé-
lyesen, mint ahogy várták. Amint a 
meghatározott idő elmúlt – amikor 
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először várták Krisztust – sokan fel-
adták közeli eljövetelébe vetett hi-
tüket. De ezen csalódás ellenére 
egy kisebbség még mindig állhata-
tos maradt. Mivel megtagadták tő-
lük azt az előjogot, hogy egyházuk-
ban hitükről beszéljenek „1844 nya-
rán mintegy ötvenezren léptek ki az 
egyházakból.” – A nagy küzdelem, 336. 
A Jelenések 14:8. versben leírt má-
sodik angyali üzenet, mely „Babilon 
bukását” hirdeti, ekkor alkalmazha-
tó volt azokra a protestáns egyhá-
zakra, akik az első angyali üzenetet 
elutasították.

A hibát, melyet a prófétikus idő-
szak kiszámolásában ejtettek, ki-
javították. A filadelfiai hívők most 
még jobban egyesültek Krisztus kö-
zeli eljövetelének hirdetésében. „A 
mozgalom a dagály hullámaiként 
söpört végig az országon. Városról 
városra, faluról falura és távoli vidé-
kekre terjedt, és Isten várakozó né-
pét teljesen felrázta… A hívők kéte-
lye és bizonytalansága eloszlott. Re-
mény és bátorság öntött életet szí-
vükbe… Felkészülni az Úrral való 
találkozásra – ez volt a küzdő lel-
kek célja. Kitartóan imádkoztak, és 
fenntartás nélkül az Úrnak szentel-
ték magukat.” – A nagy küzdelem, 358.

Azonban amint 1844. októ-
ber 22-e elmúlt, áldott reményük 
egyetlen jele nélkül (a Jézus dicső-
séges megjelenése a menny felhői-
ben, hogy őket hazavigye), a máso-
dik advent mozgalom keserű csaló-
dást szenvedett el. Sokan azok közül, 
akik 1844-ben elkülönültek korábbi 
gyülekezetüktől, most teljesen felad-
ták hitüket.

Laodicea és a maradék
Krisztus nem hagyta el hűséges 

népét. Filadelfia kicsiny maradé-
kát Szentlelke által tovább vezette 
Laodicea korszakába. Kinyilatkoz-
tatta nekik a mennyei szentélyben, 
a Szentek Szentjében végzett köz-
benjárásának csodálatos, komoly 
igazságát. Krisztus befejező köz-
benjárási munkája a mennyei szen-
tély megtisztításakor kezdődött el 
kiválasztott népéért. Krisztus meg-
határozza a vizsgálati ítéletkor, 
hogy kiknek a nevei maradhatnak 
benne az élet könyvében. (Jelenések 

3:5). Ahogy a történelemből láthat-
juk, nem mindenki maradt hűséges 
szövetségi esküjéhez, aki megval-
lotta hitét. „Az Istennek házán” (1 
Péter 4:17) lévő ítéletben lesz eldönt-
ve, hogy kit tekintenek méltónak a 
megígért örökségre a szövetség ál-
dásai alapján. Ez a végső munka, 
amit Krisztus végez, mielőtt visz-
szajön, „hogy népét sajátjaként igé-
nyelje.” – Tapasztalatok, látomások, 254. 
(Lásd még Dániel 8:14; Zsidók 
8:1-4; Jelenések 3:7-8; 11:19.)

Amint Isten hűséges maradéka 
belépett a hetedik és egyben utol-
só gyülekezeti korszakba, a szentély 
tana megvilágosította Isten törvé-
nyét, és mindazt, amit az magában 
foglalt. (Jelenések 11:19). A negyedik pa-
rancsolat, melyet az elesett egyházak 
nagy többsége hosszú ideig lábbal ta-
posott, most fényesebben ragyogott, 
mint a többi parancsolat. Ez egy örök 
szövetség Isten és népe között.

Mint Isten kiválasztott népe, a 
maradék egyház most világosan lát-
ta, hogy a szombat igazsága lesz szá-
mukra a próbakő. Az Úr szolgálóleá-
nya ezt írta: „Láttam, hogy a szombat 
lesz a válaszfal, mely az igaz Izráelt a 
hitetlenektől elválasztja és a szombat 
az a nagy kérdés, amely Isten várako-
zó szentjeinek szívét egybeforraszt-
ja.” – Tapasztalatok, látomások, 25.

Válság Laodiceában
Az egyház végső küzdelmének 

időszakára tekintve János ezt írta: 
„Megharagvék azért a sárkány az 
asszonyra, és elméne, hogy hada-
kozzék egyebekkel az ő magvából 
valókkal, az Isten parancsolatainak 
megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus 
Krisztus bizonyságtétele” (Jelenések 
12:17).

Isten maradék népe Krisztus 
ügyének ellenségeitől várja a tá-
madást, azonban az Úr szolgálóle-
ánya így figyelmeztet: „Sokkal job-
ban kell félnünk a belső akadályok-
tól, mint a külsőktől.” – Szemelvények, 
1. kötet, 116. Sátán támadásai első-
sorban a maradék saját sorai között 
nyilvánulnak meg. Kísértései olyan 
csábítóak, hogy sokan azok közül, 
akik Krisztus ügye iránt egykor buz-
gók voltak, közömbösekké váltak.

Mindössze nyolc évvel 1844 

után – 1852-ben – az Úr szolgálóle-
ánya már ezt írta: „Sokan azok kö-
zül, akik azt állítják, hogy Krisztus 
közeli eljövetelére várnak, e világ-
hoz alkalmazkodnak és inkább ke-
resik a világ tetszését, mint Istenét. 
Hidegek és a formaságok emberei.” 
– Tapasztalatok, látomások, 118.

„Tudom a te dolgaidat, hogy te 
sem hideg nem vagy, sem hév… Mi-
vel 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” (Jelené-
sek 3:15,17).

„Azt az ünnepélyes bizonyság-
tételt, melytől a gyülekezet sor-
sa függ, könnyelműen vették, 
sőt majdnem teljesen elvetették.”  
– Tapasztalatok, látomások, 302.

Ha ezen lelki közömbösség álla-
pota őszinte bűnbánat nélkül foly-
tatódik, akkor azokat, akik ebben az 
állapotban maradnak, Krisztus kive-
ti szájából. (Jelenések 3:16). „Ez a jel-
kép azt jelenti, hogy nem tudja fel-
ajánlani Istennek imáidat, sem pe-
dig szeretetednek kifejezéseit. Ige-
hirdetésedet sem tudja jóváhagy-
ni, sem más lelki tevékenységedet. 
Nem mutathatja be vallásgyakor-
latodat sem azzal a kéréssel, hogy 
kegyelmet nyerj.” – Bizonyságtételek, 
6. kötet, 408.

Amikor ez a világos bizonyságté-
tel először hangzott el, sokan, akik 
a harmadik angyal üzenetét hirdet-
ték, azt gondolták, hogy a munka 
hamar befejeződik. Ez mindenütt 
fellelkesítette Isten népét. Azonban 
ahogy az idő telt, az üzenet elveszí-
tette hatását a hívők szívében. Hét 
évvel később az Úr hírnöke ezt írta: 
„Láttam, hogy az üzenet nem fog-
ja elvégezni feladatát néhány rövid 
hónap alatt. Célja az, hogy felrázza 
Isten népét, felfedje előttük álnok-
ságukat, és buzgó bűnbánatra vezes-
se őket, hogy Jézus jelenlétével tün-
tethesse ki őket és készen álljanak a 
harmadik angyal hangos kiáltására.” 
– Bizonyságtételek, 1. kötet, 179.

Laodicea gyülekezete a követke-
ző 23 év alatt számban és anyagi jó-
létben nagyon megnövekedett. Azon-
ban az Úr szolgálóleánya mégis arra 
kényszerült, hogy ezt írja:

3. Felolvasás − Tanulságok a maradék történelméből
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„Szomorúság tölt el, ha népünk ál-
lapotára gondolok. Nem az Úr zárta 
be előttünk az eget, hanem szüntelen 
visszaeséseink választanak el minket 
Istentől. Büszkeség, irigység, a világ 
szeretete él szívünkben anélkül, hogy 
száműzetéstől vagy kárhoztatástól 
kellene tartania. Súlyos bűnök, elbi-
zakodottság láthatóak köztünk. Még-
is az az általános nézet, hogy állapo-
tunk virágzó, és békesség és lelki jólét 
jellemzi a gyülekezetet.

A gyülekezet elfordult vezető-
jének, Krisztusnak a követésétől, 
és most következetesen Egyiptom 
felé vonul vissza. Mégis csak keve-
sen riadnak fel és döbbennek meg a 
lelkierő hiánya miatt. Az Isten Lel-
ke bizonyságtételeiben való ké-
telkedés, sőt hitetlenség erjeszti 
mindenfelé a gyülekezeteinket… 
Nem olvassák és nem becsülik a 
bizonyságtételeket.” – Bizonyságtéte-
lek, 5. kötet, 217. Ez a valamikor buzgó, 
Jézus szeretetével betöltött maradék 
most nagyon eltávolodott Tőle.

Hat évvel később, 1888. júliusá-
ban a következő bizonyságtétel je-
lent meg: „A tények, melyek Isten 
hitvalló népének valódi állapotát 
tükrözik, hangosabban beszélnek, 
mint hitvallásuk, és nyilvánvalóvá 
teszik, hogy valamilyen erő elvág-
ta a kötelet, ami őket az Örökké-
való Sziklához kötötte, és hogy a 
nyílt tenger felé sodródnak, tér-
kép és iránytű nélkül.” – The Review 
and Herald, 1888. július 24.

A legdrágább üzenet
Mivel sokan szem elől tévesz-

tették Krisztust, mint vezetőjü-
ket, az 1888-as minneapolisi Ge-
nerál Konferencián „az Úr nagy ir-
galmából legdrágább üzenetet kül-
dött népének Waggoner és Jones ál-
tal. Ezen üzenetnek a felemeltetett 
Megváltót, mint az emberiség bű-
neiért hozott áldozatot az egész vi-
lág előtt a legvilágosabban kell be-
mutatnia. Ez a hit általi megigazu-
lás bizonyságát nyújtja, és felszó-
lítja a világ népeit, hogy fogadják 
el Krisztus igazságát, mely Isten 
minden parancsolatának meg-
tartásában nyilvánul meg… Min-
den hatalom kezébe adatott, hogy 
az embereket gazdag adományokkal 

vedtek és meghaltak Isten törvénye 
melletti állásfoglalásukért.

A háború befejezése után a ki-
zárások által érintett 16 európai or-
szágból a csekély számú hűségesek 
annak reményében gyűltek össze, 
hogy megbékéljenek korábbi test-
véreikkel. Mint más korok gyüleke-
zeteinek hűségesei „a béke és egy-
ség kedvéért készek voltak minden 
olyan engedményre, amely nem ve-
szélyezteti Isten iránti hűségüket.” 
– A nagy küzdelem, 41. Sajnos az egy-
ház vezetősége, nem látta be hibá-
ját, nem ismerte fel szomorú lelki 
állapotát, és elutasította, hogy eljá-
rást indítson azok ellen, akik áthág-
ták Isten törvényét.

Az elválás bár fájdalmas volt, vég-
legessé vált. Így jött létre a Hetednap 
Adventista Reformmozgalom.

Reformátorok és helyreállítók
A Jelenések 18:1-4-ben lévő más 

angyal által jelképezett mozgalom-
nak ma, mint „Isten maradék nép-
ének, amelynek tagjai reformáto-
rokként állnak a világ előtt – arról 
kell bizonyságot tenniük –, hogy Is-
ten törvénye minden maradandó 
reform alapja… Világosan és érthe-
tően magyarázzák meg, hogy a Tíz-
parancsolat minden előírásának en-
gedelmeskedni kell. Krisztus szere-
tetének késztetésére együtt kell mű-
ködniük Vele a puszta helyek fel-
építésében. A romlás kijavítóinak 
és ösvények helyreállítóinak kell 
lenniük, ’hogy ott lakhassanak’.”  
– Próféták és királyok, 419.

Kedves Olvasó! „Amit Isten 
Izráel, a választott nép által akart 
tenni a világért, ma megvalósítja 
egyházával. Kiadta ’a szőlőt… más 
munkásoknak’, a szövetségét meg-
tartó népnek, akik hűségesen ’bead-
ják majd néki a gyümölcsöt annak 
idejében’. Az Úrnak mindig voltak 
a földön hűséges képviselői, akik 
magukévá tették érdekeit. Istennek 
ezek a tanúi a lelki Izráel közé szá-
mítanak, és Jahve teljesíti nekik ősi 
népének tett minden szövetségi ígé-
retét.” – Próféták és királyok, 444.

„Itt van a szenteknek békességes 
tűrése, itt akik megtartják az Isten 
parancsolatait és a Jézus hitét! (Jele-
nések 14:12).

megajándékozza és a gyámoltalan 
emberi eszközöknek igazságának 
felbecsülhetetlen kincseit oszto-
gassa. Ez azon üzenet, melyet Isten 
parancsára a világ részére hirdetni 
kell. Ez a harmadik angyali üze-
net, melyet hangosan kell hirdet-
ni és amely a Szentlélek nagymér-
tékben való kiárasztásától lesz kí-
sérve.” – Bizonyságtétel a lelkészeknek, 84. 
„A próba ideje közvetlen előttünk 
áll, mert a harmadik angyal hangos 
kiáltása már megkezdődött Krisz-
tus, a bűnbocsátó Megváltó igazsá-
gának kinyilatkoztatásával. Ez azon 
angyal munkájának kezdete, mely-
nek dicsősége betölti majd az egész 
földet.” – The Review and Herald, 1892. 
november 22.

A gyülekezet állapota sajnála-
tos módon 1903-ra kinyilvánítot-
ta, hogy ezt az üzenetet soha nem 
fogadták el teljes mértékben. „Ko-
moly és borzasztó igazság az, hogy 
sokan, akik azelőtt lelkesen hirdet-
ték a harmadik angyal üzenetét, fá-
sulttá és közömbössé válnak!... Ahe-
lyett, hogy ők vezetnék rá a világot 
az Isten törvényei iránti enge-
delmességre, a gyülekezet csatla-
kozik egyre jobban és jobban a vi-
lág törvénytaposásához. Napon-
ta közelebb húzódik a világhoz.” 
– Bizonyságtételek, 8. kötet, 118-119.

Szétválás Laodiceában
Tizenegy évvel később kitört az 

első világháború Európában. Amikor 
Isten hitvalló népének európai veze-
tősége az egyháztagokat a háborúban 
való részvételre szólította fel – bele-
értve a fegyverviselést, amikor szük-
séges, még szombaton is –, kinyilvá-
nították, hogy nem a Kősziklára épí-
tettek. A világ szelleme által befo-
lyásolva szem elől tévesztették ma-
gasztos elhívatásukat, mint Isten ki-
választott népe. Akik tiltakoztak az 
egyház ezen állásfoglalása ellen, azo-
kat kizárták.

Csak Németországban több mint 
2000 gyülekezeti tagot zártak ki az 
Adventista Egyházból, mert lelkiis-
mereti okból megtagadták a katonai 
szolgálatot. Európa más országaiban 
is hasonló esetek történtek Isten hit-
valló népe között. A hűséges lelkek 
közül sokan börtönbüntetést szen-
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Írta: Marius D. Stroia

A „maradék” egy kicsiny megma-
radó csoport.

Az eredeti csoportnak sokkal na-
gyobbnak kellett lennie, de létszá-
ma valami miatt lecsökkent. A hősi-
es, megmaradó „maradék” csoport, 
valamint az eredeti nagy csoport kö-
zött a különbség olyan nagy lehet, 
hogy végül a lelki, esetleg még a fizi-
kai élet is kockán forog emiatt. Elő-
ször mindannyian olyan egyformá-
nak nézhetnek ki, hogy senki sem 
tudja őket megkülönböztetni (mint 
a 10 szüzet a példázatban), mégis el-
lentétes oldalon állnak.

A maradék ismérve
A Biblia legismertebb verse a 

maradékkal kapcsolatban Jelenések 
12:17-ben található, ahol ezt olvas-
suk: „Megharagvék azért a sárkány 
az asszonyra, és elméne, hogy ha-
dakozzék egyebekkel az ő magvából 
valókkal, az Isten parancsolatainak 
megőrzőivel, és akiknél vala a Jé-
zus Krisztus bizonyságtétele”, amely 
a Prófétaság Lelke Jelenések 19:10. 
verse szerint.

Ez azt bizonyítja, hogy a kezdeti 
többség („az asszony”, ahogy koráb-
ban említve van ebben a fejezetben) 
ezen két jellegzetességének legalább 
az egyikét elveszítette, és ennek kö-
vetkeztében lelki halottá vált.

Felismerni a sárkány taktikáit

Az idézetben szereplő alattomos 
sárkány kétségbeesetten hadako-
zik, mert tudja, hogy kevés ideje van, 
hogy végzete közel van. Egy remény-
telen ügyért harcol, amiről biztosan 
tudja, hogy nem fogja megnyerni. 
Ezért minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy a lehető legtöbb embert magá-
val ragadjon: „Annakokáért örülje-
tek egek és akik lakoztok azokban. Jaj 
a föld és a tenger lakosainak; mert le-
szállott az ördög ti hozzátok, nagy ha-
raggal teljes, úgymint aki tudja, hogy 
kevés ideje van” (Jelenések 12:12).

A Biblia egy prédát kereső orosz-
lánhoz hasonlítja Sátán viselkedését: 
„Józanok legyetek, vigyázzatok; mert 
a ti ellenségetek, az ördög, mint or-
dító oroszlán szerte jár, keresvén, kit 
elnyeljen” (1 Péter 5:8). Mindenkit el 
akar pusztítani. Kedvenc áldozatai, 
különleges célpontjai és ostromának 
tárgyai mégis leginkább „a választot-
tak”, akiket minden lehetséges eszköz-
zel megpróbál becsapni (Máté 24:24).

Emlékszem, hogy amikor a lakó-
helyemhez közel lévő állatkertből 
megszökött egy tigris, mindenkit arra 
figyelmeztettek, hogy maradjon ott-
hon. Az emberek nagy veszélynek tet-
ték volna ki magukat, ha védelem nél-
kül ki mertek volna lépni az utcára. 
Ez a lelki életben is mindenkire néz-

ve igaz – de különösen a maradékra, 
akiknek fel kell ölteniük Isten minden 
fegyverét. (Lásd Efézus 6:10-17.)

A maradék ereje nem önmagában 
van. Ez attól jön, Aki, miután legyőzte 
az ördögöt, ezt mondta: „Nékem ada-
tott minden hatalom mennyen és föl-
dön” (Máté 28:18).

Mi történt a többséggel?
Miért csak egy kicsiny maradék 

maradt meg? Mi a különbség a két 
csoport között? „Isten parancsolatai” 
és „a Jézus bizonyságtétele”, és az a 
mód, ahogy a maradék ezekhez a dol-
gokhoz viszonyul. Ez a két dolog vá-
lasztotta el őket egymástól.

