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Az ima hete
Egy hosszú utazás alatt könnyen elfáradunk a vég-

ső cél elérése utáni vágyakozásunkban. Néha a célál-
lomás nagyon-nagyon messzinek tűnik, és hajlamo-
sak vagyunk ehelyett más dolgokkal foglalkozni. De 
amikor végre már közel vagyunk a célhoz, erőnk és 
reménységünk megújul, és meggyorsítjuk lépteinket.

Ma Isten népe egy lelki utazásban vesz részt, ami 
sokkal nagyobb fontossággal bír, mint bármely más 
utazás a földön. Mi valójában az örökkévalóság ha-
tárán állunk. Az idők jelei gyorsan teljesednek körü-
löttünk, és az Úr nemsokára eljön riadóval, arkangyal 
szózatával és isteni harsonával.

A mi kegyelmes Urunk és Megváltónk meghosz-
szabbította életünket még egy évvel, és elérkeztünk 
egy újabb imahéthez. Vajon ennek lesz-e igazi hatá-
sa ránk? „Mert ő mondja: Kellemetes időben meg-
hallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. 
Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja” 
(2 Korinthus 6:2).

„Az örökkévalóság határán” című ez évi olvasmá-
nyok célja az, hogy ösztönözzön minket és emlékez-
tessen arra a hatalmas előjogunkra, hogy a föld, ten-
ger és ég Urával járhatunk, amíg az elbukott bolygónk 
próbaideje le nem jár.

Tanulmányozzuk mindannyian imádságos szív-
vel ezen olvasmányokat, és osszuk meg mindazokkal, 
akik magányosak vagy idősek. Ne felejtkezzünk el a 
következő dátumokról:

Ima- és böjtnap: December 14. szombat
Adakozások a misszióra: December 15. vasárnap

Imánk az, hogy a Szentlélek töltsön el minket új 
életerővel, hogy lelkesen várjuk Urunk visszajöve-
telét. Erősítse meg szívünket, hogy képesek legyünk 
teljes örömmel üdvözölni Őt, ezekkel a szavakkal: 
„És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vár-
tunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, 
örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ésaiás 
25:9). Ámen!



3 

VEZÉRCIKK

Az izraeliták közeledtek az 
Ígéret Földje felé – a végső 

célállomásukhoz, utazásuk 
végcéljához. Negyven évnyi pusztai 
vándorlás volt most már mögöttük. 
Folyamatos lázadó magatartásuk 
miatt legtöbbjük meghalt a 
pusztában.

Sátán nem volt boldog. A tőle 
telhető legtöbbet megtette, hogy 
megakadályozza Isten népének 
Kánaánba való belépését. Most 
egy hitehagyott prófétát használt 
fel, hogy hatalmas kárt okozzon 
a tömegben, azért, hogy Isten 
megharagudjon rájuk és elpusztítsa 
őket.

Bálám egykor Isten prófétája 
volt, de azután hitehagyó lett. Most 
Isten korábbi prófétája Báláknak 
egy gonosz tervet adott elő, hogy 
hogyan pusztítsa el Isten népét, 
pontosan akkor, amikor már 
Kánaán határán álltak. Tervében 
pogányokkal való barátságot, 
érzéki zenét, táncot, élvhajhász 
nőket és bort használt fel, hogy 
elhomályosítsa érzékeiket és durva, 
lealacsonyító bálványimádásra 
csábítsa őket.

A Biblia így foglalja össze: „Mikor 
pedig Sittimben lakozik vala Izráel, 
kezde a nép paráználkodni Moáb 
leányaival. Mert hívogaták a népet 
az ő isteneik áldozataira; és evék a 
nép, és imádá azoknak isteneit” (4 
Mózes 25:1-2).

Isten egy súlyos csapást küldött, 
ami 24  000 izraelitát pusztított el. 
Pál, visszatekintve erre a rettenetes 
erkölcsi katasztrófára és azonnali 
következményeire, ezt írta: „Ezek 
pedig példáink lőnek, hogy mi 
ne kívánjunk gonosz dolgokat, 
amiképpen azok kívántak. Se 

Az örökkévAlóság hAtárán

bálványimádók ne legyetek, mint 
azok közül némelyek, amint meg 
van írva: Leüle a nép enni és inni, 
és felkelének játszani. Se pedig 
ne paráználkodjunk, mint azok 
közül paráználkodtak némelyek… 
Mindezek pedig példaképpen 
estek rajtok; megírattak pedig a mi 
tanulságunkra, akikhez az időknek 
vége elérkezett” (1 Korinthus 10:6-
8, 10).

Mi az örökkévalóság határán 
élünk. Ez nagyon komoly, 
ünnepélyes és veszélyes idő, 
amikor várjuk Urunk nagyon 
közeli visszatérését. Most Sátán a 
legerősebb fegyvereit használja fel, 
hogy megakadályozza Isten népét, 
hogy belépjen a mennyei Ígéret 
Földjére.

„Sátán igen jól ismeri az emberi 
szív anyagát, melyen munkálkodik. 
Ismeri az emberi jellem 
legsebezhetőbb pontját, pokoli 
igyekezettel ezt tanulmányozza 
évezredek óta. Izráel fejedelmeit és a 
letűnt századok nagy embereit ezzel 
az eszközzel igyekezett megejteni, 
amely oly eredményesnek 
bizonyult Baál-Peornál. És így 
minden században voltak az 
érzékiség tengerén hajótörést 
szenvedett jellemroncsok. Most 
pedig, hogy az idők végéhez 
közeledünk és az Istennek népe 
a lelki Kánaán határain áll, Sátán 
megkettőzi erejét, hogy mint 
akkor, most is megakadályozza 
annak elfoglalását. Tőrt vet ő 
minden léleknek! Ne gondolja 
senki, hogy csak a tudatlanoknak 
és műveletleneknek kell 
vigyázniuk, mert hálóját éppen 
a legmagasabb hivatalok és 
legszentebb tisztségek betöltőire 
veti ki. És ha azokat ráveheti, hogy 
jellemüket bemocskolják, általuk 

még sokakat dönthet romlásba. 
Eszközei most is azok, amelyek 
voltak háromezer évvel ezelőtt. 
Világi barátság, szépség és báj 
csodálata, szórakozás, élvezetvágy, 
féktelen jókedv, ünnepségek és 
a borospohár segítségével veszi 
rá az embereket ma is a hetedik 
parancsolat megszegésére…

Az izraeliták akkor csábíttattak 
bűnre, mikor kényelemben és 
biztonságban érezték magukat. 
Nem tartották szem előtt az 
Istent, elhanyagolták az imát 
és az önelégültség lelkületét 
ápolgatták. Kényelem, hanyagság 
és élvezetvágy miatt nem őrizték 
lelkük várát és ezért alacsonyrendű 
gondolatok lopakodtak be oda. 
A bástyákon belül lappangó 
árulók döntötték le a törvények 
erődítményét és szolgáltatták 
ki Izráelt Sátán hatalmának. Ily 
módon próbálja ma is Sátán a lelkek 
vesztét okozni. Hosszú és a világ 
előtt ismeretlen folyamat megy 
végbe egy keresztény lelkében, 
mielőtt nyilvános bűnt követne el. 
A tisztaságból és szentségből nem 
egyszerre zuhan alá a romlottságba, 
bűnbe és gonoszságba. Az Isten 
képére teremtett embernek idő 
kell ahhoz, hogy állati vagy sátáni 
szintre süllyedjen alá. Szemlélődés, 
megfigyelés által változunk el. 
A tisztátalan gondolatokkal 
foglalkozó ember lassan odajut, 
hogy kívánatosnak ítél oly bűnöket, 
amelyektől azelőtt irtózott.” – 
Pátriárkák és próféták, 477-480.

„Azért aki azt hiszi, hogy áll, 
meglássa, hogy el ne essék” (1 
Korinthus 10:12).

Az Úr legyen irgalmas és 
kegyelmes népéhez, amint 
közeledünk a mennyei Kánaánhoz!
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nyújtaná karját, akkor a föld összes 
lakói olyanokká lennének, mintha 
sohasem lettek volna, vagy gyógyít-
hatatlan, gyötrő fekélyektől és sebek-
től szenvednének, amelyekből nincs 
gyógyulás és megváltás, csak a pusz-
tulás. Rémület fogott el, arcra borul-
tam az angyal előtt és úgy kértem, 
hogy távoztassa el tőlem vagy takar-
ja el e látványt, mert olyan rettenetes. 
Ekkor oly világosan láttam, mint még 
soha, annak fontosságát, hogy Isten 
szavát a legnagyobb gonddal kutas-
suk át, hogy megtudjuk belőle, mi-
képpen kerülhetjük el a csapásokat, 
melyekről Isten szava kijelenti, hogy 
mindazokra jönnek, akik a feneva-
dat imádják, és annak képét és jelét 
homlokukra vagy kezükre felveszik. 
Rendkívül csodálkoztam azon, hogy 
emberek akadnak, akik Isten paran-
csolatait, különösen a szent szombat-
napot, lábbal tapossák, míg a Szent-
írás olyan határozott és rettenetes fe-
nyegetéseket és ítéleteket tartalmaz a 
törvény áthágói ellen. – Tapasztala-
tok, látomások, 64-65.

Nagyobb előkészület

Ekkor szemeimet… a földön lévő 
maradékra irányították. Az angyal 
így szólott hozzájuk: „Meg akartok-e 
menekülni a hét utolsó csapástól? Be 
akartok-e menni a dicsőségbe és örö-
kölni akarjátok-e azt, amit Isten azok 
számára készített el, akik Őt szere-
tik, és akik készek érette szenvedni? 
Ha ezt akarjátok, akkor meg kell hal-
notok, hogy élhessetek… Áldozza-
tok fel mindent az Úrért, tegyetek le 
mindent oltárára – magatokat, min-
deneteket, vagyonotokat – élő áldo-
zatul. Áldozzatok fel mindent azért, 
hogy bejuthassatok a dicsőségbe. 
Gyűjtsetek magatoknak kincseket a 
mennyben, ahol tolvajok nem lop-
hatják el és ahol a rozsda nem mar-
hatja meg. Részesülnötök kell Krisz-
tus szenvedéseiben, ha egykoron ré-
szesei akartok lenni dicsőségének.”

A menny nagyon olcsó, ha szen-
vedések árán elérhetjük. Legyünk 
önmegtagadók mindvégig, haljunk 
meg naponként az énnek, állandóan 
Jézusra tekintsünk és az Ő dicsőségét 

Egy félelmetes látomás

1850. június 27-i látomásomban 
így szólt hozzám kísérő angyalom: 
„Az idő majdnem bevégződött. Va-
jon sugárzod-e Jézus nyájas képmá-
sát kellőképpen?” Majd arra utasí-
tottak, hogy a földre tekintsek és lát-
tam, hogy azoknak, akik a harmadik 
angyali üzenetet elfogadták, készü-
lődniük kellene. Az angyal így szó-
lott: „Legyetek készen! Legyetek ké-
szen! Legyetek készen! Haljatok meg 
sokkal teljesebben a világ számára, 
mint eddig!” Láttam, hogy igen nagy 
munkát kell érettük elvégezni, de na-
gyon rövid idő alatt.

Azután láttam, hogy a hét utol-
só csapás nemsokára kiárad azok-
ra, akik nem állnak Isten oltalma 
alatt, de a világ ezt csak annyiba vet-
te, mintha ugyanannyi hullni készü-
lő esőcseppről volna szó. Ezután erőt 
nyertem arra, hogy végignézhessem 
a rettenetesen félelmetes hét utolsó 
csapást, Isten haragjának kiáradását. 
Láttam, hogy Isten haragja rettene-
tes és ha Isten felháborodásában ki-
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tartsuk állandóan szem előtt. Láttam, 
hogy azoknak, akik nemrég fogad-
ták el az igazságot, tapasztalniuk kell, 
mit jelent Krisztusért szenvedni. Rö-
gös pályán kell haladniuk, hogy vé-
gül megtisztulhassanak és a szenve-
dések teszik majd őket alkalmasak-
ká arra, hogy az élő Isten pecsétjét 
elnyerhessék, hogy megállhassanak 
a szomorúság idején, hogy a királyt 
szépségében szemlélhessék és hogy a 
szentséges, tiszta angyaloknak és Is-
tennek színe előtt élhessenek.

Midőn láttam, hogy mivé kell len-
nünk, hogy a dicsőséget örökölhes-
sük, és midőn láttam, hogy Jézus 
mennyit szenvedett, hogy ily gaz-
dag örökséget szerezzen meg szá-
munkra, imában könyörögtem, hogy 
alámerítkezhessünk Krisztus szenve-
déseiben, hogy a küzdelmektől ne ri-
adjunk vissza, hanem türelemmel és 
örömmel viseljük el őket, tudván azt, 
hogy mit szenvedett érettünk Jézus. 
– Tapasztalatok, látomások, 66-67.