Néhányan egy bizonyos ideig 
megtartották a parancsolatokat és Jé-
zus bizonyságtételét, de amikor elveik 
a világi érdekeikkel kerültek összeüt-
közésbe, akkor feladták azokat. Talán 
éppen az életük forgott kockán. Ezen 
embereket az a sziklára esett mag jel-
képezi, amiről Jézus az Ő példázatá-
ban beszélt. Örömmel elfogadták az 
Igét – de nem volt gyökerük, és ami-
kor a kísértések jöttek, elestek. (Lukács 
8:13). A maradék azáltal állt meg lelki-
leg, hogy Isten törvényének alapelvei-
be a végsőkig rendíthetetlenül beleka-
paszkodott. Istennek mindig volt egy 
hűséges kicsiny csoportja, akik állha-
tatosak maradtak a széleskörűen el-
terjedt hitehagyás közepette. Ezek a 

A maradék 
kihívásai

4. Felolvasás − A maradék kihívásai
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ret megsebzése követi. A másik lehető-
ség, hogy megtagadja saját ideiglenes 
élvezeteit vagy érdekeit és azt teszi, 
ami helyes, nem gondolva arra, hogy 
mibe kerül az önmegtagadás („Mert 
még végig vérig nem állottatok ellent, 
tusakodván a bűn ellen” – Zsidók 12:4). 
Azonban ennek eredményeként hosz-
szú ideig tartó belső békének és tiszta 
lelkiismeretnek örvend.

Mi a valódi indítóokunk?
A tékozló fiú példázata bemutat-

ja nekünk az idősebb fiú jellemét, aki 
megtagadta magát és engedelmeske-
dett atyja akaratának. „Ímé ennyi esz-
tendőtől fogva szolgálok néked, és 
soha parancsolatodat át nem hágtam” 
(Lukács 15:29). Csalódottnak érez-
te magát, ezért nem volt sem öröme, 
sem megelégedettsége az átélt dol-
gok miatt. Úgy tűnt, hogy az egyetlen 
igazi különbség közte és testvére kö-
zött csak az volt, hogy ő nem merte 
azt megtenni, amit a testvére megtett. 
Engedelmes volt atyja iránt és szolgál-
ta őt, de csak azért, mert nem akart 
kockázatot vállalni és félt a következ-
ményektől. Nem tapasztalt boldogsá-
got az által, hogy szolgált atyjának és 
összhangban élt akaratával. Ezt a fel-
színes engedelmességet – bár az em-
berek szemében tiszteletre méltó volt 
– nem lehetett lelki eredménynek te-
kinteni. Isten nem fogad el mást, csak 
az őszinte szívből jövő készséges en-
gedelmességet.

Megváltónk egészen más engedel-
mességet mutatott be. Ő jogosan el-
mondhatta: „Jön a világ fejedelme: és 
én bennem nincsen semmije” (János 
14:30). Sátán nem tudta megtéveszte-
ni Jézust semmilyen csellel sem. Nem 
volt egyetlen igenlő válasz sem Krisz-
tus lelkében az ördög kísértéseire.

Jézus nem saját akarata vagy tet-
szése ellenére engedelmeskedett Aty-
jának. Az Atya iránti engedelmessége 

tökéletes összhangban volt saját aka-
ratával. Ezt a magatartást egész éle-
te során tökéletesen bemutatta, ami-
kor ezen a földön élt, pontosan úgy, 
ahogy századokkal azelőtt meg volt 
jövendölve: „Hogy teljesítsem a te 
akaratodat; ezt kedvelem, én Iste-
nem, a te törvényed keblem közepet-
te van” (Zsoltárok 40:9).

A szeretet szolgálata
Dániel, az igaz próféta megértette 

azt az alapelvet, hogy egy látszólagos 
engedelmesség nem elegendő, csak ha 
egy belső késztetés és öröm indít arra, 
hogy Isten akaratát cselekedjük. Ezért 
mielőtt tanácsolni mert volna bármit 
is Nabukodonozor királynak, kihang-
súlyozta azt a tényt, hogy az engedel-
messég csak akkor értékes, ha szabad 
akaratból és készséges szívből szárma-
zik: „Azért óh király, az én tanácsom 
tessék néked, és vétkeidtől igazság 
által szabadulj és a te hamisságaidtól 
a szegényekhez való irgalmasság ál-
tal. Így talán tartós lesz a békességed” 
(Dániel 4:24).

A Strong-konkordancia szerint 
[A Strong-féle konkordancia a keresz-
tény Biblia, King James Bible néven is-
mert angol fordításához készített szó-
mutató.] az ebben a versben szereplő 
„tessék” szó valódi jelentése az eredeti 
nyelvben „shephar”, azt jelenti, hogy 
„szépnek lenni”, „elfogadhatónak len-
ni”, „kérlek, gondolkodj helyesen”. En-
nek a bibliaversnek ez a jelentése más 
nyelvű fordításokban is megjelenik. 
Miután Nabukodonozor örült a ta-
nácsnak, „helyesen gondolkodott” fe-
lőle és tetszett neki, így engedelmes-
sége értékes volt.

„Gondoljátok azonban meg, 
hogy az engedelmesség nem csupán 
a parancsolatokhoz való alkalmaz-
kodás, hanem: a szeretet szolgálata.” 
– Jézushoz vezető út, 41.

Az első zsoltár így jellemzi azt az 

zászlóvivők, akik fenntartják az igaz-
ság ragyogását. „Meghagytam ma-
gamnak hétezer embert, akik nem 
hajtottak térdet a Baálnak. Ekképpen 
azért most is van maradék a kegye-
lemből való választás szerint” (Róma 
11:4-5). Ez a maradék csak Isten ereje 
által tud megállni.

Az Úr szolgálóleányának meg lett 
mutatva, hogy „nem mindenkit há-
lózhat be az ellenség. Amikor min-
den földi dolog vége közeleg, lesz-
nek hűségesek, akik képesek az idők 
jelei megértésére. Mialatt a magu-
kat keresztényeknek vallók tömegei, 
cselekedeteik által megtagadják hi-
tüket, a maradék mindvégig kitart.”  
– Az apostolok története, 367.

Az „oroszlán” kísértéseivel 
szembesülve

Nem számít az eredeti csoport 
nagysága, vagy hogy mennyien kezd-
ték el a keresztény versenyfutást; még 
azt sem feltétlenül fontos tudni, hogy 
hányan tévedtek el az úton. Számunk-
ra a legfontosabb dolog az, hogy azok 
között legyünk, akik győztesen feje-
zik be a keresztény versenyfutást és a 
megváltottak között lesznek: „És aki 
győz, és aki mindvégig megőrzi az én 
cselekedeteimet, annak hatalmat adok 
a pogányokon” (Jelenések 2:26). „Az igaz 
pedig hitből él. És aki meghátrál, ab-
ban nem gyönyörködik a lelkem. De 
mi nem vagyunk meghátrálás em-
berei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, 
hogy életet nyerjünk (Zsidók 10:38-39).

Újra és újra különféle kísérté-
seknek és megpróbáltatásoknak va-
gyunk kitéve a keresztény ösvényen. 
Néhányat ezek közül Isten segítségé-
vel elég könnyen legyőzhetünk, mert 
nem kelt fel bennünk semmilyen ér-
zelmet. Más dolgok viszont igazi ki-
hívásnak bizonyulnak a lelki életünk-
ben, mert egy érzékeny húrt érinte-
nek meg a szívünkben, jellemünk né-
hány gyenge pontját vagy hajlamát 
célozzák meg. Ekkor válik a kísértés 
egy valódi kihívássá – egy olyan pilla-
nattá, amikor az embernek fájdalmas 
döntést kell hoznia.

Az egyik lehetőség az, hogy en-
ged a kísértéseknek és (talán) élvezi „a 
bűnnek ideig-óráig való gyönyörűsé-
gét” (Zsidók 11:25), de ezt a bűntudat, 
a lelkiismeret-furdalás és a lelkiisme-

Talán az az előttünk álló legnagyobb fel-
adat, hogy helyes indíttatással és maga-

tartással engedelmességet tanúsítsunk 
Isten iránt. Akaratunknak teljesen bele 

kell olvadni Isten akaratába
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embert, akit Isten megáldott: „ha-
nem az Úr törvényében van gyönyö-
rűsége” (Zsoltárok 1:2). Az ilyen ember 
örömet talál abban, hogy Isten akara-
tát teljesítse; akarata megegyezik Is-
ten törvényével. Isten akarata – aho-
gyan törvényében van kifejezve – és 
az ember akarata tökéletes összhang-
ban van egymással. Ugyanez a gon-
dolat a Zsoltárok 112:1-ben is meg-
található: „Boldog az ember, aki féli 
az Urat, és az ő parancsolataiban igen 
gyönyörködik.”

Ha végiggondoljuk a bennünket 
érő kísértéseket, amelyeknek ellent 
kellene állnunk, akkor láthatjuk, hogy 
sokféle van. Talán az az előttünk álló 
legnagyobb feladat, hogy helyes indít-
tatással és magatartással engedelmes-
séget tanúsítsunk Isten iránt. Akara-
tunknak teljesen bele kell olvadni Is-
ten akaratába – szeretni azt, amit Ő 
szeret, és gyűlölni, amit Ő gyűlöl. E 
kihívásnak eleget tenni csakis akkor 
lehet, ha újjászülettünk.

Az újjászületés nem a külső visel-
kedés, hanem a gondolkodás gyöke-
res megváltozása, ami átalakítja ön-
tudatunkat. Mély lelki átalakulás a 
Szentlélek ereje által.

„Változás áll be életünkben, szo-
kásainkban és törekvéseinkben. 
Tisztán, határozottan látható a kü-
lönbség aközött, amik voltunk, és 
amik újjászületésünk óta vagyunk.” 
– Jézushoz vezető út, 39.

Azok, akik a Lélek gyümölcse-
it megtermik (Galata 5:22-23), „nem 
találnak többé örömet a régi élveze-
tekben, hanem az Isten Fiában való 
hit által az ő nyomdokait követik, 
az ő jellemét tükrözik vissza és meg-
tisztítják magukat, amint hogy Ő 
is tiszta. Amit régente gyűlöltek, 
azt most szeretik; és amit régeb-
ben szerettek, azt most gyűlölik.” 
– Jézushoz vezető út, 40.

A szív kérdése
Mivel Isten igazságos, ezért egyen-

lő lehetőséget ad mindenkinek – a 

Szentlélek minden emberben műkö-
dik, arra törekedve, hogy véghezvigye 
benne ezt az átalakító munkát. Akkor 
miért van az, hogy némelyek üdvözül-
nek, mások pedig elvesznek? Mi a kü-
lönbség? A válasz nagyon egyszerű: 
Isten mindenkinek szabad akaratot 
adott. Csak a mi beleegyezésünkkel és 
együttműködésünkkel tud a Szentlé-
lek átformálni minket. Ezért állandó-
an alázatosan, készségesen kell enge-
delmeskednünk akaratának.

Állandóan emlékeznünk kell Is-
ten szeretetére és bölcsességére – és 
ha ezt az utat választjuk, akkor a hosz-
szú zarándokúton boldogok leszünk. 
Elméletileg ez jól hangzik és elég el-
fogadhatónak tűnik. Viszont amikor 
megpróbáljuk ezt az igazságot a gya-
korlatba átültetni, azt tapasztaljuk, 
hogy ezek a döntések gyakran har-
cot és komoly küzdelmet igényelnek. 
A Biblia „a hitnek szép harcá”-nak ne-
vezi (1 Timótheus 6:12) ezt. Azonban ha 
a saját utunkat választjuk, akkor egy-
re messzebb és messzebb kerülünk a 
boldogságtól.

Ezen küzdelem idején gyakran 
emlékeznünk kell Isten határtalan sze-
retetére, végtelen bölcsességére és ha-
talmára, hogy ezáltal bízni tudjunk a 
Láthatatlanban, és ennek megfelelő-
en hozzunk döntéseket életünkben. 
Minél többet tanulmányozzuk Isten 
szavát, annál jobban felismerjük jelle-
mének szépségét és terveinek csodá-
it. Ahogy fokozatosan egyre jobban és 
jobban megismerjük Istent, ez meg-
könnyíti számunkra, hogy megért-
sük terveit és azonosuljunk velük. Is-
ten akaratát teljesítve már valójában 
a saját akaratunkat fogjuk teljesíteni, 
mert céljaink és terveink már hason-
lókká váltak az Övéhez.

Ennek ellentéte, ha olyanok va-
gyunk, mint Bálám. Ő engedelmeske-
dett ugyan Isten terveinek, de nagyon 
vonakodva tette, csalódottan, azt érez-
ve, hogy Isten akarata megakadályoz-
ta abban, hogy vagyonra és boldog-
ságra tegyen szert. Ez a fajta engedel-

messég értéktelen volt!
Ha úgy gondolkodtunk, mint Bá-

lám – kihagytuk a valódi újjászüle-
tés tapasztalatát vagy szűkölködünk 
benne –, akkor legfőbb ideje, hogy 
felébredjünk és helyreállítsuk Isten-
nel való kapcsolatunkat. Ez képesít 
minket arra, hogy az előttünk álló 
rendkívüli megpróbáltatásokban szi-
lárdan megálljunk.

Ünnepélyes felszólítás mind-
annyiunk részére

Az Úr hírnöke kijelenti: „Mit is 
mondhatnék, hogy felrázzam Is-
ten maradék népét? Isten értésemre 
adta, hogy rettenetes események áll-
nak előttünk. Sátán és angyalai min-
den erejüket Isten népe ellen fordít-
ják. Tudja, hogy ha még kissé tovább 
alszanak, akkor biztosan az ő áldozatai 
lesznek, mert pusztulásuk bizonyossá 
válik.” – Bizonyságtételek, 1. kötet, 249.

„’Meg akartok-e menekülni a hét 
utolsó csapástól? Be akartok-e men-
ni a dicsőségbe és örökölni akarjá-
tok-e azt, amit Isten azok számára ké-
szített el, akik őt szeretik, és akik ké-
szek érette szenvedni? Ha ezt akarjá-
tok, akkor meg kell halnotok, hogy él-
hessetek. Legyetek készen! Legye-
tek készen! Legyetek készen! Le-
gyetek jobban elkészülve, mint 
most vagytok, mert az Úr napja kö-
zeleg… Áldozzatok fel mindent az 
Úrért, tegyetek le mindent oltárára 
– magatokat, mindeneteket, vagyo-
notokat – élő áldozatul. Áldozzatok 
fel mindent azért, hogy bejuthassa-
tok a dicsőségbe.’ ” – Tapasztalatok, 
látomások, 66-67.

„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.” – Krisztus 
példázatai, 213.

Nem az az Isten akarata, hogy 
külsőleg igazságos életet mutas-
sunk, mint ahogy a farizeusok pró-
bálták azt megtenni. „Mert ez az Is-
ten akaratja, a ti szentté lételetek” (1 
Thess 4:3). Egész lényünket, beleért-
ve gondolatainkat és érzéseinket is, 
alá kell rendelni az Úr akaratának: 
„Lerontván okoskodásokat és min-
den magaslatot, amely Isten isme-

Emlékeznünk kell Isten határtalan szerete-
tére, végtelen bölcsességére és hatalmára, 
hogy ezáltal bízni tudjunk a Láthatatlanban.

4. Felolvasás − A maradék kihívásai
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rete ellen emeltetett, és foglyul ejt-
vén minden gondolatot, hogy en-
gedelmeskedjék a Krisztusnak” 
(2 Korinthus 10:5).

Akkor és csak akkor jöhet el Jé-
zus és nevezhet minket sajátjának, 
„ha nyilvánvalóvá lesz, [hogy] ha-
sonlókká leszünk Őhozzá; mert 
meg fogjuk őt látni, amint van” (1 Já-
nos 3:2). Ezt a célt csak akkor érhetjük 
el, ha Krisztushoz hasonlóak leszünk: 
„Annakokáért az az indulat legyen 
bennetek, mely volt a Krisztus Jé-
zusban is” (Filippi 2:5). Ilyen tapaszta-
lat, ami ezt jelenti: „a Krisztus ti köz-
tetek van, a dicsőségnek ama remény-
sége” (Kolossé 1:27).

Amikor ez a feltétel teljesül, és az 
az indulat lesz bennünk, mint Krisz-
tusban volt, akkor az Ő gondolatai 
lesznek a mi gondolataink és ezeket 
másokkal is megosztjuk. Érzelmeink 
és magatartásunk összhangban lesz 
Vele, és a Szentlélek gyümölcsei töké-
letesen megnyilvánulnak életünkben. 
„Hogy a törvénynek igazsága betelje-
süljön bennünk”, mert mi „nem test 
szerint járunk, hanem Lélek szerint” 
(Róma 8:4).

Ez a szeretet alapelve – Isten tör-
vényének és jelleme kifejezésének 
alapja –, ami a keresztények cseleke-
deteit és viselkedését befolyásolja és 
az élet minden területét áthatja. Így 
tehát „a törvény igazságossága” min-
den tekintetben beteljesedett. „Eljö-
vetelekor Jézus nem változtatja meg 
a jellemet. Az átalakulás munkáját 
most kell megtennünk. Mindenna-
pi életünk dönti majd el sorsunkat.”  
– Boldog otthon, 18.

Hitvallásunknak életünk számos 
területén meg kell nyilvánulnia, mint 
például:

Találjunk örömet Isten törvé-
nyének és a szombatnak megtartá-
sában!

„Az a helyreállítási munka és re-
formáció, amelyet a hazatért foglyok 
Ezsdrás és Nehémiás vezetésével vé-
geztek, a lelki helyreállításnak olyan 
képét tárja elénk, amilyet a föld törté-
nelmének záró napjaiban kell véghez-
vinni… Isten maradék népének – 
amelynek tagjai reformátorokként 
állnak a világ előtt – meg kell mu-
tatnia, hogy Isten törvénye minden 
maradandó reform alapja, és hogy 

a negyedik parancsolat szombatja a 
teremtés emlékműveként, Isten ha-
talma állandó emlékeztetőjeként 
érvényben marad. Világosan és ért-
hetően magyarázzák meg, hogy a 
Tízparancsolat minden előírásának 
engedelmeskedni kell. Krisztus sze-
retetének késztetésére együtt kell mű-
ködniük Vele a puszta helyek felépí-
tésében. A romlás kijavítóinak és ös-
vények helyreállítóinak kell lenniük, 
’hogy ott lakhassanak’.” – Próféták és 
királyok, 418-419.

Neveljünk összetartó, jól ren-
dezett családot!

„A keresztények legfontosabb 
munkája, hogy egység legyen a csa-
ládban.” – Boldog otthon, 36.