Láttam, hogy egyeseknek fogal-
muk sincs az igazság végtelen fon-
tosságáról, mélységes kihatásairól és 
következményeiről. Láttam, hogy a 
pillanat, az indulat hatása alatt cse-
lekszenek, nagyon sokszor csak sa-
ját érzelmeiket követik, a gyülekeze-
ti rendet pedig mellőzik. Azt hiszik, 
hogy a vallás főként lármázásból áll. 
Vannak, akik csak az imént fogadták 
el a harmadik angyali üzenet igazsá-
gát és mégis elég bátrak ahhoz, hogy 
azokat oktassák és bírálják, dorgál-
ják, akik már régóta alapozva vannak 
az igazságban, és akik az igazságért 
szenvedtek és érezték megszente-
lő erejét. Akiket az ellenség ilyen el-
bizakodottá tett, azoknak meg kelle-
ne ismerniük az igazság erejét. Akkor 
ezen erő hatása alatt megteremnék az 
igazság gyümölcseit is, akkor belát-
nák az illetők, hogy midőn az igazsá-
got megismerték, „nyavalyásak, sze-
gények, vakok és mezítelenek” vol-
tak. Ha majd az igazság megtisztítja 
őket minden erkölcsi salaktól – ami 
bizonyosan bekövetkezik, ha az igaz-
ságot szeretetből fogadták el –, úgy 
azok, akikben ez a nagy munka vég-
bement, nem gondolják, hogy im-
már gazdagok és semmire sincs töb-
bé szükségük.

Akik az igazságot vallják és azt 

gondolják, hogy már mindent tud-
nak, mielőtt még alapelveit megta-
nulták volna, és elég merészek ah-
hoz, hogy a tanítók helyét elfoglal-
ják, dorgálják azokat, akik évekig 
helytálltak az igazságért. Ezzel kimu-
tatják, hogy nem értik az igazságot és 
nem érezték átalakító erejét; mert ha 
megszentelő befolyásának engedtek 
volna, megteremnék az életszentség 
gyümölcseit és megalázkodnának 
ereje előtt. Magukba szállnának és 
gyümölcsöt teremnének Isten dicső-
ségére. Belátnák, hogy mit tett éret-
tük az igazság, és másokat többre be-
csülnének önmaguknál.

Láttam, hogy a maradék nincs 
előkészülve arra, ami a földre elkö-
vetkezik. A közömbösség álomkór-
hoz hasonlóan nehezedik azoknak a 
lelkére, akik azt állítják, hogy az utol-
só üzenet korában élünk. Félelme-
tes ünnepélyességgel kiáltotta kísérő 
angyalom: „Legyetek készen, legye-
tek készen, legyetek készen! Mert az 
Úr rettenetes haragja csakhamar ki-
öntetik a földre és ti nem lesztek ké-
szen. Szíveteket szaggassátok meg és 
ne ruháitokat. Igen nagy munkát kell 
elvégezni a maradék népért. Közü-
lük nagyon sokan kicsi akadályokkal 
és bajokkal vannak elfoglalva.” Az an-
gyal így folytatta: „A rossz angyalok-
nak légiói vesznek körül titeket, akik 
sötétségbe akarnak borítani, hogy el-
tántorítsanak az igazságtól. Engedi-
tek, hogy figyelmeteket az előkészü-
let és utolsó idők legfontosabb igaz-
ságáról gyorsan eltereljék. Sokat ve-
sződtök a kicsi, jelentéktelen bajok-
kal és élénk megbeszélés tárgyává te-
szitek azoknak legcsekélyebb részle-
teit is.” Ha Istennek kegyelme nem 
hatja át a szívet, akkor az illető cso-
portok, kik között nézeteltérések 
merültek fel, órákon át képesek egy-
mással elvitatkozni és nemcsak sa-
ját idejüket fecsérlik el, hanem Isten 
szolgáit is arra kényszerítik, hogy vé-
gighallgassák vitáikat. Ha a büszke-
séget és önzést félrevetnék, akkor öt 
perc alatt a legnehezebb ügyet is el 
lehetne intézni. Az ilyen időpocsé-
kolással elszomorítjuk az angyalokat 
és megbántjuk Istent. Isten nem haj-
landó az ily hosszadalmas kimagya-
rázkodásokra figyelni és szolgáitól 
sem kívánja, hogy drága idejüket ez-

zel töltsék, hanem inkább azt, hogy 
a tévelygőknek megmutassák az igaz-
ság útját és hogy lelkeket mentsenek 
meg a kárhozattól.

Láttam, hogy Istennek népe el-
varázsolt területen áll és nagyon so-
kan megfeledkeztek arról, hogy mily 
rövid a rendelkezésükre álló idő, és 
milyen végtelen értéke van minden 
egyes megmentésre szoruló lélek-
nek. A büszkeség a szombattartók 
soraiba is behatolt. Testvéreink min-
dig több és több gondot fordítanak a 
ruházatra és a külső megjelenésre. Az 
angyal így szólt: „A szombat megőr-
zői haljanak meg az énnek, a büszke-
ségnek és a világ hiábavalóságainak.” 
– Tapasztalatok, látomások, 118-120.

Tegyük egyértelművé a szá-
munkra legfontosabb dolgo-
kat!

Óh, vigyük az igazságot, a meg-
mentő igazságot a sötétben sínylő-
dő embereknek! Láttam, hogy so-
kan kérték Istent, hogy alázza meg 
őket, azonban ha Isten meghallgat-
ná imájukat, ez igazságban a legrette-
netesebb dolgok által történne meg. 
Minden embernek kötelessége, hogy 
megalázkodjon. Láttam, hogy az ön-
felmagasztalás, beképzeltség és ön-
teltség az embereket tévútra viszi, 
és ha nem szállnak magukba az ille-
tők, bizonyosan elbuknak. Ha vala-
ki önhittségében túl sokra becsüli 
önmagát és azt hiszi, hogy nagy dol-
got képes véghez vinni, akkor Isten-
nek Szentlelke visszavonul tőle és sa-
ját erejében addig halad, míg végül 
tönkremegy. Láttam, hogy egyetlen 
szent életű ember a Mindenható kar-
ját megmozgathatja, ellenben a nagy 
tömeg, ha helytelenül él, gyenge és 
mit sem ér el.

Sokak szíve makacs és büszke; 
többet törődnek saját kis fájdalma-
ikkal és bajaikkal, mint bűnös lelkek 
megmentésével. Ha Isten dicsősé-
ge lebegne szemeik előtt, akkor gon-
dot viselnének a körülöttük lévő se-
gítségre szoruló lelkekre. Ha látnák, 
hogy mily veszedelemnek vannak 
a tudatlan lelkek kitéve, akkor a hit 
erejével erősítenék Isten szolgáinak 
kezeit, hogy azok bátran, de szeretet-
tel hirdessék az igazságot és szólítsák 
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fel a lelkeket annak elfogadására, mi-
előtt a kegyelem üzenete végleg el-
hangzik és örökre késő lesz. Az an-
gyal mondta: „Azok, akik az Ő nevét 
vallják, még nincsenek készen.” Lát-
tam, hogy a hét utolsó csapás az is-
tentelenek védtelen fejére zúdul. Ak-
kor azok, akik körülöttük éltek, a leg-
keserűbb szemrehányásukat lesznek 
kénytelenek hallani, úgy, hogy szí-
vük megremeg a fájdalomtól és a lel-
kiismeret-furdalástól.

Az angyal így szólt: „Ti jelenték-
telen dolgokkal bajlódtatok és hiába-
valósággal töltöttétek drága időtöket, 
minek következtében bűnösök vesz-
tek el.” Isten szívesen munkálkodna 
érettünk gyülekezeteinkben. Ez ké-
pezi Istennek legnagyobb örömét. 
Ámde Sátán ezt mondja: „Én meg-
akadályozom ezt a munkát.” Hívei 
és alattvalói így felelnek rá: „Ámen!” 
Az igazság hitvallói az apró bajokkal 
vannak elfoglalva, amelyeket Sátán 
igyekszik nagy fontosságúaknak fel-
tüntetni. Ezáltal veszendőbe megy a 
sok drága idő, mely többé vissza nem 
hozató. – Tapasztalatok, látomások, 
120-121.

Láttam, hogy nincsenek tudatá-
ban, mivé kell lenniük, ha a szomo-
rúság idején a mennyei szentélyben 
szolgáló főpap közbenjárása nélkül 
Isten színe előtt akarnak megállni. 
Akik az élő Isten pecsétjét veszik fel 
és akik ily módon a szomorúság ide-
jén biztonságban vannak, azoknak 
teljesen Jézus képmását kell szertesu-
gározniuk.

Láttam, hogy sokan elmulasztják 
a szükséges előkészületet és a „fel-
üdülés” és a „késői eső” idejét várják, 
mely őket alkalmassá tegye, hogy 
az Úr napján megállhassanak és szí-
ne előtt élhessenek. Óh, hány em-
bert láttam minden oltalom nélkül 
a szomorúság idején! Elhanyagol-
ták a szükséges előkészületet és ezért 
nem nyerhették el a felüdülést sem, 
ami pedig feltétele annak, hogy meg-
állhassanak a szentséges Isten színe 
előtt. Akik nem engedik magukat, 
hogy a próféták előkészítsék őket, 
akik elmulasztják lelküket megtisz-
títani, azzal, hogy a teljes igazság-
nak engedelmeskednek, és akik ál-
lapotukat jobbnak tartják, mint ami-

lyen a valóságban, majd ha a csapá-
sok jönnek, felébrednek és belátják, 
hogy szükségük lett volna az építke-
zésnél a megfaragásra és beillesztés-
re. Csakhogy akkor már nem lesz idő 
ennek elvégzésére és nem lesz köz-
benjárójuk sem, aki ügyüket a meny-
nyei Atya előtt képviselje… Láttam, 
hogy nem lehet a felüdülés részese, 
aki nem győzött minden bűn, büsz-
keség, önzés, világ szeretete, hazug 
szó vagy cselekedet felett. Jöjjünk 
azért mind közelebb az Úrhoz és kér-
jük Őt teljes szívünkből, hogy meg-
tehessük mindazon előkészülete-
ket, melyek bennünket alkalmasakká 
tesznek arra, hogy megálljunk az Úr 
napjának nagy küzdelmében. Gon-
doljunk arra, hogy Isten szent és csak 
szent lények lakozhatnak közelében. 
– Tapasztalatok, látomások, 71.

A próbaidő

A próba senkit sem fog elkerül-
ni. A kísértés rostája megmutatja, ki 
az igazi keresztény. Vajon Isten népe 
olyan szilárdan ragaszkodik az Igé-
hez, hogy érzékei nem fogják meg-
csalni? Fog-e ragaszkodni a Bibliá-
hoz – és csakis a Bibliához – ebben 
a válságban? Sátán mindent megtesz, 
amire lehetősége van, hogy az a nap 
készületlenül találja őket. Ügyeik-
ből akadályt kovácsol számukra; föl-
di kincsekből csapdát állít nekik; ne-
héz, kimerítő terheket helyez rájuk, 
hogy az élet gondjaival túlterhelt szí-
vüket a megpróbáltatás napja tolvaj-
ként lepje meg.

Amikor a rendelet, amelyet a ke-
reszténység különböző vezető sze-
mélyiségei a parancsolatok megtar-
tói ellen adnak ki, megfosztja őket 
a kormányzat védelmétől, és kiszol-
gáltatja a pusztulásukat óhajtóknak, 
Isten népe elmenekül a városokból, 
a falvakból, és csoportokba verőd-
ve kihalt, félreeső helyeken tanyá-
zik. Sokan fognak menedéket találni 
a hegyek között. A Piedmont-völgyi 
keresztényekhez hasonlóak a föld 
magaslatait teszik szentélyükké, és 
megköszönik Istennek a „kőszálak 
csúcsá”-t (Ésaiás 33:16). De minden 
népből és társadalmi osztályból so-
kan – nagyok és kicsik, gazdagok és 

szegények, feketék és fehérek – a leg-
igazságtalanabb és legkegyetlenebb 
fogságba kerülnek. Isten gyermekei 
láncra verten, börtönrácsok mögött, 
halálra ítélten, egyesek halálra éhez-
tetve, sötét, undorító börtönökben 
nehéz napokat fognak átélni. Emberi 
fül nem figyel sóhajukra; emberi kéz 
nem segít rajtuk.

Vajon az Úr elfelejti-e népét e ne-
héz órában? Elfelejtette-e Isten a hű-
séges Noét, amikor ítéletével sújtot-
ta az özönvíz előtti világot? Elfelej-
tette-e Lótot, amikor tűz szállt alá 
az égből, hogy megeméssze a síkság 
városait? Elfelejtette-e Józsefet, akit 
Egyiptom bálványimádó népe vett 
körül? Elfelejtette-e Illést, amikor 
Jézabel megesküdött, hogy a Baál 
próféták sorsára juttatja? Ott felejtet-
te-e Jeremiást sötét és zord tömlöcé-
ben? Ott felejtette-e a három héber 
ifjút a tüzes kemencében, vagy Dáni-
elt az oroszlánok vermében?...