„A család légkörét nagymérték-
ben a szülők alakítják ki, így ha a férj 
és a feleség között nézeteltérés van, 
akkor ezt a légkört a gyermekek is át-
veszik. Tegyük illatossá otthonunk 
légkörét gyengéd előzékenység ál-
tal! Ha elidegenedtünk az igazság-
tól és már nem vagyunk biblikus ke-
resztények, térjünk meg; mert az a 
jellem – mely megnyilvánul a próba-
időnk alatt –, lesz jellemünk Krisztus 
eljövetelekor is. Ha szentek leszünk 
a mennyben, akkor előbb szentnek 
kell lennünk a földön. Az életünkben 
dédelgetett jellemvonások nem vál-
toznak meg a halál vagy a feltámadás 
által. Ugyanazzal a hajlammal jövünk 
fel a sírból, amelyet otthonunkban és 
a társadalomban kinyilvánítottunk.” 
– Boldog otthon, 18.

Haladjunk előre az egészség-
ügyi reform világosságában!

„Isten az ő érdekükben, az ő ja-
vukra tanácsolja a maradék egyház-
nak, hogy vessék el a hús, a tea, a 
kávé és más ártalmas enni-inniva-
lók fogyasztását. Bőven akad más, 
amin megélhetünk. Olyan, ami táp-
láló és jó. (Hogyan étkezzünk? 333-334.) 
Azok, akik Krisztus visszajövetelét 
várják, az utolsó időkben felhagynak a 
húsevéssel – étrendjükből teljesen ki-
iktatják azt. Ezt a célt mindig tartsuk 
a szemünk előtt, és tegyünk meg min-
dent azért, hogy elérjük. (Gyermekneve-
lés, 267.)” – Counsels for the Church, 231.

„Isten maradék népének meg-
tért népnek kell lennie. Ennek az 

üzenetnek a hirdetését a lelkek meg-
térésének és megszentelődésének kell 
követnie… Akadnak olyan hívők, 
akik ugyan Isten üzenetének fogadják 
el a bizonyságtételek bizonyos részeit, 
mégis elvetik a kedvenc bűneiket el-
ítélő részeket. Ezek az emberek a ma-
guk és a gyülekezet jóléte ellen tesz-
nek. Elengedhetetlen, hogy amíg ren-
delkezünk a világossággal, addig a vi-
lágosságban is járjunk. Akik állítják, 
hogy hisznek az egészségügyi meg-
újulásban, de mindennapi életükben 
mégis annak elvei ellen dolgoznak, 
azok kárt tesznek lelkükben, és rosz-
szul hatnak ki a hívők és hitetlenek 
gondolkodására is.” – Counsels for the 
Church, 233. (Hogyan étkezzünk? 38.)

Öltözködjünk keresztényhez 
illő módon!

Az Úr szolgálóleánya ezt írja: „Lát-
tam, hogy Istennek népe elvarázsolt te-
rületen áll és nagyon sokan megfeled-
keztek arról, hogy mily rövid a rendel-
kezésükre álló idő és mily végtelen ér-
téke van minden egyes megmentés-
re szoruló léleknek. A büszkeség a 
szombatosok soraiba is behatolt. 
Testvéreink mindig több és több 
gondot fordítanak a ruházatra és a 
külső megjelenésre. Az angyal így 
szólt: ’A szombat megőrzői haljanak 
meg az ’én’-nek, a büszkeségnek és a 
világ hiábavalóságainak.’… Láttam, 
hogy az önfelmagasztalás, beképzelt-
ség és önteltség az embereket tévútra 
viszi, és ha nem szállnak magukba az il-
letők, bizonyosan elbuknak. Ha valaki 
önhittségében túl sokra becsüli önma-
gát és azt hiszi, hogy nagy dolgot ké-
pes véghezvinni, akkor Istennek Szent-
lelke visszavonul tőle és saját erejében 
addig halad, míg végül tönkremegy.”  
– Tapasztalatok, látomások, 134.

Itt az idő – hol kezdjük ezt a 
munkát?

„Minden egyes reggelen újból 
szenteljétek magatokat az Úrnak. 
Összes terveiteket Néki rendeljétek 
alá, hogy megvalósítsátok vagy fel-
adjátok, ahogy gondviselése akar-
ja. Így adjátok át, ajánljátok fel Is-
tennek napról napra életeteket, 
hogy az mindinkább átalakuljon 
és hasonlóvá legyen Krisztus életé-
hez.” – Jézushoz vezető út, 47.
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„A Krisztussal való kapcsolat magá-
ban foglalja az Ő gyülekezetével való 
kapcsolatot is.” – Előtted az élet, 267.

„A gyülekezet: Isten eszköze az 
igazság hirdetésére. Isten bízta meg, 
hogy különleges munkát végezzen. 
Ha minden parancsolatát teljesí-
ti és hű marad Hozzá, akkor az iste-
ni kegyelem bősége árad reá. Ha en-
gedelmesen kitart Ura mellett, ha 
tiszteli Izráel Istenét, a poklok ka-
pui sem vehetnek rajta diadalmat.” 
– Az apostolok története, 412.

Isten egyháza az igazság oszlo-
pa. Védelmezi és kiéli az igazságot  
(1 Timótheus 3:15).

A maradék
János a Jelenések 12. fejezetében a 

vég idejéről beszél és Isten igaz népére 
utal. Maradéknak nevezi őket, akik el-
len Sátán háborút indít. Korszakokon 
át Isten hűségesei alkották az igaz egy-
házat. Sátán gyűlöli őket, mert nem 
tudja megalkuvásra és Isten törvényé-
nek áthágására bírni őket. Az igaz ma-
radék minden körülmények között, 
még a nagy üldöztetések közepette is 
hűséges maradt Istenhez. Amikor min-
denki megalkuszik elveivel, a hűsége-

A maradék 
ismertetőjelei

Isten egyháza
Isten egyháza hűséges követőiből 

tevődik össze, akiket szolgálatára hí-
vott el. A Bibliában Isten egyházát egy 
asszony jelképezi. Az Ótestamentum-
ban az Úr gyakran használta a „Sion” 
nevet népével kapcsolatban (Ésaiás 
51:16), és kijelentette: „A szép és elké-
nyeztetett asszonyhoz tettem hason-
lóvá Sion leányát” (Jeremiás 6:2). Ha-
sonlóképpen az Újtestamentumban 
Krisztus mint vőlegény van ábrázol-
va, aki feleségül veszi menyasszonyát 
– az egyházat. Pál apostol így magya-
rázta ezt a hívőknek: „Eljegyeztelek 
titeket egy férfiúnak, hogy mint szep-
lőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé”  
(2 Korinthus 11:2).

Zsidó egyház: Izrael, a választott 
nép úgy volt ábrázolva, hogy Istennel 
kötött házasságot; mégis gyakran hűt-
lenek voltak Hozzá (Jeremiás 2:11–22). 
Krisztus az Ő idejében terméketlen 
fügefához hasonlította egyházát, mert 
dús, kérkedő levelei ellenére szűköl-
ködött értékes gyümölcsökben.

Keresztény egyház az Újtesta-
mentumban: Isten igazi Izraele töb-
bé már nem mint nemzet, hanem 
mint egyház van megnevezve. Azok-

ból a zsidókból és nem zsidókból állt, 
akik Krisztust személyes Megváltó-
juknak fogadták el. Krisztus az élő 
Sziklára alapította egyházát.

A betiltott egyház a sötét közép-
korban: Róma püspökét az egyete-
mes egyház fejévé nevezték ki. A po-
gányság helyet adott a pápaságnak, 
és azokat üldözte, akik szerették Is-
tent. Az üldözés, a viszály és a sötét-
ség ezen időszaka alatt a kegyelmes Is-
ten gyengéden gondoskodott vadon-
ban rejtőző maradék egyházáról.

A maradék egyház, a végidők 
egyháza: Isten ezen napokban élő 
egyházát maradéknak nevezte, akik 
a világ világosságaként állnak, „hogy 
majd Önmaga elébe állítsa dicsőség-
ben az egyházat, úgy hogy azon ne le-
gyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy 
valami afféle; hanem hogy legyen 
szent és feddhetetlen” (Efézus 5:27). 
Nincs kétség afelől, hogy az Úr, ami-
kor eljön, találni fog egy ilyen egyhá-
zat a földön – akár velünk, akár nélkü-
lünk. Krisztus és egyháza elválasztha-
tatlanok egymástól. Ezért megmenté-
sünk érdekében minden bizonnyal 
ezen kis maradék egyházhoz, a győ-
zedelmes egyházhoz kell tartoznunk. 

5. Felolvasás − A maradék ismertetőjelei
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sek legyőzik Sátánt a Bárány vére és 
bizonyságtételük szavai által (Jelenések 
12:11). „Megharagvék azért a sárkány 
az asszonyra, és elméne, hogy hada-
kozzék egyebekkel az ő magvából va-
lókkal, az Isten parancsolatainak meg-
őrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisz-
tus bizonyságtétele” (Jelenések 12:17).

A maradék szó a régi francia 
remenant „megmaradó” és a remanoir 
„megmaradni” szóból származik. Egy 
kis részt vagy mennyiséget jelent; 
vagy kis létszámot, akik egy nagyobb 
eredeti részből maradtak meg. Három 
különböző görög szót használnak az 
Újtestamentumban: kataleimma, 
loipoy és leimma, és mindegyiket „ma-
radék”-nak fordítják. A János által 
használt görög szó a loipos (loipoy), 
ami azt jelenti, hogy „egy egésznek a 
része, ami megmarad vagy folytató-
dik”, és így az eredetinek a maradékát 
alkotja.

Jézus kiválasztott egy népet hogy 
szolgálja Őt; már Ádám bukása után 
választott egy maradékot. Az özönvíz 
idején csak Noé családja volt hűséges 
(1 Mózes 6:1-8). A pusztában is csak ke-
vesen utasították vissza az aranybor-
jú imádását (2 Mózes 32:25-26). Ami-
kor Akháb hitehagyásba vitte az egész 
országot, csak Illés és rajta kívül még 
7000 ember nem hajolt meg a Baál 
előtt (1 Királyok 19:10-18). Ezsdrás ide-
jében is kevesen figyeltek Isten felszó-
lítására, hogy térjenek vissza Babilon-
ból Jeruzsálembe (Ezsdrás 2:1-70).

Amikor a Biblia a maradék egyház-
ról beszél, Isten népének egy kis cso-
portjára utal, akik az idők végén hűsé-
gesek maradnak Istenhez. Egy hamisí-
tatlan hitbe kapaszkodnak, az első ke-
resztény egyház hitébe és tanaiba, mi-
közben a többség körülöttük feladja 
hitét.

Az idők végén azok alkotják a ma-
radék egyházat, akik Krisztus ereje ál-
tal megtartják Isten parancsolatait, 
valamint mindennapi életükben lát-
ható, ahogyan Jézus Krisztus hatalma 
működik. Nem engedik, hogy pogány 
elgondolások, tantételek és világias-
ság keveredjen bele hitükbe. Ez a vég-
ső maradék bibliai meghatározása. Is-
tennek mindig volt és mindig lesz ma-
radék egyháza.

A maradék eredete
A zsidók úgy hitték, hogy mivel 

ők Ábrahám egyenes ágú leszárma-
zottai, következésképpen Isten gyer-
mekei. A római katolikus teológia ha-
sonló elképzelést tanít: „Ubi Petrus, 
ibi ecclesia” (Ahol Péter van, ott van az 
egyház). De mit mond a Biblia? Egy 
nagy pátriárkától vagy Jézus egyik 
apostolától való egyenes ágú leszár-
mazás nem tesz minket utódaikká, ha 
jellemünk nem hasonlít az övékhez. A 
jellem hasonlósága a meghatározó té-
nyező (Máté 3:9; János 9:39; Róma 9:6-8; 
Galata 3:7-9).

„Az Ábrahámtól való leszárma-
zást nem a név vagy a vonal bizto-
sítja, hanem a jellem hasonlósá-
ga. Ugyanígy az apostoli jogfolyto-
nosság sem az egyházi hatalom to-
vábbadásában rejlik, hanem a lelki 
rokonságban. Az apostoli jogfolyto-
nosság valódi bizonyítéka az aposto-
li lelkülettől indított élet, az általuk ta-
nított igazság továbbadása és elhivése. 
Ez teszi az embert az evangélium első 
tanítóinak egyenes leszármazottjává.” 
– Jézus élete, 395.

Jézus meghatározta azokat a fel-
tételeket, melyek alapján az Úr meg-
ígérte, hogy népének ismer el: „Az én 
anyám és az én atyámfiai ezek, akik az 
Isten beszédét hallgatják, és megcse-
lekszik azt” (Lukács 8:21). „Ha ti meg-
maradtok az én beszédemben, bizony-
nyal az én tanítványaim vagytok” (Já-
nos 8:31). „Ti az én barátaim vagytok, 
ha azokat cselekszitek, amiket én pa-
rancsolok néktek” (János 15:14). „Aki 
megmarad a Krisztus tudománya 
mellett, mind az Atya, mind a Fiú az 
övé” (2 János 9).

„A… hitvallás mit sem jelent az 
Isten szemében; de a követelményei 
iránti őszinte, szerény, készséges en-
gedelmesség – ez jelzi fogadott gyer-
mekeit, kegyelmének részeseit, nagy-
szerű mentésének alanyait.” – Bizony-
ságtételek, 2. kötet, 441.

„Amikor elvhű, a kötelesség tel-
jesítésében félelmet nem ismerő, Is-
ten ügyében buzgó embereket látunk, 
akik mégis alázatos szívűek és szeré-
nyek, gyöngédek és megértők, min-
denkivel türelmesek, könnyen meg-
bocsátanak, és szeretetet tanúsítanak 
azok iránt, akikért Krisztus meghalt, 
akkor nincs szükségünk arra, hogy 
megkérdezzük, keresztények-e? Fél-
reérthetetlen bizonyságuk van arról, 
hogy Jézussal voltak és Tőle tanultak.” 
– Bizonyságtételek, 5. kötet, 224-225.

Isten népének jellegzetességei
Isten kiválasztott népét a földön 

„én népem”-nek nevezi. „Izráel mara-
déka nem cselekszik hamisságot, nem 
szól hazugságot, és nem találtatik szá-
jában álnokságnak nyelve, hanem leg-
elésznek és lenyugosznak és nem lesz, 
aki felrettentse őket” (Sofóniás 3:13).

Ezen szent írásokban a következő 
jellegzetességeket találjuk:

1. „Nem cselekszik hamisságot.”
2. „Nem szól hazugságot, és nem ta-

láltatik szájában álnokságnak nyelve.”
Ilyen ígéretet találunk:
1. „Legelésznek és lenyugosznak.” 

és
2. „Nem lesz, aki felrettentse őket.”

Isten népe az igazság iránti enge-
delmesség által, amint az a Jézusban 
van, megtisztítja lelkét. Istennek kü-
lönálló és különleges népe lesz. Hi-
tük különleges. Különleges kivált-
ságaik vannak. Látható és azono-
sítható egyházat alkotnak. Jelenések 
12:17. verse meghatározza jellegze-
tességeiket a föld történelmének ezen 
utolsó napjaiban. Három fő tulajdon-
ságról lehet őket felismerni:

1. Bíznak Isten kegyelmében és 
megtartják parancsolatait (Jelenések 
12:17; 14:12).

2. Megtartják Jézus Krisztus bi-
zonyságtételét (Jelenések 12:17). Ez 
a kifejezés – Jézus bizonyságtétele 

Az idők végén azok alkotják a maradék egyházat, 
akik Krisztus ereje által megtartják Isten 

parancsolatait, valamint mindennapi életükben 
látható, ahogyan Jézus Krisztus hatalma működik. 
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lyel megragadjuk Krisztust, átvesszük 
érdemeit, mint orvosságot a bűnre.” – 
Jézus élete, 137.

„[A hit] a lélek lépése, mely ál-
tal átadjuk azt Jézus Krisztus vezeté-
se és ellenőrzése alá.” – Értelem, jellem, 
egyéniség , 2. kötet, 349. 

„A megigazító hit először min-
dig őszinte bűnbánatot, majd jó cse-
lekedeteket terem, ezek a gyümölcsei 
ennek a hitnek.” – Szemelvények, 3. kötet, 
175. „Az őszinte, megmentő hit elvá-
laszthatatlan a bűnbánattól és megté-
réstől. A Lélek gyümölcseinek meg-
termésében nyilvánul meg. Ez egy ál-
landó, folyamatos, határozott bizalom 
Jézusban.” – The Review and Herald, 1883. 
november 27.

„A hit és a cselekedetek kéz a kéz-
ben haladnak; összhangban dolgoz-
nak a győzelem munkájában. A cse-
lekedetek hit nélkül megholtak, és 
a hit cselekedetek nélkül megholt. 
Cselekedeteink soha nem mentenek 
meg bennünket; Krisztus érdeme az, 
ami segíthet nekünk. Ha hiszünk Ben-
ne, akkor Krisztus a tökéletlen erőfe-
szítéseinket Isten előtt elfogadható-
vá teszi. A hit, amellyel rendelkez-
nünk kell, nem egy semmittevő hit; 
hanem az a megmentő hit, ame-
lyik szeretet által munkálkodik és 
megtisztítja a szívet.” – The Signs of 
the Times, 1890. június 16.

„Isten maradék népének megtért 
népnek kell lennie. Ennek az üzenet-
nek a hirdetését a lelkek megtérésé-
nek és megszentelődésének kell kö-
vetnie. Ebben a mozgalomban érez-
nünk kell Isten Lelkének erejét. Cso-
dálatos és határozott üzenet ez, ami 
mindent jelent befogadójának és amit 
hangos kiáltással kell hirdetnünk. Iga-
zán és megingathatatlanul kell hin-
nünk, hogy ez az üzenet egyre növek-
vő fontossággal halad majd előre az 
idők végéig.

Akadnak olyan hívők, akik ugyan 
Isten üzenetének fogadják el a bizony-
ságtételek bizonyos részeit, mégis el-
vetik a kedvenc bűneiket elítélő ré-
szeket. Ezek az emberek a maguk és a 
gyülekezet jóléte ellen tesznek…

Az igazság ismerőin az az ünne-
pélyes felelősség nyugszik, hogy 
minden tevékenységük egyezzen 
meg hitükkel, hogy életük nemes és 

(marturia Iesou) – négy helyen sze-
repel a Jelenések könyvében (1:2,9; 
12:17; 19:10), és a prófétálás ajándé-
kával van azonosítva (10. vers). A ma-
radék különös ismertetőjele, hogy 
Jézus hitével rendelkeznek (Jelenések 
14:12), azaz megtartják a mi Megvál-
tó Jézus Krisztusunk tanításait, ami 
a hitük alapja.

3. A maradék a szenteknek békes-
séges tűrésével rendelkezik (Jelenések 
14:12). A „tűrés” itt „kitartást” jelent. 
Amikor tévedés és hitehagyás jele-
nik meg és válik uralkodóvá, akkor a 
maradék ellenáll az ellenség folyama-
tos támadásainak, és hűséges marad a 
Megváltóhoz. A „tart” szó görög nyel-
ven echontoon, ami ragaszkodást, szo-
ros kötődést jelent egy személyhez 
vagy dologhoz. A Jelenések könyve 
arról is beszél, hogy a maradék jutal-
mat vár (Jelenések 2:7).