Az ellenség börtönbe vetheti Is-
ten gyermekeit, de a börtönfalak 
nem emelhetnek válaszfalat lelkük és 
Krisztus között. Minden hatalom fe-
lett áll az, aki látja gyengeségeiket, aki 
ismeri minden megpróbáltatásukat. 
Cellájuk magányában angyalok fog-
ják felkeresni őket, a menny fényét és 
békéjét hozzák nekik. Palotává lesz a 
börtön, mert a hitben gazdagok lak-
nak benne; a sötét falakat mennyei 
fény világítja meg, mint amikor Pál 
és Silás éjfélkor imádkozott, és dics-
énekeket énekelt a filippi börtönben. 
– A nagy küzdelem, 556-557.

Vallásunk lényege

Vallásunk lényege az Isten és em-
bertársaink iránti szeretet. Senki nem 
szeretheti Krisztust, ha nem szereti 
gyermekeit. Ha egyesülünk Krisztus-
sal, akkor az Ő értelme lesz bennünk. 
Tisztaság és szeretet ragyog jelle-
münkben, életünket pedig szelídség 
és igazság uralja. Még az arckifejezé-
sünk is megváltozik. A lélekben lako-
zó Krisztus kiárasztja átalakító erejét, 
és a külső megjelenés a belül uralko-
dó békéről és örömről tesz bizonysá-
got. – Szemelvények, 1. kötet, 310.

Krisztusban kell lennünk és Neki 
bennünk, akkor jellemünk hiányos-

  1. felolvasás − Felkészülés az utolsó válságra
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s á g a i 
el fog-
nak tűn-
ni. Minél köze-
lebb élünk Jézus-
hoz, annál job-
ban vissza fogjuk tük-
rözni képmását szavaink-
ban és jellemünkben. Mi- nél in-
kább elkülönülünk Istentől, minél tá-
volabb kerülünk az élet világosságá-
tól, az eredmény biztos: csökönyös-
sé, megátalkodottá, keményszívű-
vé válunk. Életünk feladatává kell 
tennünk, hogy összegyűjtsük a vilá-
gosság isteni sugarait, amelyek Isten 
trónjától származnak, hogy elhint-
sük mások ösvényén…

Gyümölcsöt teremni

Itt, ebben a próbaidőben készü-
lünk el a dicsőséges örök életre, 
vagy a kárhozatra. Itt kell a jellem-
építés munkájával foglalkoznunk, és 
ha ebben sikeresek vagyunk, megér-
demeljük a Mestertől ezt az üdvöz-
lést: „Jól vagyon, jó és hű szolgám.” 
Krisztus bement a szentek szentjé-
be, és meghagyta, hogy vigyázzunk 
és imádkozzunk, nehogy hirtelen és 
aludva találjon minket eljövetele. Az 
a jellem, amit most formálunk, Isten 
elé kerül, mielőtt Krisztus elhagyja a 
szentélyt. Isten megvizsgálja, milyen 
jellemet fejlesztettünk a jelen és az 
örökkévalóság számára. Hogyan fo-
gunk megállni a hatalmas Örökkéva-
ló előtt? Hány kévét hoztunk a Mes-
terhez buzgó erőfeszítéseink által?

Minden ember megkapta a fel-
adatát, és ez a munka nem abból áll, 
hogy hibát keressenek másokban, 
sem nem abban, hogy a világot pró-
bálják utánozni. Az apostol így szól: 
„Mert meghaltatok, és a ti életetek el 
van rejtve együtt a Krisztussal az Is-
tenben.” (Kolossé 3:3.) Ez többet je-
lent, mint gondolnánk; meghalni a 
világi érdekeknek, meghalni a világi 
becsvágynak. Milyen komoly, fele-
lősségteljes hivatás!

Mindenkinek vannak jellembeli 
hiányosságai, amelyeket le kell győz-
nie, és ennek következtében egyik 
ember sem lehet a példaképünk. 
Nem lehettek elégedettek, ha csupán 

annyit 
tesztek, mint 
mások. Ha ők nem 
élik ki az igazságot, vajon ez mentség 
a ti engedetlenségetekre? Ne az ő pél-
dájukat kövessétek; hanem inkább 
segítsetek nekik azzal, hogy egy he-
lyes életmódot tártok eléjük. Egyéni-
leg álltok Isten előtt, mintha Krisztus 
egyedül csak értetek halt volna meg, 
és magatokért kell számot adnotok 
neki. De nemcsak magatokért vagy-
tok felelősek, hanem azokért a lelke-
kért is, akikre befolyással vagytok, és 
akikért Isten olyan nagy árat fizetett. 
Ha elhanyagoljátok kötelességete-
ket ebben a dologban, mi lesz az osz-
tályrészetek Isten ama nagy napján? 
Mit gondoltok, hogyan fogják érez-
ni magukat a hitetlenek, amikor lát-
ják a megmentettek seregét Isten vá-
rosának csarnokaiban járkálni, ők 
pedig ki lesznek zárva onnan? De mi 
hogyan fogjuk érezni magunkat, ha 
körülnézünk és sokakat látunk ott, 
akik munkánk eredményeképpen ju-
tottak oda? Képesek leszünk a dicső-
séges éneket zengeni: „Méltó, méltó 
a Bárány, aki megöletett és újra él.” 
Senki sem mehet be ebbe a városba, 
ha nem tiszta a szíve…

A legnagyobb győzelem mind-
annyiunk számára az én legyőzé-
se, hogy az ént Isten törvénye irán-
ti engedelmességre vezessük. Ez a 
mi munkánk. Vajon megtesszük ezt? 
Munkálkodunk-e mások megmen-
tésén befolyásunk által? … Az igaz-
ság égetni fogja a szíveteket, úgy, 
hogy nem tudtok csendben maradni, 
kényszerítve érzitek magatokat, hogy 
kifejezésre juttassátok; mondanotok 
kell mindenkinek, aki meghallgat ti-
teket.

Soha nem volt még komolyabb, 
ünnepélyesebb és fontosabb idő, mint 
most van… A gyülekezeti tagok még 
az ötvened részét sem végzik el an-

nak , 
amit tehetné-
nek és amit meg 
is kellene tenni-
ük… Sátán azon mun-
kálkodik, hogy megosz-
sza Isten népét 
és elválassza 
őket egymástól. 
Amíg ezt a mun-
kát végzi, vigyáz-
zunk, hogy 
nehogy vala-
melyikünk se-
gítségére legyen ebben. Te-
gyük félre hidegszívűségünket, és ta-
núsítsunk szeretetet, gyengéd rész-
vétet, szívélyes, udvarias lelkületet, 
és a gyengédség lelkületét, ami bel-
sőnkből fakad. Most várakozó állás-
ponton vagyunk, az Isten napjára 
való felkészülés idejében. Itt, ezen a 
földön kell felkészülnünk a hatalmas 
próbákra, amelyek hamarosan ránk 
törnek. Mégis néhányan közülünk 
úgy viselkednek, mintha még lenne 
egy egész millennium előttünk, ami-
kor befejezhetjük ezt a munkát. De 
az Írás ezt mondja: „Vigyázzatok és 
imádkozzatok, mert nem tudjátok, 
mikor jő el az az idő” (Márk 13:33). 
Amit Krisztus mondott tanítványai-
nak, azt mondom én is nektek: „Fi-
gyeljetek, vigyázzatok és imádkoz-
zatok”, hogy amikor a Mester visz-
szajön, hogy számot vessen szolgá-
ival, elnyerjétek tőle az élet koroná-
ját, ami a győzőknek készíttetett, és 
örvendezhessetek Vele országában. 
– The Review and Herald, 1885. au-
gusztus 18.
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A tanítványok megkérdezik 
Krisztust visszajöveteléről

Jézus a pompás jeruzsálemi 
templomra utalva kijelentette, hogy 
eljön a nap, amikor „nem marad itt 
kő kövön, mely le nem romboltatik” 
(Máté 24:2).

„Krisztus számos ember füle 
hallatára mondotta ki szavait. Mi-
kor azonban Krisztus egyedül ült 
az Olajfák-hegyén, akkor Péter, Já-
nos, Jakab és András odament hoz-
zá és így szóltak: ’Mondd meg né-
künk, mikor lesznek meg ezek? És 
micsoda jele lesz a te eljövetelednek 
és a világ végének?’ (Máté 24:3). Ta-
nítványainak adott válaszában Jé-

zus nem választotta el egymástól 
Jeruzsálem pusztulását eljövetel-
ének nagy napjától. E két esemény-
nek a leírását összevegyítette. Igen, 
ha Jézus úgy tárta volna fel tanítvá-
nyai előtt az eljövendő eseményeket, 
ahogy azokat Ő látta, akkor bizony 
tanítványai nem tudták volna elhor-
dozni a látványt. Irántuk való irgal-
mában a két nagy valóságos időszak 
leírását egybeolvasztotta, és hagyta, 
hogy a tanítványok maguk jöjjenek 
rá értelmére.” – Jézus élete, 531-532.

Jézus próféciái 
beteljesednek

„Az idők jelei ma azt mutatják, 
hogy nagy és ünnepélyes események 

„Jaj ez a nap! Bizony közel van az 
Úrnak napja, és mint a pusztítás, úgy 
jön el a Mindenhatótól” (Jóel 1:15).

„A próféciák, amelyeket a nagy 
VAGYOK adott Igéjében, az ese-
ményeket – a múlt örökkévalóságá-
tól a jövő örökkévalóságáig – lánc-
szemekként egymáshoz kapcsolják, 
és megmondják, hol állunk ma a 
korszakok folyamatában, és mit vár-
hatunk az eljövendő időben. Mind-
azt nyomon követhetjük a történe-
lem lapjain, aminek a prófécia sze-
rint napjainkig be kell következnie, 
és biztosak lehetünk abban, hogy 
mindaz, ami még hátra van, be fog 
teljesedni a maga idejében.” – Prófé-
ták és királyok, 536.

  2. felolvasás − A századok közelgő válsága
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küszöbén állunk. Világunkban min-
den kavarog. Szemünk előtt teljesed-
nek azok az események, amelyeknek 
a Megváltó próféciája szerint meg 
kell előznie eljövetelét: ’Hallanotok 
kell majd háborúkról és háborúk hí-
reiről… Nemzet támad nemzet el-
len, és ország ország ellen; és lésznek 
éhségek és döghalálok, és földindu-
lások mindenfelé’ (Máté 24:6-7). 
Mindenki számára rendkívül nagy 
jelentőségű időben élünk.” – Prófé-
ták és királyok, 536-537.

Hamis próféták
Jeruzsálem pusztulásának egyik 

jele, amit Krisztus kijelentett, ez 
volt: „És sok hamis próféta támad, 
akik sokakat elhitetnek” (Máté 
24:11).

„A hamis próféták meg is jelen-
tek, a népet félre is vezették és so-
kakat kicsalogattak a pusztába. Va-
rázslók és szemfényvesztők, akik azt 
hangoztatták, hogy csodatévő hata-
lommal rendelkeznek, maguk után 
vonták az embereket a hegyek magá-
nyosságába. Ez a prófécia érvényes 
az utolsó napokra vonatkozólag is. 
Isten a második advent ismertetője-
ként is ezt a jelet adta meg.” – Jézus 
élete, 535.

„A Lélek pedig nyilván mondja, 
hogy az utolsó időben némelyek el-
szakadnak a hittől, hitető lelkekre és 
gonosz lelkek tanításaira figyelmez-
vén” (1 Timótheus 4:1).

Mindennap növekszik az a szo-
morú bizonyosság, hogy a hit csök-
ken a szó prófétikus értelmében, és 
helyette babona és sátáni varázslat 
hódítja meg sokak értelmét, bele-
értve számos vallási vezetőt is. Má-
sokat a teozófia [=okkult irányzat] 
titokzatossága vezet félre, vagy más 
keleti vallások, amelyek a spiritiz-
musra épülnek. „Az a dogma, hogy 
az ember a halálában is megőrzi ön-
tudatát, különösen pedig az a hie-
delem, hogy a halott lelke visszatér 
szolgálni az élőknek, készítette el a 
modern spiritizmus útját.” – A nagy 
küzdelem, 490.

A spiritizmus ma egyesült a név-
leges kereszténységgel, és csodá-
kat visznek véghez. A spiritizmus ál-
tal a betegek látszólag meggyógyul-
nak, amint Sátán utánozza a Szentlé-

lek áldásait.
Így a spiritizmus, a katolicizmus 

és a hitehagyott protestantizmus 
egyre inkább együtt dolgozik, éppen 
úgy, mint ahogyan János, a Jelenések 
írója leírta: „És láték a sárkány szá-
jából és a fenevad szájából és a ha-
mis próféta szájából három tisztáta-
lan lelket kijőni, a békákhoz hason-
lókat” (Jelenések 16:13). A prófétai 
szó így teljesedik a szemünk előtt.