„Az asszony” az egyházat, az asz-
szony magva a hívők csoportját 
jelképezi minden nemzedékben. 
„Magvának maradéka” pedig ter-
mészetesen az egyház utolsó nem-
zedékét jelenti. Itt egy világos, hatá-
rozott prófécia található, ami az utol-
só egyházat ezen különleges jellem-
vonással mutatja be: Jézus Krisztus 
bizonyságtételével rendelkeznek. De 
mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? 
„Mert a Jézus bizonyságtétele a prófé-
taság lelke” (Jelenések 19:10). „Eszerint 
az asszony magvának maradéka a hű-
séges egyház.”

Isten parancsolatai
Isten felhívja maradék népét, hogy 

Illés lelkével és erejével hirdesse tör-
vényét a végidő ezen fontos és ünne-
pélyes időszakában. Keresztelő János 
Krisztus első eljövetelére azáltal ké-
szítette elő az utat, hogy az emberek 
figyelmét a Tízparancsolatra irányí-
totta. Nekünk is hasonlóképpen hatá-
rozott hangon kell hirdetnünk ezt az 
üzenetet: „Féljétek az Istent és néki 
adjatok dicsőséget: mert eljött az ő 
ítéletének órája” (Jelenések 14:7).

„Isten maradék népének – amely-
nek tagjai reformátorokként állnak a 
világ előtt – meg kell mutatnia, hogy 
Isten törvénye minden maradandó re-
form alapja.” – Próféták és királyok, 419.

„Akik szeretik és megtartják a 

szombatot, és megőrzik a házasság 
tisztaságát, ezáltal Isten és az embe-
rek barátjává válnak. Akik pedig el-
veik vagy példáik által gyengítik 
ezen szent intézmények tekintélyét, 
mind Istennek, mind az emberek-
nek ellenségei.” – The Signs of the Times, 
1884. február 28.

Isten pecsétje
A szombat a Jelenések 7. fejeze-

tében leírt elpecsételés üzenetével 
van azonosítva. Isten pecsétje, sa-
ját jele (Ezékiel 20:12,20). Isten jel-
leme törvényében nyilatkozik meg. 
Ez a maradék szívébe is be van írva, 
mert ők megszentelődtek az igaz-
ság által (Ésaiás 8:16; Jeremiás 31:33; 
2 Korinthus 3:3; 2 Thessalonika 2:13; Já-
nos 17:17; Zsoltárok 119:142). A szom-
bat megtartása a megszentelődés és 
a megkülönböztetés igazi jele. Ez az 
igaz Isten imádóiként azonosít min-
ket, és megkülönböztet az engedet-
lenség gyermekeitől (2 Mózes 31:16-
18; Ezékiel 9:4-6). A próbaidő lezáru-
lásakor a szombat lesz a hűség legna-
gyobb próbaköve.

Isten parancsolattartó népe hom-
lokán fogja viselni az élő Isten pe-
csétjét (Jelenések 14:1,12; 7:2-4). „A ne-
gyedik parancsolat iránti lélekben és 
igazságban való engedelmesség által 
az emberek a Tízparancsolat minden 
szabályának engedelmeskednek.” – 
The Faith I Live By, 291.

Jézus hite
A maradék másik ismertetője-

le, hogy Jézus hitével bírnak (Jelenések 
14:12). Magukévá teszik Jézus tanítá-
sait, ami hitük alapja.

„A Krisztus képességében való hit 
a teljes, mindenre kiterjedő megmen-
tésünkre – ez jelenti a Jézus hitét.” – 
Szemelvények, 3. kötet, 155.

Cselekvő hit
„A hit bizalom Istenben, bizako-

dás abban, hogy Ő szeret bennünket 
és a legjobban tudja, hogy mi válik ja-
vunkra. A hit rábír bennünket arra, 
hogy saját utunk helyett az Ő útját vá-
lasszuk.” – Előtted az élet, 251.

„Hit által kapjuk meg Isten ke-
gyelmét, de nem a hit az üdvözítőnk. 
A hit nem érdem, hanem kéz, amely-

5. Felolvasás − A maradék ismertetőjelei
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megszentelt legyen, hogy készen áll-
janak a munkára, melyet az üzenet-
nek ezekben a zárónapjaiban gyor-
san kell elvégezniük… Sokakból hi-
ányzik közülünk a lelkiség, akik ha-
csak teljesen meg nem térnek, bizo-
nyosan elvesznek. Megengedheti-
tek-e magatoknak ezt a kockázatot?” 
– Hogyan étkezzünk? 38.

Figyelmeztető üzenetet 
hirdetnek

Isten tanítja, vezeti és irányítja ma-
radék népét, azért, hogy ők is tanítsa-
nak, vezessenek és irányítsanak má-
sokat. Figyelmeztetni fogják azokat, 
akik a fenevadat imádják, és képét 
vagy bélyegét felveszik; elmondják 
nekik, hogy Isten haragja fogja őket 
utolérni (Jelenések 14:9-11). Az a felada-
tuk, hogy felszólítsák Isten népét, azo-
kat, akik még mindig Babilonban van-
nak, hogy jöjjenek ki és csatlakozza-
nak a maradékhoz. Erősítsék meg Is-
ten és az igazság iránti elkötelezettsé-
güket (Jelenések 18:4). Mielőtt Jézus el-
jön, a maradék és azok, akik kijönnek 
Babilonból és hozzájuk csatlakoznak, 
együttesen alkotják Isten teljes mara-
dék népét. Hirdetik az ítélet óráját, a 
Krisztus általi megváltást, és előre jel-
zik dicsőséges második eljövetelének 
közeledését. Ez egy komoly, ünnepé-
lyes kötelesség.

Győzők
„Isten népe gyötri lelkét az Úr 

előtt, szívük tisztaságáért esedezve.” – 
Bizonyságtételek, 5. kötet, 475.

Az Úr ereje által „diadalmasok 
[lesznek] a fenevadon és az ő képén, 
és bélyegén és az ő nevének számán” 
(Jelenések 15:2). Lásd Az apostolok törté-
nete, 590-591; A nagy küzdelem, 648-649.

„[Ki fogják állni] Jákób éjszakájá-
nak gyötrelmeit, és közbenjáró nélkül 
álltak meg az utolsó csapások idején.” 
– A nagy küzdelem, 576.

A győzők oszlopok lesznek Isten 
templomában és homlokukra lesz írva 
Isten neve, az új Jeruzsálem és Jézus új 
neve (Jelenések 3:12). A maradék nem-
csak kegyelmet és elfogadást nyer, ha-
nem méltóságot is. „Tiszta süveg” lesz 
a fejükön. Királyokként és papokként 
állnak Isten előtt és követik a Bárányt, 
valahová megy (Jelenések 14:4-5).

Krisztus igazságosságának 
palástjába felöltözve

„Krisztus igazságos cselekedete-
inek ragyogóan tiszta öltözetét ad-
ják Isten megpróbált, megkísértett, 
de hűséges gyermekeire. Dicsőséges 
ruhákba öltöztetik most a megvetett 
maradékot, hogy a világ romlottsá-
ga soha többé ne piszkolja be őket.” 
– Bizonyságtételek, 5. kötet, 475. „A pálma 
a győzelem kivívásának jele, és a fe-
hér ruha, hogy a Krisztus igazságos-
ságába, isteni jellemébe öltöztették 
őket.” – A Te Igéd igazság , 243.

„Krisztus, csak Krisztus és igaz-
ságossága ad részünkre útlevelet a 
mennybe.” – Testimonies to Southern 
Africa, 32. (Az utolsó napok eseményei, 200.)

Azon kevesek, akik a maradékhoz 
tartoznak, őszinte, komoly sóvárgást 
éreznek Isten iránt. Készségesek Is-
ten akaratának cselekvésében. Nem 
álhűséget tanúsítanak, hanem valódi, 
szívből jövő engedelmességet. Aláza-
tosan, szelídséggel és töredelmes lé-
lekkel járnak Istennel. Az Úr ismeri 
őket és Szentlelkének erejét adja ne-
kik, azért, hogy képességeiknek meg-
felelően végezzék azt a munkát, amit 
rájuk bízott (Mikeás 6:6-8). Istennel 
együtt dolgoznak. Nem saját bölcses-
ségükre támaszkodnak, hanem elis-
merik, hogy egyedül csak az isteni 
erő és hatalom tudja őket erre képessé 
tenni (1 Korinthus 3:9).

Befejezés
A maradék nem csupán elisme-

ri, hanem valóban megtartja Isten pa-
rancsolatait (Jelenések 12:17; 14:12) tel-
jes szívből, Jézus ereje és kegyelme ál-
tal. Nem egyesülnek a világgal. Elkü-
lönülnek minden világiasságtól (Ja-
kab 4:4), nem keresnek világi elisme-
rést vagy tiszteletet és megbecsülést 
(Jelenések 13:15-17; 14. és 15. fejezet).

A maradék hűséges Istenhez, igaz-
ságához és az egyházhoz. „Az egy-

ház az igazságnak oszlopa és erőssé-
ge” (1 Timótheus 3:15). Ők hangoztat-
ják az utolsó figyelmeztetést az egész 
világ számára és hatalommal hirdetik 
a „más angyal” üzenetét.

Ők azok a hívők, akik legyőzték az 
önzést. Annak eredményeként, hogy 
Krisztus meghalt értük a Kálvária ke-
resztjén, többé nem önmaguknak, ha-
nem Krisztusnak élnek, aki meghalt 
értük (2 Korinthus 5:15). A maradék a 
144 000 közé tartozik, akik megváltat-
tak a földről. „És az ő szájokban nem 
találtatott álnokság; mert az Istennek 
királyiszéke előtt feddhetetlenek” (Je-
lenések 14:5). „Ezek azok, akik jöttek a 
nagy nyomorúságból, és megmosták 
az ő ruháikat, és megfehérítették ruhá-
ikat a Bárány vérében” (Jelenések 7:14).

A maradék egy hatalmas válságon 
és nagy nyomorúságon megy keresz-
tül, mielőtt győzelmes egyházzá vál-
na, amint ezt a Jelenések 13., 14. és 
15. fejezetében, és a 17. rész 14. ver-
sében olvashatjuk. Ők megértik, hogy 
az egyházhoz való tartozás nem jelent 
Krisztushoz való tartozást; de az, hogy 
Krisztushoz tartoznak, azt jelenti, hogy 
az Ő egyházához is tartozniuk kell.

„A maradék egyház Istentől tör-
vényt és prófétai ajándékot kapott. 
Mindig az Isten törvényének való en-
gedelmesség és a Prófétaság Lelke 
volt az, ami megkülönböztette Isten 
igaz népét.” – Loma Linda Messages, 33.

Ha ezek a jellemző tulajdonságok 
megtalálhatók életedben, akkor a ma-
radékhoz fogsz tartozni.

Az üdvösség nem azáltal biztosí-
tott, hogy egy egyházhoz tartozunk. 
Egyénenként leszünk megmentve, 
nem mint egyház. Mégis nagy kivált-
ság és felelősség ehhez az egyházhoz 
tartozni, mert szent elhívatásunk van. 
Mint Isten maradék egyházának tagjai, 
erős, szilárd hittel kell Isten kegyelmé-
ért imádkoznunk, még nagyobb, őszin-
tébb hitért és állhatatos életért.

„A maradék nem csupán elismeri, hanem 
valóban megtartja Isten parancsolatait teljes 

szívből, Jézus ereje és kegyelme álta”
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A maradék tantételei

Összeállítás 
a Bibliából és a Prófétaság Lelkének írásaiból 

Davi P. Silva megjegyzéseivel

2014. december 13. Szombat délelőtt6. Felolvasás

Mit nevezünk tantételnek? A 
„tantétel” szó irányelvre, útmu-

tatásra vagy tanításra utal.
„Az egyetlen szó az OT-ban [Ótes-

tamentum], azaz az RV-ben [revideált, 
átdolgozott kiadás], amint az AV-ben 
[autorizált – szerző engedélyével át-
dolgozott kiadás] a ’tantétel’ szót a 
héber engedélyez leqah=‘tanítás, ok-
tatás, útmutatás’, szó szerint ’ami el-
fogadott’ – nak fordítja (5 Mózes 32:2; 
Jób 11:4; Példabeszédek 4:2; Ésaiás 24:24). 
Az NT-ben [Újtestamentum] a ’tan-
tétel’ egyszer logos (Zsidók 6:1. AV; vö. 
RV), máskor didache és didaskalia, az 
előbbire így utal: a tanítás cselekedete, 
az utóbbira így: az a dolog, amit taní-
tottak.” – James Hastings: Dictionary of the 
Bible, 193.

Máté 7:28-29-ben jó példát talá-
lunk erre a fogalomra. Az emberek Jé-
zusra figyeltek, amint előadta a hegyi 
beszédet. „És lőn, mikor elvégezte Jé-
zus e beszédeket, álmélkodik vala a 
sokaság az ő tanításán: Mert úgy ta-
nítja vala őket, mint akinek hatalma 
van, és nem úgy, mint az írástudók.”

Máté 16. fejezetében egy másik ma-
gyarázatot találunk a tantétel jelentéséről:

„És az ő tanítványai a túlsó part-
ra menvén, elfelejtettek kenyeret vin-
ni magukkal. Jézus pedig monda né-
kik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a fari-
zeusok és sadduceusok kovászától. Ők 
pedig tanakodnak vala maguk között, 
mondván: Nem hoztunk kenyeret ma-
gunkkal. Jézus pedig megértvén ezt, 
monda nékik: Mit tanakodtok magatok 
között, óh kicsinyhitűek, hogy kenye-
ret nem hoztatok magatokkal?! Még-
sem értitek-é, nem is emlékeztek-é az 
ötezernek öt kenyerére, és hogy hány 
kosárt töltöttetek meg? Sem a négy-
ezernek hét kenyerére, és hogy hány 
kosárt töltöttetek meg? Hogyan nem 
értitek, hogy nem kenyérről mondtam 
néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok 
és sadduceusok kovászától?! Ekkor ér-
tették meg, hogy nem arról szólott, 
hogy a kenyér kovászától, hanem hogy 
a farizeusok és sadduceusok tudomá-
nyától őrizkedjenek” (Máté 16:5-12).

Itt kétfajta tantételt vagy tanítást 
találunk, melyek az Újtestamentum-
ban meg vannak említve:

1. Krisztus igaz tanát
2. A farizeusok és sadduceusok ha-

mis vagy tévtanait.

Hogyan tudjuk megkülönböz-
tetni a valódi (igaz) és a hamis 
tant (tévtant)?

Jézus a sátoros ünnepen ezt mond-
ta a jeruzsálemi templomban: „Felele 
nékik Jézus és monda: Az én tudomá-
nyom nem az enyém, hanem azé, aki 
küldött engem. Ha valaki cselekedni 
akarja az ő akaratát, megismerheti e tu-
dományról, vajon Istentől van-é, vagy 
én magamtól szólok?” (János 7:16-17).

Krisztus tanításai az Atyától szár-
maztak. Alapvető utasításokat adott 
arra nézve, hogy hogyan ismerjék 
fel a valódi tanítást: „Ha valaki cse-
lekedni akarja [az Atya] akaratát.” 
Itt egy nagyon lényeges igazság van. 
A feltétel, ami alapján felismerhet-
jük az igazi tantételt, azon hajlandó-
ságunkon – akaratunkon – alapul, 
hogy cselekedjük-e Isten akaratát.

Válasszuk és tanítsuk az 
egészséges tudományt!

2. Timótheus 3:16-17-ben Pál 
apostol meghatározza, hogy mi az 
igaz tantétel forrása: a Szentírás. „A 
teljes írás Istentől ihletett és hasznos 
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„Szükséges, hogy a prédikátor, aki 
ezekkel az új tanokkal találkozik, jó 
ítélőképességű, éles elméjű legyen, 
hogy ne adjon hitelt semmilyen tév-
tannak. Hangok hallatszanak, melyek 
ezt mondják: ’Íme, itt a Krisztus’, mi-
kor egyáltalán nem lesz ott. Ezek em-
beri kigondolások, amiket el akarnak 
fogadtatni és hitetni a lelkekkel.

A legszomorúbb dolog, hogy az 
alapelveket elferdítették. Ez nem azt 
jelenti, hogy senki sincs, aki megpró-
bálná kiélni azokat. A csalás annyira 
leplezett, olyan kifinomult, hogy Is-
ten Szavának leggondosabb kutatá-
sára van szükség, hogy felismerjük. 
Csak a Biblia komoly tanulmányozá-
sa segít meglátni, hogy ezek a tanok 
megegyeznek-e az igaz vallás elveivel, 
melyek erre az alapra épültek: ’Így 
szól az Úr.’ ” – The General Conference Bul-
letin, 1901. április 16.

„Jézus eljött, hogy megmutas-
sa a mennybe vezető utat. A hagyo-
mányok sokasága, amelyeket a zsi-
dók tanítottak, nem hasonlítható ösz-
sze az Ő tanításaival. Krisztus isteni 
felhatalmazással tanított. A hegyi be-
széd egy gyönyörű prédikáció, még-
is olyan egyszerű, hogy még egy gyer-
mek is könnyen megértheti. A hegyi 
beszéd a legnagyobb magaslat jelké-
pe, amelyen Krisztus valaha állt. Ha-
talommal beszélt, ami kizárólagosan 
az Övé volt. Minden mondata Istentől 
származott. Ő volt az Ige és Isten Böl-
csessége, és Isten felhatalmazásával 
mutatta be az igazságot. ’A beszédek, 
amelyeket én szólok néktek’ – mond-
ta –, ’lélek és élet’ (János 6:63).

Amit a mennyi tanács, az Atya és 
a Fiú lényegesnek tartott az ember 
megváltásáért, az az örökkévalóság-
tól kezdve meg volt határozva. Vég-
telen igazságok, amiket a véges em-
beri elmék nem tudnak teljesen meg-
érteni. Kijelentések, amik útbaigazí-
tást nyújtanak az igazságban, hogy Is-
ten megdicsőüljön az emberek életé-
ben és felebarátaikkal való kapcsola-
taikban. Az igazságot nem csak ma-
gunknak kell birtokolni, hanem má-
sokkal is közölni kell. ’A teljes írás Is-
tentől ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazság-
ban való nevelésre, Hogy tökéletes le-
gyen az Isten embere, minden jó cse-

lekedetre felkészített. Kérlek azért az 
Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki 
ítélni fog élőket és holtakat az ő eljö-
vetelekor és az ő országában. Hirdesd 
az igét, állj elő vele alkalmatos, alkal-
matlan időben, ints, feddj, buzdíts tel-
jes béketűréssel és tanítással. Mert 
lesz idő, mikor az egészséges tudo-
mányt el nem szenvedik, hanem a sa-
ját kívánságaik szerint gyűjtenek ma-
goknak tanítókat, mert viszket a fü-
lük’ (2 Timótheus 3:16-4:3).