„Nem is csoda; hisz maga a Sátán 
is átváltoztatja magát világosság an-
gyalává” (2 Korinthus 11:14).

Jelek az égen és a földön
Jézus megjövendölte, hogy „lesz-

nek jelek a napban, holdban és csil-
lagokban; és a földön pogányok szo-
rongása” (Lukács 21:25). Lásd még: 
Máté 24:29; Márk 13:24-26. és Jele-
nések 6:12-17.

„És lésznek éhségek és döghalál-
ok, és földindulások mindenfelé” 
(Máté 24:7. ur.).

„De azokban a napokban, azután 
a nyomorúság után, a nap elsötéte-
dik, és a hold nem fénylik” (Márk 
13:24).

Mit jelent az, hogy „azokban a na-
pokban”? A pápai fennhatóság 1260 
éves próféciája Kr. u. 538-tól 1798-
ig tartott. Az üldözés legalább 25 év-
vel 1798 előtt megszűnt. Ez idő táj-
ban a következő jelek teljesedtek be 
a prófécia szerint (Lásd A nagy küz-
delem, 304-308, 333-334.):

A nagy földrengés 1755. novem-
ber 1-jén.

Jelek a napban és holdban 1780. 
május 19-én.

Jelek a csillagokban 1833. no-
vember 13-án.

„Azonképpen ti is, mikor mind-
ezeket látjátok, tudjátok meg, hogy 
közel van, az ajtó előtt” (Máté 
24:33).

Egy még nagyobb válság 
közeledik

„A jelen minden élő számára vég-
telenül fontos idő. Uralkodók és ál-
lamférfiak, bizalmi és hatalmat jelen-
tő pozíciókban lévő emberek, min-
den társadalmi osztályban a gondol-
kozó férfiak és nők figyelemmel kí-
sérik a körülöttünk végbemenő ese-
ményeket. Látják a nemzetek közöt-

ti feszült, nyugtalan viszonyt. Figyelik 
azt az erőt, amely birtokba vesz min-
den földi elemet, és felismerik, hogy 
valami nagy, döntő dolog van készü-
lőben; hogy a világ rendkívüli válság 
előtt áll.” – Előtted az élet, 179.

„Nemsokára súlyos bajok támad-
nak a nemzetek között – bajok, ame-
lyek nem szűnnek meg Jézus eljöve-
teléig.” – Maranatha, 185.

Betegség és ínség
„Veszélyes idők elé nézünk. Az 

egész világ tanácstalanságban és ín-
ségben vesztegel nemsokára. Sokfé-
le betegség tör az emberiségre, és az 
egészség törvényeivel kapcsolatos 
tudatlanság nagy szenvedést ered-
ményez, sok ember halálát okoz-
za, akiket pedig meg lehetett volna 
menteni.” – Maranatha, 196.

„Sok szenvedőnek lesz szüksége 
segítségre, nemcsak saját hittestvé-
reink soraiban, hanem főként azok 
között, akik nem ismerik az igazsá-
got.” – Maranatha, 196.

„Világunk egy nagy kórház, telve 
a nyomor tragédiáival, amelyeknél 
még gondolatban sem szívesen idő-
zünk. Ha felismernénk úgy, amint 
van, elviselhetetlen lenne számunk-
ra. Isten azonban mindezt átérzi, 
ezért a bűn és következményeinek 
eltörlése érdekében szeretett Fiát 
adta, és a Vele való együttműködés 
által hatalmat adott nekünk arra, 
hogy a nyomorúság jeleneteit a be-
fejezéshez vigyük. ’És az Isten or-
szágának ez az evangéliuma hirdet-
tetik majd az egész világon, bizony-
ságul minden népnek; és akkor jő 
el a vég’ (Máté 24:14).” – Előtted az 
élet, 262.

„A keresztény világ semmibe ve-
szi Jahve törvényét; és az Úr meg 
fogja tenni azt, amit mondott: visz-
szavonja áldásait a földtől, és leveszi 
védő kezét azokról, akik törvénye el-
len lázadnak, és másokat is erre taní-
tanak és kényszerítenek. Sátán tart-
ja kézben mindazokat, akiket Isten 
nem oltalmaz. Sátán egyeseket tá-
mogat és sikerhez segít, hogy elő-
mozdítsák terveit; másokra pedig 
bajt hoz, és elhiteti velük, hogy azt 
Isten okozta.

Míg Sátán kiváló orvosnak tün-
teti fel magát, aki minden kórt meg 
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tud gyógyítani, az általa okozott be-
tegségek és csapások nyomán népes 
városok kihalt romhalmazzá válnak. 
Már most is dolgozik. A mindenütt 
és ezer formában előforduló tenge-
ri és szárazföldi balesetekben és sze-
rencsétlenségekben; a hatalmas tűz-
vészekben, vad tornádókban és fé-
lelmetes jégverésekben; viharok-
ban, árvizekben, ciklonokban, szö-
kőárakban és földrengésekben Sá-
tán keze van. Elsöpri az érő termést, 
aminek következménye éhínség és 
nyomor. Halálos fertőt lehel a leve-
gőbe, és emberek ezreit elviszi a ra-
gály. E jelenségek egyre sűrűsödnek 
és súlyosbodnak. Pusztul mind em-
ber, mind állat…

Sokan ezeket a csodákat Istentől 
származóknak fogják tekinteni. Be-
tegek fognak gyógyulni szemük lát-
tára és csodák fognak történni. Fel-
készültünk-e arra az időre, midőn 
Sátán hazug csodái nagyobb mér-
tékben fognak megnyilvánulni? Va-
jon nem esnek-e tőrbe a lelkek és 
ragadja el őket a Sátán? Tévelygé-
sek új formái, eltérés Isten világos 
parancsaitól és tanításaitól, a me-
sék elfogadása előkészítik az alkal-
mas talajt Sátán hazug csalásai szá-
mára. Most kell felfegyverkeznünk 
arra a harcra, melybe nemsokára 
belekerülünk. Isten Igéjébe vetett 
hit, imalelkület és az Ige gyakorla-
ti kiélése lesz pajzsunk Sátán hatal-
ma ellen és tesz győztesekké Krisz-
tus vére által.” – Counsels on Health, 
460-461.

Az erőszak korszaka
„A föld pedig romlott vala Isten 

előtt és megtelék a föld erőszakosko-
dással. Tekinte azért Isten a földre, 
és ímé meg vala romolva, mert min-
den test megrontotta vala az ő útát a 
földön” (1 Mózes 6:11-12).