Jézus nem vitt tanításaiba emberi 
tudományokat. Nagyszerű, nemesítő, 
megmentő igazságot tanított, amivel 
az emberek legmagasabb szintű törek-
vései és legbüszkébb találmányai sem-
mi módon nem hasonlíthatók össze. 
Ehelyett mégis kis jelentőségű dolgok 
foglalják le az emberek gondolatait. 
A bukott faj érdekében kidolgozott 
nagy megváltási tervet Krisztus em-
beri testben hajtotta végre. Krisztus 
azért jött, hogy a lealacsonyodott em-
beriségben helyreállítsa Isten erkölcsi 
képmását. Az Ő mennyei fensége nem 
azonosult az emberek tudományával, 
mert ez a bölcsesség nagy forrásától 
elválasztotta volna Őt. Az emberi tu-
domány bölcseletei soha nem hagyták 
el megszentelt ajkát. Istenben való hit 
és az Ő szavainak cselekvése által elvá-
lasztotta az emberi családot Sátán csa-
lásaitól. Az emberi fajt fenyegető ször-
nyű pusztulás megindította szívét, és 
eljött, hogy saját igazságossága által 
lelkeket mentsen meg. A bűntől való 
szabadulás reményét hozta.” – Special 
Testimonies on Education, 6–8.

„Munkálkodjék bennünk és ál-
talunk a végtelen Isten; ne bízzunk 
emberi eszközökben. Nekünk népet 
kell előkészítenünk Isten nagy nap-
jára; hívjuk fel embertársaink figyel-
mét a Kálvária nagy keresztjére, vi-
lágítsuk meg, értessük meg Krisztus 
nagy áldozatának okait. Feladatunk, 
hogy megmutassuk embertársaink-
nak, hogy Istennek ismét hű alattva-
lóivá lehetnek, engedelmeskedhet-
nek parancsolatainak. Ha a bűnös fel-
tekint Krisztusra, a bűneiért hozott 
engesztelő áldozatára; akkor álljanak 
félre az emberek. Mondják meg a bű-
nösnek, hogy Krisztus ’engesztelő ál-
dozat a mi vétkeinkért, de nem csak a 
mieinkért, hanem az egész világért is’  

a tanításra, a feddésre, a megjobbítás-
ra, az igazságban való nevelésre, Hogy 
tökéletes legyen az Isten embere, min-
den jó cselekedetre felkészített.” Arra 
buzdítja a hívőket, hogy „azokat [szól-
ják], amik az egészséges tudomány-
hoz illenek” (Titus 2:1).

Ezzel szemben az apostol Efézus 4. 
fejezetében Isten népét annak veszé-
lyére figyelmezteti, hogy nehogy el-
fújja őket „a tanításnak akármi szele, 
az embereknek álnoksága által, a té-
velygés ravaszságához való csalárdság 
által” (14. vers). Biztos, hogy ezek a ta-
nítások nem az Atyától származnak, 
hanem a hazugság atyjától.

„A minket leginkább érintő kérdé-
sek: Üdvözítő hittel hiszek-e Isten Fiá-
ban? Összhangban áll-e életem az iste-
ni törvénnyel? ’Aki hisz a Fiúban, örök 
élete van; aki pedig nem enged a Fiú-
nak, nem lát életet’ (János 3:36). ’És ar-
ról tudjuk meg, hogy megismertük 
Őt, ha az Ő parancsolatait megtartjuk’  
(1 János 2:3).” – Jézus élete, 332.

Miért látta szükségesnek János 
apostol, hogy elmagyarázza, honnan 
tudjuk meg, hogy mi magunk ismer-
jük-e igazán Krisztust? Miért kell erő-
feszítéseket tennünk, hogy megálla-
pítsuk, valóban ismerjük-e Őt? Mert 
az utolsó napokban veszélyes és ne-
héz idők lesznek. Krisztus hitvalló kö-
vetői a kegyesség külső látszatával bír-
nak, de valójában megtagadják Krisz-
tus erejét, ami képessé tenné őket a 
győzelemre (2 Timótheus 3:1-5).

Figyelmeztetést kaptunk a „hamis 
apostolok, álnok munkások [ellen], 
akik a Krisztus apostolaivá változtatják 
át magukat. Nem is csoda; hisz maga a 
Sátán is átváltoztatja magát világosság 
angyalává” (2 Korinthus 11:13-14).

A vég idején „nagyon sokan olyan 
tantételekkel állnak elő, melyek nin-
csenek Isten Szavában megírva. A 
mi tantételünk a Bibliában van – Is-
ten parancsolatai és a Jézus hite. ’Itt, 
akik megtartják az Isten parancsola-
tait és a Jézus hitét!’ (Jelenések 14:12). 
Ez az igazi tantétel; azonban sok ha-
mis tan is terjed az emberek között. 
Különböző helyeken, nagy számban 
fognak hamis elméletek megjelenni. 
Ezek alattomosan és fokozatosan tért 
hódítanak, hogy eltereljék a figyel-
met Isten igazi tanításairól.
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(1 János 2:2). Buzdítsuk a bűnöst, hogy 
Istentől kérjen bölcsességet; mert ko-
moly imái által jobban megérti az Úr-
nak útját, mint emberek tanításai 
alapján. Felismeri, hogy a törvény át-
hágása okozta a mindenható Isten Fi-
ának halálát. Majd pedig gyűlölni fog-
ja a bűnt, mert megsebezte az Urat. 
Amíg feltekint Krisztusra, a részvét-
teljes, gyengéd Üdvözítőre, szíve tö-
redelmes marad.” – Special Testimonies, 
Series A, No. 3, p. 53. (Bizonyságtétel a lelké-
szeknek, 216.)

Isten parancsolatai
„Melyek Isten parancsolatai? A tíz 

szent szabály, a királyi törvény, Isten 
szent törvénye. Ezek a jellem hiteles, 
irányadó mértékei, melyekkel minden 
embernek találkoznia kell az ítélet-
kor. Ennek ellenére azt fogják hirdet-
ni az emelvényekről, hogy Istennek 
nincs törvénye. Nos, ki hiszi ezt el?”  
– Igehirdetések és beszédek, 1. kötet, 266.

„Mikor a mennyben megnyílik Is-
ten temploma, milyen dicső is lesz 
ez a hűségesek és igazak számára! A 
templomban látszani fog a szövet-
ség ládája, melybe a két kőtáblát, Is-
ten törvényének két tábláját helyez-
ték. A két kőtáblát előhozzák rejtek-
helyéről és látni lehet rajtuk az Isten 
ujjával belevésett tíz parancsolatot. A 
szövetség ládájában fekvő két kőtáb-
la meggyőző bizonyságtétel lesz Isten 
törvénye igazáról és kötelező követel-
ményeiről.” – A Te Igéd igazság , 244.

„Kötelességünk engedelmesked-
ni ennek az [erkölcsi] törvénynek. Ez 
legyen a világnak szóló mai kegyel-
mi üzenet felelőssége. Isten törvé-
nye nem új. A törvény nem a szent-
ség megvalósítása, hanem a szentség 
ismertté tétele. Olyan elvsor ez, mely 
irgalmasságot, jóságot és szeretetet fe-
jez ki. A bukott emberiség elé tárja Is-
ten jellemét és világosan megszabja az 
ember kötelességét.

A tíz parancs tíz ígéret, melynek 
valóra váltásában bizonyosak lehe-
tünk, ha engedelmességgel adózunk 
a mindenséget igazgató törvénynek. 
’Ha szerettek engem, tartsátok meg 
parancsolataimat’ (János 14:15). Ez Is-
ten törvényének összege és lényege. 
Ez ecseteli Ádám minden gyermeke 
számára az üdvösség feltételeit.

A Krisztus által a Sínai hegyen el-
mondott tíz szent elv Isten jellemének 
a kinyilatkoztatása volt, és ismertté 
tette a világ előtt, hogy neki az egész 
emberiség felett fennhatósága van. 
Annak a legnagyobb szeretetnek tíz 
elvű törvénye, mely egyáltalán az em-
ber elé tárható, az Isten hangja volt, 
mely a mennyből szólt az ember lelké-
hez az ígérettel: ’Ezt cselekedd, akkor 
nem kerülsz a Sátán uralma és hatal-
ma alá.’ Nincs semmi tilalom ebben a 
törvényben, bárha úgy is tűnhet. Ha-
nem hogy EZT CSELEKEDD és élj.

A tízparancsban Isten országának 
törvényeit fektette le. A természet tör-
vényeinek bármilyen megsértése Is-
ten törvényének a megsértése.

Isten azért adta, azért rendelte el 
szent törvényét, hogy védőfalként áll-
jon teremtményei körül és azok, akik 
megtartóztatják magukat az étvágy, a 
szenvedély, az indulatok szennyétől, 
az isteni természet részeseivé válhas-
sanak. Ezek értelmi felfogása világos, 
éles lesz. Tudni fogják, hogyan őriz-
zék meg jó egészségben minden ké-
pességüket, hogy szolgálat által Isten-
nek áldozhassák azokat. Az Úr fel tud-
ja használni őket, mert megértik az 
apostol szavait: ’Kérlek azért titeket, 
atyámfiai, ajánljátok fel testeteket Is-
tennek tetsző, szent áldozatul, ami a ti 
ésszerű szolgálatotok’ (Róma 12:1).

A lelkünkben élő Jézus szeretete 
ki fog űzni onnan mindennemű gyű-
löletet, önzést és irigységet; hiszen 
az Úr törvénye tökéletes; megtéríti, 
megeleveníti a lelket. Az Isten törvé-
nye iránti engedelmességből jó egész-
ség fakad. Az engedelmes ember sze-
retete kinyúl Isten felé. Az Úr Jézus-
ra függesztve tekintetünket, bátoríta-
ni és szolgálni tudjuk egymást. Krisz-
tus szeretete árad szét lelkünkben, így 
nem lesz köztünk széthúzás, sem vi-
szály.” – A Te Igéd igazság , 18.

Jézus hite
„Jézus hitét sokan szem elől té-

vesztették, és közömbös, nemtörő-
döm módon kezelték. Nem kapta 
meg azt a kimagasló helyet, amely-
ben János a kinyilatkoztatásban látta. 
A Krisztusban való hit, mint a bűnös 
egyedüli reménysége, nemcsak a pré-
dikációkból maradt ki, hanem nagyon 

sok olyan lélek vallásos tapasztalatá-
ból is, aki vallomása szerint hisz a har-
madik angyal üzenetében…

A harmadik angyal üzenete Isten 
parancsolatainak és Jézus Krisztus hi-
tének a hirdetése. Isten parancsolata-
it hirdették is az adventisták, de Jézus 
Krisztus hitének nem tulajdonítottak 
hasonló jelentőséget, és így nem ad-
tak lehetőséget arra, hogy a törvény 
és az evangélium kéz a kézben járjon. 
Nem találok szavakat ennek a témá-
nak a kimerítő kifejezésére.

Jézus hitéről sokat beszélnek, de 
nem értik annak mibenlétét. Mit jelent 
Jézus hite a harmadik angyal üzeneté-
nek fényében? Jézus bűneink hordo-
zójává vált, hogy bűnbocsátó Megvál-
tónk lehessen. Úgy bántak vele, aho-
gyan mi érdemeltük volna. Eljött vi-
lágunkba, és magára vette bűneinket, 
hogy magunkra vehessük igazságossá-
gát. A Krisztus képességében való hit a 
teljes, mindenre kiterjedő megmenté-
sünkre – ez jelenti a Jézus hitét.

Az izraeliták egyetlen biztonságát 
az ajtófélfára kent vér jelentette. Isten 
azt mondta: ’Mikor általmegy az Úr, 
hogy megverje az egyiptombelieket 
és meglátja a vért a szemöldökfán és 
a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó 
mellett és nem engedi, hogy a pusztí-
tó bemenjen öldökölni a ti házaitok-
ba’ (2 Mózes 12:23). Minden más esz-
köz alkalmatlan lett volna biztonsá-
got nyújtani. Kizárólag az ajtófélfára 
kent vér akadályozta meg a halál an-
gyalának betérését. A bűnös egyedül 
Jézus Krisztus vérében lelhet szaba-
dulást, mely vér megtisztít bennün-
ket minden bűntől. A művelt ember-
nek óriási ismeretanyag lehet fejében, 
teológiai magyarázkodásokba bocsát-
kozhat, ismeretével kivívhatja az em-
berek tiszteletét és elismerését, de ha 
nem ragadja meg hit által Krisztus 
igazságosságát – elveszettnek mond-
ható. Krisztus ’…megsebesíttetett bű-
neinkért, megrontatott a mi vétkein-
kért, békességünknek büntetése rajta 
van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg’ 
(Ésaiás 53:5). A Jézus Krisztus vére ál-
tal történő megváltásunk lesz egyedü-
li reménységünk a földön, majd éne-
künk az örökkévalóságon át.” – Szemel-
vények, 3. kötet, 151, 155-156.

Melyek ma Isten egyházának tan-

6. Felolvasás − A maradék tantételei



272014. december 13. Szombat délelőtt

tételei? Isten nem hatalmazta fel egy-
házát, hogy saját tantételeket hoz-
zon létre. Csak azon tantételeket sza-
bad tanítania, melyek biztos alapja a 
Szentírás, melyek teljes összhangban 
vannak Krisztus tanításaival.

Jelenések 12:17. és 14:12. ver-
se azokról az alapvető tantételek-
ről, melyek a maradék egyházat jel-
lemzik, egy meghatározó kijelentést 
tesz. János úgy jellemzi Isten népét, 
mint akik „az Isten parancsolatainak 
[megőrzői], és akiknél vala a Jézus 
Krisztus bizonyságtétele” (Jelenések 
12:17). „Itt van a szenteknek békessé-
ges tűrése, itt, akik megtartják az Is-
ten parancsolatait és a Jézus hitét!” 
(Jelenések 14:12).

„Az 1844-es idő eltelte a nagy 
események időszaka volt, megnyit-
ván csodálkozó szemeinket a meny-
nyei szentély megtisztítására, és Is-
ten földi népével való határozott kap-
csolatára, [vagyis] az első, második 
angyali üzenetre. A harmadik zász-
lót bontott, melyre ez volt írva: ’Is-
ten parancsolatai és a Jézus hite’. 
Ez üzenet alatt a fordulópont egyike 
az Isten temploma volt – amit igaz-
ságszerető népe látott a menny-
ben –, és az Isten törvényét tartal-
mazó láda. A negyedik parancso-
lat szombatjának fénye felragyogott 
Isten törvénye áthágóinak ösvényén. 
Másik fordulópont a gonoszok ha-
landósága. Nem jut eszembe semmi 
más a fordulópontokról.” – Counsels to 
Writers and Editors, 30-31. (Az utolsó napok 
eseményei, 33.)
Itt láthatjuk a maradék egyház legfon-
tosabb tantételeit:
•	A mennyei szentély megtisztítása
•	A hármas angyali üzenet
•	 Isten parancsolatai
•	 Jézus hite
•	A negyedik parancsolat szombat-

jának világossága
•	A gonoszok nem halhatatlanok
Ezen megkülönböztető hittételek 

világosan Isten tanaira és Szavára alap-
szanak: az ember bűnös természete, 
a megváltás terve, az angyalok létezé-
se és munkája, az egyház munkájának 
fontossága és más bibliai tanítások.

A negyedik parancsolat mellett 
még más igazságok is a Tízparancsola-
ton alapulnak, mint például a nem har-

coló álláspont (4. és 6. parancsolat), 
egészségügyi reform (6. parancsolat), 
nevelési reform (5. parancsolat) és az 
élethosszig tartó keresztény házasság 
(1 Mózes 1:27; Máté 19:3-6; Róma 7:1-3.) 
(7. parancsolat). Ezek a tanítások és 
még továbbiak is, mind Isten szent tör-
vényében vannak lefektetve.

Az apostol emlékeztet minket: 
„Tudván azt, hogy a törvény nem az 
igazért van, hanem a törvénytaposó-
kért és engedetlenekért, az istentele-
nekért és bűnösökért, a latrokért és 
fertelmesekért, az atya- és anyagyil-
kosokért, emberölőkért. Paráznákért, 
férfifertőztetőkért, emberrablókért, 
hazugokért, hamisan esküvőkért, és 
ami egyéb csak az egészséges tudo-
mánnyal ellenkezik, A boldog Isten di-
csőségének evangéliuma szerint, mely 
reám bízatott” (1 Timótheus 1:9-11).

Utolsó buzgó felhívásában Pál ezt 
írta: „Kérlek azért az Isten és Krisz-
tus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élő-
ket és holtakat az ő eljövetelekor és az 
ő országában. Hirdesd az igét, állj elő 
vele alkalmatos, alkalmatlan időben, 
ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel 
és tanítással. Mert lesz idő, mikor az 
egészséges tudományt el nem szen-
vedik, hanem a saját kívánságaik sze-
rint gyűjtenek magoknak tanítókat, 
mert viszket a fülük; És az igazságtól 
elfordítják az ő fülüket, de a mesék-
hez oda fordulnak. De te józan légy 
mindenekben, szenvedj, az evangélis-
ta munkáját cselekedd, szolgálatodat 
teljesen betöltsd” (2 Timótheus 4:1-5).

Mit tanítsunk Krisztus követő-
iként (mint akiknek teljesen az 
Ő képmását kell visszatükröz-
niük)?

Krisztus mennybemenetele előtt 
megadta nekünk az evangéliumi meg-
bízatást:

„Elmenvén azért, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket, megkeresz-
telvén őket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szent Léleknek nevében, Tanítván 
őket, hogy megtartsák mindazt, amit 
én parancsoltam néktek: és ímé én ti 
veletek vagyok minden napon a világ 
végezetéig” (Máté 28:19-20).

„Tanítványainak adott megbízásá-
ban Krisztus nemcsak a munkájukat 
körvonalazta, hanem a nekik szóló 

üzenetet is átadta. Tanítsátok meg az 
embereket – mondotta nekik, ’hogy 
megtartsák mindazt, amit én paran-
csoltam néktek’ (Máté 28:20). A ta-
nítványoknak azt kellett tanítaniok, 
amit Jézus tanított. És amit Ő mon-
dott, az nemcsak azt foglalta magába, 
amit személyesen mondott el, hanem 
azt is, amit az Ótestamentum prófé-
tái és tanítói mondottak el. Az embe-
ri tanítást kizárta. Nincs semmi hely a 
hagyomány, az emberek elméletei és 
következtetései vagy az egyházi tör-
vények számára. Krisztus nem fog-
lalta bele tanítványainak adott meg-
bízásába az egyházi tekintélyek által 
elrendelt törvényeket. Krisztus szol-
gáinak ezek közül egyiket sem kell 
tanítaniok. ’A törvény és a próféták’ 
(Máté 22:40) Krisztus szavainak és tet-
teinek a feljegyzésével képezik azt a 
kincset, amit rábízott tanítványaira, 
hogy adják tovább a világnak. Krisz-
tus neve a jelszavuk, megkülönbözte-
tő jelvényük, egységük köteléke; te-
kintély, mintegy háttér eljárásaikban, 
valamint eredményességük forrása. 
Semmit sem szabad elismerni király-
ságában, amely nem viseli magán az 
ő nevét.

Az evangéliumot nem csak elmé-
letként, hanem eleven erőként kell 
közvetíteni, mint ami megváltoztat-
ja az ember életét. Isten azt kíván-
ja, hogy kegyelmének elfogadói ta-
núi legyenek az ő hatalmának. Azo-
kat, akik eddigi életútjuk során a leg-
nagyobb ellenségei voltak az Úrnak, 
Isten készségesen elfogadja. Azokat, 
akik megbánják bűneiket, Isten meg-
ajándékozza Szentlelkével, bizalma 
legmagasabb helyére emeli és elkül-
di őket a hűtlenek táborába, hogy hir-
dessék ott az Ő határtalan irgalmát. 
Isten szeretné, ha szolgái bizonysá-
got tennének arról a tényről, hogy az 
ő irgalma útján az emberek elnyer-
hetik a Krisztuséhoz hasonló jelle-
met, és örvendezhetnek nagy szere-
tete bizonyosságában. Isten azt akar-
ja, hogy tegyünk tanúbizonyságot ar-
ról a tényről, hogy ő nem elégedhetik 
meg addig, míg az emberi nemzetség 
tagjai meg nem térnek, és nem foglal-
ják el újra helyüket szent kiváltságaik-
ban mint Isten fiai és leányai.” – Jézus 
élete, 732-733.



28

Írta: Peter D. Lausevic

2014. december 13. Szombat délután7. Felolvasás

A katonai szolgálat lelkiismereti ok-
ból történő megtagadásának nép-

szerűsége növekszik. 2003. február 15-
én szervezték meg a legnagyobb hábo-
rúellenes tüntetést, világszerte 600 vá-
rosban több mint 5 millió ember rész-
vételével. Az erőszakmentességet és a 
katonai szolgálat megszüntetését – mint 
az egyetlen lehetséges megoldást a tár-
sadalom minden problémájára – a világ 
minden részén számos különböző po-
litikai vagy szociális szempontot szem 
előtt tartva, sok csoport követelte. Az 
1960-as években a vietnámi háború el-
leni tüntetés után az Egyesült Államok-
ban ez már megszokottá vált. Évtize-
dekkel ezelőtt Mahatma Gandhi bemu-
tatta a világnak azt a tényt, hogy kicsiny 
csoportok sikeresen le tudnak győzni 
hatalmas erőket békés eszközökkel.

A háborúellenes és pacifista moz-
galmak népszerűvé válása előtt – ame-
lyektől azt remélték az emberek, hogy 
forradalmi változásokat idéznek elő a 
társadalomban –, már sokkal koráb-
ban Galilea Férfia egy nélkülözhetetlen 
alapelvet mutatott be. Nem azért, hogy 
politikai hasznot húzzon belőle, nem 
azért, hogy felszabadítsa valamely tár-
sadalmat a másik alól, hanem hogy egy 
fontos elvet neveljen bele az emberiség-
be. Jézus ezt mondta: „Szeressétek el-
lenségeiteket, áldjátok azokat, akik tite-
ket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik 
titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azo-

kért, akik háborgatnak és kergetnek ti-
teket” (Máté 5:44). 

Az ősi római hódító gyarmatpoliti-
ka kegyetlen rémtetteiről vált ismert-
té, amit a prófécia csak úgy tudott ábrá-
zolni, mint a negyedik fenevadat, amely 
„rettenetes és iszonyú [volt] és rendkí-
vül erős; nagy vasfogai valának, falt és 
zúzott és a maradékot lábaival összeta-
posta” (Dániel 7:7). A világi kormányzat 
legkegyetlenebb rendszere közepette is 
– amit csak ki tudott eszelni Sátán azért, 
hogy a személyes szabadság minden le-
hetséges formáját eltávolítsa – Pál apos-
tol ezt tanácsolja: „Azért, ha éhezik a 
te ellenséged, adj ennie; ha szomjúho-
zik, adj innia” (Róma 12:20). Egy telje-
sen eltérő magatartást kellett megvaló-
sítani egy olyan elnyomó hatalom pol-
gáraként, amely ellen folyamatos láza-
dások törtek ki és zsarnoki kezeitől me-
nekültek. Még az apostol is, aki írta eze-
ket a szavakat, találkozott a római hóhé-
rok pallosával, mert ellentétesen meré-
szelt élni a hódító gyarmatpolitika elve-
ivel. Hogyan is tudnak létezni az embe-
rek ebben a gonosz világban egy ilyen 
gyökeres változásra törekvő tanítással?

Messiási alapelvek
Mialatt a zsidó nemzet egy földi sza-

badítót várt, hogy a zsarnoki Róma ha-
talmát megdöntse, Jézus olyan meglepő 
módon jött, hogy a zsidó emberek nem 
tudták elviselni „ezt” a fajta Messiást. El 

tudod-e képzelni az üzenetet, amire ko-
rábban utaltunk, amit a hegyi beszédek-
ben elmondott Jézus? „Hallottátok, hogy 
megmondatott: Szeresd felebarátodat és 
gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mon-
dom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, 
áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót 
tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, 
és imádkozzatok azokért, akik háborgat-
nak és kergetnek titeket” (Máté 5:43-44). 
Mi volt az oka egy ilyen mélyreható üze-
netnek? „Hogy legyetek a ti mennyei 
Atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját 
mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt 
ád mind az igazaknak, mind a hamisak-
nak. Mert ha azokat szeretitek, akik ti-
teket szeretnek, micsoda jutalmát veszi-
tek? Avagy a vámszedők is nem ugyan-
azt cselekszik-é?” (45-46. vers) Ez az üze-
net olyan természetellenes, hogy az em-
ber azt gondolhatná, hogy egy ilyen vala-
ki inkább isten, mint ember. Ezért fejez-
te be Jézus ezt a fejezetet úgy, hogy ösz-
szehasonlította az emberit az istenivel: 
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a 
ti mennyei Atyátok tökéletes” (48. vers).

„A gyűlölet kinyilvánítása soha nem 
töri meg ellenségeink rosszindulatát. 
De a szeretet és kedvesség viszonzásul 
ugyancsak szeretetet és kedvességet szül. 
Jóllehet Isten megjutalmazza az erkölcsi 
tisztaságot és megbünteti a bűnt, még-
sem tartja vissza áldásait a gonoszoktól, 
bár naponta gyalázzák nevét. Napsütést 
és záport ad, ami egyaránt hull az igazak-

Szeressétek 
ellenségeiteket!

7. Felolvasás − Szeressétek ellenségeiteket!
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ra és gonoszokra, és földi javakkal látja 
el őket. Ha a szent Isten ilyen türelmet 
és jóakaratot tanúsít az engedetlenek és 
bálványimádók iránt, akkor mennyire 
fontos, hogy a tévelygő ember is ilyen 
lelkületet nyilvánítson ki embertársai 
iránt. Ahelyett, hogy átkozná azokat, 
akik ártanak neki, az a kötelessége, hogy 
visszatérítse őket gonosz útjaikról, ah-
hoz hasonló kedvességgel, amint Krisz-
tus bánt azokkal, akik üldözték őt… Is-
ten gyermekeinek azt a lelkületet kellene 
bemutatni, ami a mennyben uralkodik. 
Cselekedeteik indítóokának nem sza-
bad ugyanolyannak lennie, mint a világ 
kicsinyes, önző lelkülete. Egyedül a tö-
kéletesség felel meg a menny színvona-
lának.” – The Spirit of Prophecy, 2. kötet, 224-
225. Ahelyett, hogy a viszálykodásról be-
szélt volna az Úr, kijelentette: „Boldogok 
a békességre igyekezők: mert ők az Is-
ten fiainak mondatnak” (Máté 5:9). Ahe-
lyett, hogy a saját jogaiért harcolt vol-
na, így szólt: „Tedd helyére szablyádat; 
mert akik fegyvert fognak, fegyverrel 
kell veszniök” (Máté 26:52). Péter levágta 
a főpap szolgájának fülét szeretett Mes-
tere védelmében. Ahelyett, hogy megdi-
csérte volna őt bátorságáért, Jézus az el-
lenséghez fordult és „illetvén annak fü-
lét, meggyógyítá azt” (Lukács 22:51). Mi-
lyen Messiás az, aki meggyógyítja azo-
kat, akiket te megsebesítesz és a győzel-
met átadja az elnyomónak?

Miért viselkedett ilyen furcsán a 
Messiás? Elmagyarázta, hogy azért, 
mert „Az én országom nem e világból 
való. Ha e világból való volna az én or-
szágom, az én szolgáim vitézkednének, 
hogy át ne adassam a zsidóknak. Ámde 
az én országom nem innen való” (János 
18:36). Az Ő gondolkodásmódja kü-
lönbözik attól, mint ahogyan általában 
mi gondolkodunk. Miért? „Mert nem 
az én gondolataim a ti gondolataitok, 
és nem a ti útaitok az én útaim, így szól 
az Úr! Mert amint magasabbak az egek 
a földnél, akképpen magasabbak az én 
útaim útaitoknál, és gondolataim gon-
dolataitoknál!” (Ésaiás 55:8-9).

Ez az új királyság nem arra ala-
pult, hogy az egyik nemzet a másik fe-
lett uralkodjon, vagy egy bizonyos osz-
tály a többi felett, vagy a mester a szol-
gák felett. Ezen kormányzat rendkívüli, 
különleges alapelvei láthatók voltak az 
alázatos galileai tanító életében: „Tud-

játok, hogy a pogányok fejedelmei ural-
kodnak azokon, és a nagyok hatalmas-
kodnak rajtok. De ne így legyen közöt-
tetek; hanem aki közöttetek nagy akar 
lenni, legyen a ti szolgátok; És aki kö-
zöttetek első akar lenni, legyen a ti szol-
gátok. Valamint az embernek Fia nem 
azért jött, hogy néki szolgáljanak, ha-
nem hogy ő szolgáljon, és adja az ő éle-
tét váltságul sokakért” (Máté 20:25-28). 
El tudtok-e képzelni egy olyan kor-
mányt, amely a polgárainak szolgál, 
ahelyett, hogy a polgárok szolgálnának 
a kormánynak? El tudtok-e képzelni egy 
vallást, amelyben a vezetők igazi szolgái 
a tagoknak, ahelyett, hogy a tagok szol-
gálnának a prédikátoroknak? Ez az igazi 
kereszténység valódi lényege.

Ha ezen alapelveket a valóságban is 
követnék, akkor minden ember tisztel-
né mások jogait, mert a szeretet nagy 
alapelve lenne minden társadalom alap-
ja. Pontosan ez a jellemvonás mutat-
ná meg, hogy ki a keresztény, nem pe-
dig a hosszadalmas tantételi összeállítá-
sok, melyeknek úgy tűnik, hogy semmi 
hatásuk a személyes életre. „Erről ismeri 
meg mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha egymást szeretni fogjátok” 
(János 13:35). Ez a mi életünk irányító 
alapelve? Keresztények vagyunk-e?

Az ótestamentumi alapok
Az erőszakmentesség egy kormány 

vagy egy személy zsarnokoskodásá-
val szemben nem csupán az Újtesta-
mentum idején lett bevezetve Jézus ál-
tal. Ez egy olyan alapelv, amely ledön-
ti az idő és kultúra összes korlátait. A 
Messiás „Jézus Krisztus”, akinek szol-
gálunk, „tegnap és ma és örökké ugyan-
az” (Zsidók 13:8). Mivel Isten termé-
szete változhatatlan, ezért az emberi-
ség nem pusztíthatja el önmagát, és Is-
ten sem törli el teljes egészében. „Mert 
én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, 
Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!” 
(Malakiás 3:6). Ez a jellemvonás abban 
a tényben nyilvánul meg, hogy amikor 
még ellenségei voltunk, talált egy lehe-
tőséget, hogy megmentse az emberisé-
get. „Mert ha, mikor ellenségei voltunk, 
megbékéltünk Istennel az ő Fiának ha-
lála által, sokkal inkább megtartatunk 
az ő élete által, minekutána megbékél-
tünk vele” (Róma 5:10). Ez az örökkéva-
ló szeretet újraéled bennünk, ha kész-

ségesek vagyunk elfogadni. „Mi szeres-
sük őt; mert ő előbb szeretett minket!” 
(1 János 4:19). El tudtok-e képzelni egy 
győzelmet a halál által? Egy győzelmet 
az által, hogy jót tesztek ellenségeitek-
kel? Pontosan ez az, amit Krisztus be-
mutatott nekünk halála által.

Amikor Mózes megkezdte szabadí-
tó küldetését, még nem értette meg az 
isteni kormányzat ezen alapelvét, ezért 
kellett elmenekülnie otthonától és csa-
ládjától. De Krisztus iskolájában szelíd-
séget tanult – hogy féken tartsa indu-
latait és atyai gondoskodást tanúsítson 
mindazok iránt, akik segítségét igényel-
ték. (Pátriárkák és próféták, 247.)

Isten irányításának való engedel-
messég által Mózes olyan bizalmat és 
hitet tanult meg gyakorolni az Úrban, 
ami Isten emberévé tette őt még a leg-
megpróbálóbb körülmények között is. 
El tudjátok-e képzelni Izrael népét a 
Vörös-tenger előtt állva, egy meredek, 
óriási hegygerinccel az egyik oldalon 
és egy üldöző egyiptomi sereggel a má-
sik oldalon? Csupán emberi szemszög-
ből nézve ez a rettenetes helyzet arra a 
felismerésre vezethette volna Mózest, 
hogy semmilyen katonai fegyverzettel 
sem tudja biztosítani a menekülés útját. 
Ebben a helyzetben a legerősebb hadse-
reg főparancsnokának tapasztalata sem 
lett volna elegendő, hogy olyan rövid 
idő alatt a rabszolgák nemzetét felké-
szítse arra, hogy a jól képzett, fegyelme-
zett, és jól felszerelt egyiptomi erőkkel 
szemben megvédjék magukat. Az egye-
düli dolog, ami emberileg lehetséges-
nek tűnt életük megmentésére, ha vala-
milyen békeszerződést kötnek, és visz-
szatérnek a szolgaságba. Egy ilyen szer-
ződés valószínűleg azt jelentené, hogy 
a vezetők munkafelügyelők lennének a 
saját népük felett, korlátozott előjogok-
kal, vagy hogy a vezetőket megöletnék.

Mózes megtanulta, hogy ha egy bi-
zonyos feladatot emberileg meg tud 
tenni, akkor, akkor nincs szükség Is-
tenre, nincs szükség az isteni segítség-
re. „Mózes pedig monda a népnek: Ne 
féljetek, megálljatok! És nézzétek az Úr 
szabadítását, amelyet ma cselekszik ve-
letek; mert amely egyiptombelieket ma 
láttok, azokat soha többé nem látjátok. 
Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig 
veszteg legyetek” (2 Mózes 14:13-14). 
Nem volt háborús készülődés. Csak 
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egyetlen teendő volt: a nép felkészíté-
se arra, hogy egyedül Istenben bízzon, 
emberi fegyverek alkalmazása nélkül – 
és minden emberi beavatkozás nélkül 
kezelje a válságot. Az egész egyiptomi 
hadsereg megsemmisült egyetlen egy 
háborús cselekedet nélkül, amit az Izra-
eliták tettek volna. Hogyan?

Különleges fegyverzet: dara-
zsak, egység

Isten megígérte a zsidó nemzetnek: 
„Az én rettentésemet bocsátom el előt-
ted, és minden népet megrettentek, 
amely közé mégy, és minden ellensé-
gedet elfutamtatom előtted. Darazsat 
is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a 
Khivveust, Kananeust és Khitteust” (2 
Mózes 23:27-28). El tudtok-e képzelni 
egy erős hadsereget, amely egy olyan 
nemzet ellen vonul, akik teljesen fegy-
vertelenek a viadalhoz? Amikor felké-
szültek a harcra és pajzzsal védték ma-
gukat, egy kis darázs tüzes fullánkkal 
berepült a legerősebb óriások sisakja 
alá, és az Úr természetes nyilával meg-
szúrta őket. Hány katona maradna a 
csatatéren, miután megtámadták őket a 
darazsak?

Ezért adott Isten különleges paran-
csolatokat hívő nemzetének, Izráelnek, 
a háborús előkészületekkel kapcsolat-
ban. „Mikor hadba mégy ellenséged el-
len, és látsz lovakat, szekereket, nálad-
nál nagyobb számú népet: ne félj tőlök, 
mert veled van az Úr, a te Istened, aki fel-
hozott téged Egyiptom földéről. És mi-
kor az ütközethez készültök, álljon elő a 
pap, és szóljon a népnek; És ezt mond-
ja nékik: Hallgasd meg Izráel! Ti ma ké-
szültök megütközni ellenségeitekkel: A 
ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, 
és meg ne rettenjetek, se meg ne rémül-
jetek előttök; Mert az Úr, a ti Istenetek 
veletek megy, hogy harcoljon érettetek a 
ti ellenségeitekkel, hogy megtartson ti-
teket” (5 Mózes 20:1-4).

Ez különösen látható volt Josafát ta-
pasztalatában: az énekeseket az első so-
rokba állította, amikor készültek meg-
ütközni az ellenséggel. „Tanácsot tart-
ván pedig a néppel, [a király] előállítá 
az Úr énekeseit, hogy dicsérjék a szent-
ség ékességét, a sereg előtt menvén, és 
mondják: Tiszteljétek az Urat, mert 
örökkévaló az Ő irgalmassága” (2 Kró-
nika 20:21). Mi történt, amikor elkezd-

tek énekelni, ahelyett, hogy dárdákat 
és nyilakat dobáltak volna? „És amint 
elkezdették az éneklést és a dicsére-
tet: az Úr ellenséget szerze az Ammon 
fiai és a moábiták és a Seir hegyén la-
kozók ellen, akik Júdára jövének, és 
megverettetének” (22. vers). Egy ujjukat 
sem emelték fel, hogy harcoljanak.

Akkor miért harcoltak az Izraeliták 
fizikai fegyverekkel? A hitetlenség mi-
att. (Zsidók 3:19.) „[Isten] nem hadako-
zással, hanem törvénye iránti pontos 
engedelmességgel akarta [az izraeliták] 
kezébe adni az ígéret földjét.” – Pátriár-
kák és próféták, 406. Mivel a nemzet vé-
delme az Istenben való bizalmuktól és 
nem az emberi fegyverzettől vagy sze-
kerektől függött, meg volt nekik paran-
csolva, hogy ne legyenek fegyvereik. 5. 
Mózes 17:16. A világegyetem Teremtőjé-
nek erejében bíztak, ezért nem kellett 
félelemben élniük a környező vad né-
pek miatt. „A szeretetben nincsen fé-
lelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félel-
met, mert a félelem gyötrelemmel jár: 
aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretet-
ben” (1 János 4:18).

El tudtok-e képzelni egy ilyen nem-
zetet ma a földön? Amikor az összes 
nemzet kiadásainak jelentős részét vé-
delemre fordítja, el tudtok-e képzelni 
olyat, hogy nincs ilyen kiadás? Milyen 
sok jót lehet tenni azért a nemzetért, 
amelyik teljesen a Mindenható erejé-
ben bízik, hogy Ő legyen védelme!

A szeretet alapelve
A Teremtőnk és felebarátaink iránti 

szeretet alapelve abban nyilvánul meg, 
hogy tiszteli Istenünk minden paran-
csolatát – és itt mélyebb dolgokról kell 
beszélnünk, nem csak a szemmel látha-
tókról. „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind 
embergyilkos az: és tudjátok, hogy egy 
embergyilkosnak sincs örök élete, ami 
megmaradhatna őbenne” (1 János 3:15). 
Nem mondhatjuk, hogy keresztények 
vagyunk, ha gyűlöletet táplálunk bár-
ki iránt, aki különbözik tőlünk elveiben, 
hitvallásában, nézeteiben, nemzetiségé-
ben, etnikai hovatartozásában vagy kul-
túrájában. „Ha azt mondja valaki, hogy: 
Szeretem az Istent, és gyűlöli a maga aty-
jafiát, hazug az: mert aki nem szereti a 
maga atyjafiát, akit lát, hogyan szerethe-
ti az Istent, akit nem lát?” (1 János 4:20).

„A szeretet nem illeti gonosszal a 

felebarátot. Annakokáért a törvény-
nek betöltése a szeretet” (Róma 13:10). 
Tehát mit kell tennünk, ha van ellen-
ségünk? „De néktek mondom, kik en-
gem hallgattok: Szeressétek ellenségei-
teket, jól tegyetek azokkal, akik titeket 
gyűlölnek, Áldjátok azokat, akik tite-
ket átkoznak, és imádkozzatok azokért, 
akik titeket háborgatnak. Aki egyik ar-
codat megüti, fordítsd néki a másikat 
is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne 
vond meg alsó ruhádat se. Mindennek 
pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki el-
veszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint 
akarjátok, hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek 
azokkal” (Lukács 6:27-31). Mi az ilyen 
magatartás végeredménye? „Hanem 
szeressétek ellenségeiteket, és jól tegye-
tek, és adjatok kölcsönt, semmit érte 
nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, 
és ama magasságos Istennek fiai lesztek: 
mert ő jóltévő a háládatlanokkal és go-
noszokkal” (35. vers).

Ez a szeretet ragályos, megfertőzi a 
másikat és megváltoztatja. Amikor vala-
ki ilyen szeretetet kap, azonnal tovább-
adja. „Szeretteim, ha így szeretett minket 
az Isten, nekünk is szeretnünk kell egy-
mást” (1 János 4:11). Ez Isten igaz nép-
ének ismertetőjele. Jézus így magyaráz-
za: „Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek; amint én szerette-
lek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 
Erről ismeri meg mindenki, hogy az én 
tanítványaim vagytok, ha egymást sze-
retni fogjátok” (János 13:34-35).

Az ilyen szeretet mellőzi-e a fed-
dést? Nem! „És elfeledkeztetek-é az in-
tésről, amely néktek mint fiaknak szól: 
Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyíté-
sét, se meg ne lankadj, ha ő dorgál té-
ged; Mert akit szeret az Úr, megdorgál-
ja, megostoroz pedig mindent, akit fiává 
fogad” (Zsidók 12:5-6).

„Miközben az az elvárás, hogy Krisz-
tushoz hasonlók legyünk, mégsem sza-
bad a békesség kedvéért elnézni azok 
hibáit, akik tévedésben vannak, akkor 
sem, ha ők az ellenségeink. Jézus, a vi-
lág Megváltója soha nem teremtett bé-
két azáltal, hogy elfedte a bűnt és go-
noszságot, vagy megalkudott volna vele. 
Bár szíve állandóan túláradt az emberi 
faj iránti szeretettől, soha nem volt el-
néző bűneik iránt. Túlságosan szerette 
őket ahhoz, hogy csendben maradjon, 

7. Felolvasás − Szeressétek ellenségeiteket!
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miközben ők olyan eljárást folytatnak, 
ami tönkreteszi a lelküket – azok lelkét, 
akiket saját vére által váltott meg.” – The 
Upward Look, 220.

„Ha bemutatnánk Krisztus jellemét 
azáltal, hogy engedelmeskednénk [an-
nak] a kívánalomnak, [hogy szeressük 
egymást], ez nagy változást idézne elő 
a gonosztevőkben. Sokan felismernék 
bűnösségüket és megtérnének azon be-
nyomások által, melyeket az gyakorolna 
rájuk, ahogyan bemutatjuk és helytele-
nítjük azok gonosz cselekedeteit, akiket 
a sátáni ügynökök irányítanak…

Mindennap azáltal mutassuk be 
Krisztus nagy szeretetét, hogy úgy 
szeretjük ellenségeinket, mint ahogy 
Krisztus szereti őket. Ha ilyen módon 
mutatnánk be Krisztus megbocsátását, 
a gyűlölet heves indulatai lecsillapod-
nának és sok szívbe őszinte szeretet köl-
tözne. Sokkal több megtérés követné 
ezt, mint amit most látunk. Igaz, ennek 
az volna az ára, hogy tegyünk érte vala-
mit mi is.” – Medical Ministry, 254.

Befejezés
Alex Norman Macdonald Új-Zélan-

don élő metodista prédikátor volt, aki 
egy házról házra járó könyvárustól meg-
vásárolta Uriah Smith, a Dániel és Jelené-
sek könyvének magyarázata című köny-
vét. Miután elolvasta, a szombatról és 
sok próféciáról meggyőződött. Viszont 
egy kérdésben nem tudott dűlőre jut-
ni. Korábban azért hagyta el az angli-
kán egyházat, mert minden tagtól meg-
követelték, hogy támogassa a kormányt 
és vegyen részt a háborúban. Mivel a 
katonai szolgálatot lelkiismereti okok-
ból ellenezte, ezért nem tudott ilyen es-
küt tenni, így csatlakozott a metodisták-
hoz. Most boldog volt, hogy úgy találta, 
hogy a hetednapi adventisták Új-Zélan-
don egyetértettek ezen elvével.

Nem sokkal később az avondale-i 
adventista főiskolára ment New South 
Walesben, Ausztráliában. A második vi-
lágháború akkor tört ki, amikor ő ott ta-
nult. Ekkor az ausztráliai adventizmus 
nagy dilemmával nézett szembe, mert 
a nem harcoló állásponttól – amit min-
dig is fenntartottak – most elkezdtek a 
háborúban való aktív részvétel felé for-
dulni. A főiskola vezetősége kihirdette, 
hogy aktív résztvevők lesznek a háború-
ban. Döntésük mélységes hatással volt 

Alex egész karrierjére és felekezeti kap-
csolatára.

A fiatalember nagyon zavarban volt, 
hogy mit tegyen. A vezetők meggyőz-
ték, hogy kövesse az egyház vezetősé-
gének tanácsát, tiszteletben tartva így 
annak tekintélyét. Vonakodva elfogad-
ta tanácsukat és jelentkezett a katonai 
szolgálatra. Azonban arra nem tudta rá-
venni magát, hogy aláírja a regisztrációs 
papírokat. Egy pár nappal később a fő-
iskola rektora jött hozzá, és megmutat-
ta neki, hogy nem írta alá a dokumen-
tumot. Amikor Alex elmagyarázta állás-
pontját, és megmondta, hogy nem fog-
ja aláírni, a rektor hirtelen aláírta he-
lyette és elsietett.

Amíg Alex félelemmel várta a hábo-
rúhoz való csatlakozásra a felhívást, a 
főiskola könyvtárában véletlenül meg-
talált egy könyvet: SDA’s in Time of War 
(HNA a háború idején), amit F. M. 
Wilcox írt. Ez bemutatta az adventisták 
katonai szolgálattal kapcsolatos állás-
pontját az egyház történelmének kez-
detétől, az amerikai polgárháború ide-
jén keresztül egészen az első világhábo-
rú idejében lévő változásokig. Alex rá-
jött, hogy az ő hitelve nemcsak a he-
lyes bibliai álláspont volt, de a hetedna-
pi adventisták eredeti álláspontja is. El-
határozta, hogy ha behívják katonának, 
hűséges marad Isten Igéjéhez.

Végül valóban besorozták Alexet, és 
nemzeti szolgálatra hívták Istenért és a 
Hazáért. Amikor megtagadta a katonai 
szolgálatot Ausztrália legfelsőbb bírósá-
ga elé állították. Hosszú vallatás után a 
bíró néhány közvetlen kérdést intézett 
hozzá:

„Fiatalember, mit tenne, ha három 
japán katona megtámadná az édesany-
ját?”

Alex így válaszolt: „Megmondanám 
az öt rendőrnek, hogy fogják el őket.”

A bíró megkérdezte: „Milyen öt 
rendőrnek?”

Alex visszakérdezett: „Milyen há-
rom japán katona?”

Végül a bíró ezt kérdezte: „Mit ten-
ne, ha egy japán katona állna ön előtt?”

„Ez attól függ” – válaszolt a fiatalem-
ber. „Ha éhes lenne, adnék neki valamit 
enni. Ha szomjas lenne, adnék neki va-
lamit inni.”

Végül a bíró megkérdezte a hadse-
reg főparancsnokát: „Akarja, hogy ez az 

ember a seregben szolgáljon?”
A tábornok egy határozott „NEM!”-

mel felelt a bírónak.
Ezután a bíró felfüggesztette a ki-

hallgatást és a háború egész idején nem 
zaklatták tovább ezzel a kérdéssel Alex 
Macdonaldot.

Nem sokkal azután ez a fiatalember 
közelebbről megismerkedett egy cso-
porttal, akiktől először félt, de később 
egész hátralévő életét ennek szentelte – 
ez a Hetednap Adventista Reformmoz-
galom volt.

Mi a helyzet velünk ma?
Milyen alapelvek irányítják életün-

ket? Nem veszünk részt az igazságszol-
gáltatásért folyó tüntetéseken és hábo-
rúellenes gyűléseken, amelyekkel be-
folyásolni akarják a törvényhozó testü-
leteket és az ország irányítását. Inkább 
az a munkánk, hogy együttműködjünk 
a Szentlélekkel, amint az isteni szeretet 
alapelveit neveli bele az emberi szívek-
be. „A kormányzat, amelynek fennható-
sága alatt Jézus élt, korrupt és elnyomó 
volt. Mindenfelé égbekiáltó visszaélé-
sek történtek: zsarolás, türelmetlenség, 
felőrlő kegyetlenség. A Megváltó még-
sem kísérelt meg polgári reformokat. 
Nem támadta a nemzeti visszaéléseket, 
nem ítélte el a nemzeti ellenségeskedé-
seket. Nem avatkozott bele a felsőbb-
ség, a hatalmat gyakorló közigazgatás 
dolgaiba. Példaképünk távol tartotta 
magát a földi kormányoktól. Nem azért, 
mintha közömbös lett volna az emberi 
bajok iránt, hanem mert az orvosságot 
nem pusztán emberi vagy külső eszkö-
zökben kereste. A hatásos gyógyításhoz 
egyénileg kell elérni az embert, újjáte-
remteni a szívet.” – Jézus élete, 429.

Mielőtt eredményesek lehetnénk 
abban a munkában, hogy elérjük a bű-
nös szíveket, a saját szívünknek kell a 
Szentlélek ereje által megújulnia. Így 
tudunk mennyei szeretettel lenni azok 
iránt, akik nem méltók rá, az Isten sze-
retetének jóságát tanúsítani ellensége-
ink felé, valamint az isteni-emberi Meg-
váltó erejét megmutatni, hogy életün-
ket adjuk ellenségünkért. „Nincsen 
senkiben nagyobb szeretet annál, mint-
ha valaki életét adja az ő barátaiért” (Já-
nos 15:13). Átadtátok-e életeteket Jézus-
nak, hogy igazi reformátorok lehessetek 
és siettessétek az Üdvözítő eljövetelét?
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Összeállítás a Bibliából és a Prófétaság Lelkének írásaiból 
R. P. Borges megjegyzéseivel

A győzelmes maradék

A maradék utazásának hosszú évei 
alatt a gonosz erőivel való küz-

delmeiben hűségesen kitartott Is-
ten mellett. Ezért az Úr feljogosítot-
ta őket Igéjének nagyszerű ígéretei-
re. Tapasztalataik legsötétebb pilla-
nataiban, a megpróbáltatás és üldöz-
tetés idején őrizte és támogatta gyer-
mekeit. Csodálatos isteni gondvise-
lése bizonyította, hogy hatalma segí-
ti és megszabadítja a hűségeseket. Az 
átélt tapasztalatok által megerősödve 
tekintett a jövőbe a maradék. Hit által 
várták a nagy eseményt, ami a küzdő 
egyház utazásának végét, és a győztes 
egyház kezdetét jelenti: „hogy majd 
önmaga elébe állítsa dicsőségben az 
egyházat, úgy hogy azon ne legyen 
szeplő, vagy sömörgözés, vagy vala-
mi afféle; hanem hogy legyen szent 
és feddhetetlen” (Efézus 5:27).

A maradék tapasztalatának 
utolsó eseményei

A hét gyülekezeti korszak törté-
nete Efézustól Laodiceáig egy nagy-
szerű igazságot nyilatkoztat ki. Még 
a hidegség és a hitehagyás ellené-

re is – ami bizonyos időközönként 
jellemezte az egyházat, melyet Is-
ten magáénak elismert –, a mara-
dékot mindig hűséges lelkek alkot-
ták. „A Földön már ősidőktől kezd-
ve hűséges lelkek alkották az egy-
házat. Minden korszakban voltak 
az Úrnak őszinte őrei, bizonyságte-
vői. Az intő felhívást voltak hivat-
va továbbadni, és ha fegyverzetüket 
le kellett tenniük, mások ismét fel-
vették, és folytatták a munkát. Isten 
szövetséget kötött ezekkel a tanúk-
kal és így kapcsolta össze földi egy-
házát a mennyeivel. Angyalait küld-
te el gyülekezete szolgálatára és a 
poklok kapui sem arathattak diadalt 
felette.” – Az apostolok története, 8. Ezért 
a keresztény egyház egész történel-
mében a hűséges maradék az a nép, 
melyet az Úr sajátjának ismer el, és 
különös figyelmében részesíti.

Érdemes megvizsgálni az utol-
só eseményeket, melyek a maradék 
győzelmét jelzik. Ezek az esemé-
nyek Isten csodálatos közbelépésére 
mutatnak népének tapasztalatában.

 Ezek sorrendje a következő:

1. A késői eső és a nyomorú-
ság idejének kezdete

„Láttam, hogy nincsenek tudatá-
ban, mivé kell lenniük, ha a szomo-
rúság idején a mennyei Szentélyben 
szolgáló Főpap közbenjárása nél-
kül Isten színe előtt akarnak megáll-
ni. Akik az élő Isten pecsétjét veszik 
fel és akik ily módon a szomorúság 
idején biztonságban vannak, azok-
nak teljesen Jézus képmását kell 
szertesugározniuk.

Láttam, hogy sokan elmulasztják 
a szükséges előkészületet és a ’fel-
üdülés’ és a ’késői eső’ idejét vár-
ják, mely őket alkalmassá tegye, 
hogy az Úr napján megállhassanak 
és színe előtt élhessenek. Óh, hány 
embert láttam minden oltalom nél-
kül a szomorúság idején! Elhanya-
golták a szükséges előkészületet és 
ezért nem nyerhették el a felüdü-
lést sem, ami pedig feltétele annak, 
hogy megállhassanak a szentséges 
Isten színe előtt. Akik nem engedik 
magukat, hogy a próféták előkészít-
sék őket, akik elmulasztják lelkü-
ket megtisztítani, azzal, hogy a tel-
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jes igazságnak engedelmeskednek, 
és akik állapotukat jobbnak tartják, 
mint amilyen a valóságban, majd ha 
a csapások jönnek, felébrednek és 
belátják, hogy szükségük lett vol-
na az építkezésnél a megfaragás-
ra és beillesztésre. Csakhogy akkor 
már nem lesz idő ennek elvégzésé-
re és nem lesz közbenjárójuk sem, 
aki ügyüket a mennyei Atya előtt 
képviselje. Mielőtt ez az idő elkö-
vetkezik, már elhangzott az ünne-
pélyes figyelmeztetés: ’Aki igazság-
talan, legyen igazságtalan ezután is; 
és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; aki igaz, legyen igaz ez-
után is; és aki szent, szenteltessék 
meg ezután is’ (Jelenések 22:11). Lát-
tam, hogy nem lehet a felüdülés ré-
szese, aki nem győzött minden bűn, 
büszkeség, önzés, világ szeretete, 
hazug szó vagy cselekedet felett. 
Jöjjünk azért mind közelebb az Úr-
hoz és kérjük őt teljes szívünkből, 
hogy megtehessük mindazon elő-
készületeket, melyek bennünket al-
kalmasakká tesznek arra, hogy meg-
álljunk az Úr napjának nagy küzdel-
mében. Gondoljunk arra, hogy Is-
ten szent és csak szent lények lakoz-
hatnak közelében.” – Tapasztalatok, 
látomások, 72-73.

„Fejlődésünkhöz, haladásunk-
hoz lényeges, hogy minden pilla-
natban összeköttetésünk legyen a 
mennyel. Lehet, hogy Isten Lelké-
nek bizonyos mértékével bírunk, 
ám ima és hit által állandóan töre-
kedjünk és a Lélek nagyobb segít-
séget ad. Törekedjünk és ne lany-
huljunk. Ha nem haladunk, ha ma-
gatartásunkkal nem járulunk hoz-
zá, hogy mind a korai, mind a késői 
esőben részesüljünk, akkor elveszt-
jük lelkünket, de a felelősség ben-
nünket terhel.

’Kérjetek esőt az Úrtól a késői 
eső idején!’ (Zakariás 10:1). Ne nyu-
godjatok elégedetten, hogy az idők 
rendje szerint megjön az eső. Kér-
jetek! A mag növekedése és beéré-
se nem a földműveléstől függ. Csak 
Isten érlelheti meg a termést. Ám 
az ember együttműködése szüksé-
ges. Isten műve megköveteli tőlünk, 
hogy elménket használjuk, hitün-
ket gyakoroljuk. Keresnünk kell Is-

ten kegyét teljes szívünkkel, hogy 
a kegyelem záporai reánk hullja-
nak. Használjunk fel minden alkal-
mat, hogy az áldások árjában része-
süljünk. Krisztus mondotta: ’Ahol 
ketten vagy hárman összegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöt-
tük’ (Máté 18:20). A gyülekezet ta-
nácsülései, a sátortáborozások, gyü-
lekezeteink összejövetelei olyan al-
kalmak, amelyen személyes munkát 
végezhetünk a lelkekért; egyben Is-
ten adta alkalmak, hogy a korai és 
késői esőt hullassa.

Ám senki se gondolja, hogy a 
gyülekezet látogatásával minden 
kötelességét teljesítette. E gyüleke-
zések puszta látogatása önmagában 
nem hozhat áldást. Nem változha-
tatlan törvény, hogy akik az általá-
nos vagy helyi gyülekezéseket láto-
gatják, a mennyből bőséges ellátást 
kapnak. A körülmények kedvezők-
nek látszanak, hogy az ég a kegye-
lem gazdag záporait hullassa, ám Is-
ten az, Aki esőt parancsol. Ezért a 
könyörgésben meg ne restüljünk. 
Ne bízzuk magunkat teljesen a 
gondviselés megszokott rendjé-
re. Imádkozzunk, hogy Isten nyissa 
meg az élet vizének forrását. Most 
és töredelmes szívvel a legkomo-
lyabban imádkozzunk, hogy a késői 
eső idején a kegyelem záporai hull-
janak reánk. Minden gyülekezésün-
kön, amelyen megjelenünk, száll-
janak fel imáink, hogy éppen most 
adjon Isten, éppen most adjon lel-
künknek napfényt és harmatot. Mi-
alatt Istentől a Szentlelkét kérjük, 
bennünk a szelídséget, alázatossá-
got munkálja, és azt a tudatot, hogy 
Istentől függünk. Ha hittel imádko-
zunk a késői eső áldásáért, Isten ígé-
rete szerint megkapjuk.” – Bizonyság-
tétel a lelkészeknek, 503-504.

Az Úr hírnöke a késői eső cso-
dálatos jelenetét így írja le, amint az 

teljességében kiárad: „Sokan dicső-
ítették Istent. Betegek gyógyultak 
meg, és más csodák estek. A közben-
járás lelkülete megnyilvánult, pon-
tosan úgy, mint pünkösd napja előtt. 
Százak és ezrek családokat látogat-
tak és megnyitották előttük Isten 
szavát. A Szentlélek hatalma meg-
győzte a szíveket, a valódi megté-
rés lelkülete vált nyilvánvalóvá. Aj-
tók tárultak ki mindenfelé az igazság 
hirdetése előtt. Mintha mennyei be-
folyás világította volna be a földet.” 
– Bizonyságtételek, 9. kötet, 136.

Ez fogja mutatni az átválto-
zás kezdetét, hogy a küzdő egyház 
győzelmes egyházzá válik. Ekkor a 
maradék egyház úgy jelenik meg, 
„mint egy hajnal”, „tiszta, mint a 
nap” és „rettenetes, mint a zászlós 
tábor” (Énekek éneke 6:7). Az egyház 
hűséges és engedelmes tagjai győ-
zelmes maradékká válnak.

„Mennyei erővel felruházva, ra-
gyogó arccal és teljes odaadás-
sal mentek ki Isten szolgái, hogy a 
mennyei üzenetet hirdessék. Drá-
ga lelkek, akik a különböző vallásos 
közösségekben voltak szétszóródva, 
készséggel követték a hívást és ki-
siettek az elítélt egyházakból, ami-
képpen Lótot távozásra sürgették 
Sodomából, mielőtt a város elpusz-
tult. Isten gyermekei annyira meg-
erősödtek a rajtuk nyugvó dicső-
ség által, hogy megállhattak a kísér-
tés órájában. Mindenfelé ezt a kiál-
tást hallottam, mintha tömegek aj-
káról hangzott volna felém: ’Itt van 
a szenteknek békességes tűrése, itt, 
akik megtartják Isten parancsolata-
it és a Jézus hitét’ (Jelenések 14:12).” – 
Tapasztalatok, látomások, 312-313.

„’És a szomorúság idejének kezde-
tén betöltött minket Isten Szentlelke, 
úgy, hogy szertejártunk és tökélete-
sebben hirdettük a szombatot.’…

’A szomorúság idejének kezdete’, 

„Láttam, hogy nem lehet a felüdü-
lés részese, aki nem győzött minden 
bűn, büszkeség, önzés, világ szerete-
te, hazug szó vagy cselekedet felett.”
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amiről itt szó van, nem arra az idő-
re vonatkozik, midőn a csapások ki-
öntetnek, hanem arra a rövid idő-
re, ami kitöltésüket megelőzi, mia-
latt Krisztus még a szentélyben tar-
tózkodik. Abban az időben, mialatt 
az üdvösség műve lezárul, eljön a 
szomorúság ideje a földre, amikor a 
nemzetek igen haragszanak, de még 
féken vannak tartva, hogy ne akadá-
lyozhassák a harmadik angyal mun-
káját.” – Tapasztalatok, látomások, 89-90.

A késői eső idején a földet bevi-
lágítja Isten dicsősége. Az igazság 
ismerete minden szívhez eljut. A 
föld lakosai északtól délig és kelet-
től nyugatig értelmesen meghozzák 
végső döntésüket Isten és az em-
berek parancsolatai között. A fene-
vad bélyege a világra lesz helyezve  
(Jelenések 13:14–17).

„Isten addig senkit sem kárhoz-
tat, amíg világosságot nem nyert 
és nem ismerte fel a negyedik pa-
rancsolat kötelező erejét. Ha azon-
ban megjelenik az a rendelet, amely 
a hamis szombatot kikényszerí-
ti és a harmadik angyal hangos ki-
áltása óva inti az embereket a fe-
nevad és annak képének imádásá-
tól, akkor világossá válik a különb-
ség a hamis és igazi között. Akkor 
azok, akik folytatják a törvénysze-
gést, felveszik a fenevad bélyegét.” 
– Evangélizálás, 210.

A Jelenések könyvében leírt hite-
hagyó egyházak hatalmasságai a vi-
lági kormányokat fogják befolyásol-
ni és segítségül hívni, hogy a lelkiis-
meret jogait megsértsék és dogmái-
kat az emberekre erőltessék. A föld 
lakói meghozzák döntésüket, és akik 
az igazság mellett döntenek, Isten 
maradék népéhez fognak csatlakozni. 
Még a halálbüntetés fenyegetése elle-
nére is az Úrral maradnak. Az Úr, mi-
után az üdvösség utolsó lehetőségét 

is megadta a világnak, le fogja zárni a 
megátalkodott és megtéretlen embe-
riség próbaidejét.

2. A próbaidő lezárása
„Amikor a harmadik angyal üze-

netének hirdetése lezárul, Isten visz-
szavonja kegyelmét a föld törvény-
szegő lakóitól. Isten népe ekkor-
ra befejezi munkáját. Az Úr rájuk 
árasztotta a ’késői eső’-t, elküld-
te nekik a ’felüdülés’-t, és ők felké-
szülnek a próbákra. A mennyben 
angyalok sietnek ide, s oda. A föld-
ről visszatérő angyal jelenti, hogy 
munkáját elvégezte. A végső pró-
ba ráköszöntött a világra, és akik a 
menny törvényeinek híven engedel-
meskedtek, megkapták ’az élő Isten 
pecsété’-t. Jézus ekkor befejezi köz-
benjárását a mennyei szentek szent-
jében. Felemeli kezét, és ezt kiált-
ja: ’Elvégeztetett!’ És amikor ünne-
pélyesen kihirdeti, hogy ’aki igaz-
ságtalan, legyen igazságtalan ez-
után is; és aki fertelmes, legyen fer-
telmes ezután is; és aki igaz, legyen 
igaz ezután is; és aki szent, szentel-
tessék meg ezután is’ (Jelenések 22:11), 
az angyalsereg leteszi koronáját. 
Mindenkinek a sorsa eldőlt – élet-
re vagy halálra. Krisztus elvégezte 
népéért az engesztelést, és eltörölte 
bűneiket. Alattvalóinak száma be-
telt; ’az ország pedig és a hatalom és 
az egész ég alatt levő országok nagy-
sága’ az üdvösség örököseinek tulaj-
dona lesz, és Jézus királyok Királya-
ként és uraknak Uraként fog ural-
kodni.” – A nagy küzdelem, 546.

„A vizsgálati ítélet lezárulásakor 
mindenkinek eldől a sorsa – élet-
re vagy halálra. A kegyelemidő rö-
viddel az előtt ér véget, hogy az Úr 
megjelenik az ég felhőiben.” – A nagy 
küzdelem, 437.

3. A nyomorúság ideje és a 
csapások

A nyomorúság ideje félelme-
tes és rettenetes lesz. Dániel prófé-
ta erről biztosítja a hűségeseket: „És 
abban az időben megszabadul a te 
néped; aki csak beírva találtatik a 
könyvben” (Dániel 12:1).

Az Úr végrehajtja ítéletét e föl-
dön, és a szörnyű csapások kegye-
lemmel való elegyítés nélkül fognak 
hullni (Jelenések 16. fejezet). Isten meg-
védi maradék népét, tehát a csapá-
sok, melyek a gonoszokra hullanak, 
nem fogják érinteni az Ő gyermeke-
it. Ésaiás próféta kijelenti: „Menj be 
népem, menj be szobáidba, és zárd 
be ajtóidat utánad, és rejtsd el ma-
gad rövid szempillantásig, míg el-
múlik a bús harag! Mert ímé az Úr 
kijő helyéről, hogy meglátogas-
sa a föld lakóinak álnokságát, s fel-
mutatja a föld a vért, és el nem fedi 
megöletteit többé!” (Ésaiás 26:20-21). 
A szobák, melyeket itt a próféta em-
lít, Krisztus és angyalai védelmét je-
lentik népe érdekében a nagy nyo-
morúság ideje alatt. (Maranatha, 289.)

A szentek Isten oltalmazó taka-
rója alatt lesznek, a gonoszok pedig 
szörnyű büntetést fognak szenved-
ni: „Ünnepélyes események előtt 
állunk. Trombitaszó trombitaszót 
követ majd, miközben csapás csa-
pás után töltetik ki a föld lakóira.”  
– Szemelvények, 3. kötet, 389.

„A kegyelem angyala nemsoká-
ra távozik a Földről, és a hét utolsó 
csapás zúdul a világra… Isten ha-
ragjának mennykövei nemsokára 
hullani fognak, és ha a törvénysze-
gők büntetése megkezdődött, akkor 
meg nem áll, míg be nem fejezi.” – 
Bizonyságtétel a lelkészeknek, 178.

4. Krisztus második eljövetele
Krisztusnak az ég felhőiben való 

visszajövetele a föld történelmének 
végét, a győztes maradék számára pe-
dig az örökkévalóság kezdetét jelen-
ti. Ez a világ vége – a bűn kedvelői-
nek vége, akik megvetették és semmi-
be vették a kegyelem és üdvösség hí-
vását.

„Fény ragyog a hegycsúcs felett 
vonuló felhőkön. Nemsokára lát-
ható lesz Királyunk dicsősége, és 

„’Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső 
idején!’ Ne nyugodjatok elégedetten, 
hogy az idők rendje szerint megjön 
az eső. Kérjetek!”

8. Felolvasás − A győzelmes maradék
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az Igazság Napja felragyog. A reg-
gel és az éj küszöbén vagyunk – az 
igazak végtelen napjának és a gono-
szok örök éjének kezdetén.” – A nagy 
küzdelem, 562.

„Nagy hirtelen, egy szempil-
lantásban, az utolsó trombitaszó-
ra; mert trombita fog szólni, és az 
[igaz] halottak feltámadnak romol-
hatatlanságban, és mi elváltozunk. 
Mert szükség, hogy ez a romlan-
dó test romolhatatlanságot öltsön 
magára, és e halandó test halhatat-
lanságot öltsön magára” (1 Korinthus 
15:52-53).

Ama nagy napon az emberiség 
két csoportra lesz szétválasztva. Az 
igazak és a gonoszok közötti kü-
lönbség világossá válik. Isten gyer-
mekei találkozni fognak a Királlyal, 
a gonoszok pedig örök kárhozatot 
szenvednek.

A maradék az örökkévalóság-
ban

János apostol ezt írja: „Ezután 
láték új eget és új földet; mert az 
első ég és az első föld elmúlt vala; 
és a tenger többé nem vala. És én 
János látám a szent várost, az új Je-
ruzsálemet, amely az Istentől szálla 
alá a mennyből, elkészítve, mint egy 
férje számára felékesített menyasz-
szony” (Jelenések 21:1-2).

Krisztus eljövetelekor Isten ma-
radék népe összegyűjtetik a föld 
négy széléről. Krisztus és az angya-
lok társaságában a megváltottak ga-
laxisokon keresztül fognak utazni, 
megcsodálják a csillagokat és az el 
nem bukott világokat. Amikor el-
nyerik az örökkévalóságot, olyan 
csodákat fognak szemlélni, melye-
ket soha azelőtt emberi szem nem 
láthatott.

Jézus, a Király üdvözli őket a 
mennyben. Így szól majd: „Nyis-
sátok fel a kapukat, hogy bevonul-
jon az igaz nép, a hűség megőrzője” 
(Ésaiás 26:2).

Az Úr hírnöke ezt írja: „Ekkor 
nagyon sok angyalt láttam, akik a 
szent városból nagyon sok koro-
nát hoztak, minden szent számára 
egyet, amelyekre rá volt írva a ne-
vük. Amikor Jézus kérte a koroná-
kat, az angyalok átadták neki őket, 

és a drága Jézus saját jobbjával he-
lyezte azokat a szentek fejére. Az 
angyalok ugyanúgy aranyhárfákat 
hoztak, és átadták őket a szentek-
nek. A vezér angyalok először meg-
adták a jelet, és ekkor minden hang 
hálás dicséretbe kezdett, és minden 
kéz ügyesen pengette hárfájának 
húrjait, a melodikus zene gazdag és 
tökéletes dallamait csalva ki belőle.

Ekkor láttam Jézust, amint a 
megváltottak seregét a szent vá-
ros kapujához vezette. Megragad-
ta a kaput, kitárta ragyogó sarkai-
nál, és megparancsolta a nemzetek-
nek, hogy lépjenek be rajta. A vá-
roson belül minden olyan ünnepé-
lyes volt. Mindenütt dicsőség tün-
döklött. Ekkor Jézus megváltott 
szentjeire tekintett, akiknek arca a 
hit fényétől ragyogott és amint sze-
meit szeretettel rájuk emelte, így 
szólt lágy, színes, zengzetes hang-
ján: ’Látom lelkem gyötrelmeinek 
gyümölcsét, és meg vagyok eléged-
ve. Ez a fényes dicsőség örökre a ti-
etek, hogy élvezzétek.’ ” – A megváltás 
története, 260.

Emberi nyelv képtelen leír-
ni a mennyei királyság dicsőségét. 
Olyan dolgok, melyeket szem nem 
látott, fül nem hallott, amit férfiak 
és nők sohasem tudtak elképzelni, 
amiket Isten készített a megváltott 
seregnek. Még ha megpróbálnánk 
is elképzeli az örökkévalóságot, az 
messze felülmúlja véges felfogóké-
pességünket. Isten paradicsomában 
nem lesznek könnyek, mert az Úr 
letöröl minden könnyet szemükről. 
A fájdalom, ami a földi életet jelle-
mezte, ott többé nem lesz érezhető. 
„És nem mondja a lakos: beteg va-
gyok! A nép, amely benne lakozik, 
bűnbocsánatot nyer” (Ésaiás 33:24).

Senkinek nem lesz fizikai hiá-
nyossága, mert az emberiség vissza-
nyeri eredeti tökéletességét. Megtö-
rik a halál hatalma. Isten teremtett 
világában olyan tökéletes összhang 
lesz, mint kezdetben volt. Az állatok 
az embereknek lesznek alárendelve 
és békességben élnek egymással. „A 
farkas és a bárány együtt legelnek, 
az oroszlán, mint az ökör, szalmát 
eszik, és a kígyónak por lesz az ő ke-
nyere. Nem ártanak és nem pusztí-

tanak sehol szentségemnek hegyén; 
így szól az Úr” (Ésaiás 65:25).

Mindezek mellett Isten állan-
dó jelenléte lesz gyermekeivel. A 
pátmoszi próféta ezt írja: „És hall-
ék nagy szózatot, amely ezt mond-
ja vala az égből: Ímé az Isten sátora 
az emberekkel van, és velök lakozik, 
és azok az ő népei lesznek, és maga 
az Isten lesz velök, az ő Istenök” (Je-
lenések 21:3). Az egész világegyetem 
mentes lesz a bűntől, bűnösöktől, 
és a bűn szerzőjétől. „A jó és gonosz 
tudásának fája többé nem nyújt al-
kalmat a kísértésre. [Az édeni isko-
lában] nem lesz kísértő, és így nem 
lesz lehetőség a gonosz elkövetésé-
re.” – Előtted az élet, 298.

„A nagy küzdelem véget ért. 
Nincs többé bűn, és nincsenek bű-
nösök. Az egész világegyetem meg-
tisztult. A végtelen nagy teremtett-
séget tökéletes harmónia és bol-
dogság tölti be. Tőle, aki mindent 
teremtett, árad az élet, a fény és az 
öröm a határtalan téren át. Élők és 
élettelenek – a legparányibb atom-
tól a legnagyobb csillagig – tökéle-
tes szépségükkel és felhőtlen bol-
dogságukkal hirdetik, hogy Isten a 
szeretet.” – A nagy küzdelem, 602.

Befejezés
„Az Úr látni szeretné a harma-

dik angyal üzenetének hathatós 
hirdetését. Ahogyan az Úr minden 
korban győzelemre vitte népét, ko-
runkban is győzedelmes betelje-
sedésre kívánja vinni egyházával 
kapcsolatos céljait. A hívő szente-
ket egyesült előmenetelre szólítja, 
miközben erőről erőre, hitből pe-
dig fokozott bizonyosságra és bi-
zalomra jutnak a mű igazságát és 
szentségét illetően.” – Szemelvények, 
2. kötet, 386.

Ezen imahét végén kívánságom 
az, hogy mindannyian üdvözüljetek 
és élvezzétek azt a kiváltságot, hogy 
Krisztussal és a megváltott szentek-
kel lehettek az örökkévalóság végte-
len korszakain át. Még ma döntsétek 
el, hogy Isten hűséges maradék népe 
között lesztek! Fogadjátok el Krisz-
tust életetek Urának és éljetek Érte! 
Ámen.
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A mi próbánk

Az lesz a mi próbánk
Ha kevesen leszünk
Előre mondotta
Szerető Mesterünk

Sokan indulnak el
Többen megfáradnak
És a próbák között
Le és elmaradnak.

− Berki András −

Csak a hűségesek 
Jutnak el a célig
Akik kitartóan
Küzdenek mindvégig.

A gyáváknak nem lesz 
Örök üdvösségük
Mert nem Jézus volt az ő
Igaz példaképük.

Jézus tudatosan
Ment a Golgotáig
Vele együtt mondjuk
Légy hű mindhalálig.
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