„Noé napjaiban a túlnyomó több-
ség szembeszegült az igazsággal; be-
leháborodtak a hamis tanításokba. 
A föld megtelt erőszakkal. Háború, 
bűnözés, gyilkosság volt napiren-
den. Így lesz Krisztus második eljö-
vetele előtt is.” – A Te Igéd igazság , 8.

„Gyilkosságok és rablások bor-
zalmas híreit halljuk, vasúti szeren-
csétlenségek, erőszakos cselekede-
tek azt jelzik, hogy mindennek vége 

közel van. Most, éppen most kell az 
Úr második jövetelére készülnünk.” 
– Az utolsó napok eseményei, 23.

Szakszervezetek
Jóel próféta egy félelmetes hely-

zetet jövendölt meg az utolsó na-
pokra: „Kovácsoljátok szántóvasai-
tokat kardokká, kaszáitokat dárdák-
ká; mondja a beteg is: Hős vagyok!” 
(Jóel 3:10).

„A szakszervezetek gyorsan erő-
szakossá válnak, ha követeléseiket 
nem teljesítik. Egyre világosabbá 
válik, hogy a föld lakósai nincsenek 
összhangban Istennel. 

Nincs tudományos magyarázat 
arra, hogy miért vonul fel oly sok go-
nosz munkás Sátán irányítása alatt. 
A tömegekben gonosz angyalok 
munkálkodnak, az embereket erő-
szakos cselekedetekre lelkesítve.” – 
TheUpward Look, 334.

„A szakszervezet az egyik olyan 
eszköz, amely olyan nehéz időket 
hoz a földre, amilyen a világ kezde-
te óta nem volt.” – Maranatha, 193.

Földrengések és árvizek
„A tüzek, az árvizek, a földren-

gések, a nagy mélység dühöngé-
sei, a tengeri és szárazföldi szeren-
csétlenségek mind arra figyelmez-
tetnek, hogy Isten Lelke nem küzd 
örökké az emberrel.” – The Upward 
Look, 340.

Rettenetes földrengéseket je-
gyeztek fel a 21. században. 2000 
óta több mint 806 000 ember vesz-
tette életét ezek következtében. Va-
lóban, a Prófétaság Lelke így írja: 
„Eljött az az idő, amikor az egyik 
pillanatban még a biztos talajon ál-
lunk, a másikban már renghet lába-
ink alatt. Földrengések következ-
hetnek olyan helyeken is, ahol a 
legkevésbé várnánk.” – Bizonyságté-
tel a lelkészeknek, 421.

Jelek a természetben
„Gyászol és megromol a föld, el-

hervad és megromol a földnek ke-
reksége, elhervadnak a föld népének 
nagyjai. A föld megfertőztetett lako-
sai alatt, mert áthágták a törvénye-
ket, a rendelést megszegték, meg-
törték az örök szövetséget” (Ésaiás 
24:4-5).

„Sátán munkálkodik a levegőég-
ben és megmérgezi azt. Teljes mér-
tékben Istentől függ életünk – úgy a 
jelenlegi, mint az ez utáni. Ebben a 
helyzetben nagyon ébernek, teljesen 
odaszántnak és megtértnek kelle-
ne lennünk. Mégis úgy ülünk, mint-
ha bénultság vett volna rajtunk erőt. 
Menny Istene, ébressz fel bennün-
ket!” – Szemelvények, 2. kötet, 49-50.

„Isten nem akadályozta meg a sö-
tétség erőit a levegőszennyezés halá-
los munkájában. Az élet és egészség 
egyik forrását halálos kórokozóval 
fertőzték meg, mely nemcsak a nö-
vényzetre hatott ki, de az emberek is 
szenvednek mételyétől.

Ezek a dolgok az Isten haragborá-
ból származó cseppek eredményei, 
melyek csak gyenge érzékeltetői a 
jövőben várható eseményeknek.” – 
Szemelvények, 3. kötet, 357.

Erkölcsi pestis
Ezen cikk írása óta a Pew Kuta-

tóközpont szerint 30 nemzet van, 
amely megengedi, sőt támogat-
ja az azonos neműek házasságát, 
és még további 4 ország elismeri 
ezt. Emlékezzünk Ábrahám köz-
benjárására 1. Mózes 18. fejezeté-
ben, hogy talán Isten megkímélné 
a gonosz város lakosait a pusztu-
lás nagy napján.

„Az igaz elvek érthetetlen felrú-
gását látjuk és az erkölcsi színvonal 
süllyedését. A bűnök egyre sokasod-
nak. Ez hozta a Földre Isten bünte-
tését az özönvíz idején és Sodoma 
pusztulásakor is. Közeledünk a vég-
hez. Isten régóta tűri már az embe-
rek romlottságát, azonban a bünte-
tés bizonyos. Akik a világ világos-
ságának tartják magukat, vessenek 
el maguktól minden gonoszságot!” 
– Bizonyságtételek, 5. kötet, 601.

Az utolsó jel, ami Isten 
kegyelmének végét hirdeti

„És adaték néki [a második fene-
vadnak], hogy a fenevad képébe lel-
ket adjon, hogy a fenevad képe szól-
jon is, és azt mívelje, hogy mindazok, 
akik nem imádják a fenevad képét, 
megölessenek” (Jelenések 13:15).

„A végtelen Isten most is téved-
hetetlen pontossággal tartja számon 
a népek dolgait. Ameddig kegyelmét 
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kínálva bűnbánatra szólít, a számve-
tést nem zárja le, de amikor az em-
ber túllépi a menny által szabott ha-
tárt, akkor Isten megmutatja harag-
ját. A számadás lezárul. Isten türel-
me véget ér. Nem véd már a kegye-
lem.” – Próféták és királyok, 364.

„Mert az ő bűnei az égig hatot-
tak, és megemlékezett az Isten az ő 
gonoszságairól”(Jelenések 18:5). Mi-
kor lesz ez?

„Isten feljegyzést vezet a nemze-
tekről; a tételek egyre növekednek 
ellenük a menny könyveiben; és mi-
kor törvényt hoznak, hogy büntetés 
jár a hét első napjának megrontásá-
ért, a kehely meg fog telni.” – A Te 
Igéd igazság , 205.

Az eljövendő események az 
Úr kezében vannak

„A világnak van kormányzója. A 
közelgő események sora Isten kezé-
ben van. A menny fensége igazgat-
ja a nemzetek sorsát és egyházának 
gondjait is.” – Bizonyságtételek, 5. kö-
tet, 753.

Befejezés
Szeretett Testvéreim! A jelek tel-

jesedése által Istennek van egy terve, 
amiért megengedi ezeket a csapáso-
kat. Ezek az Ő eszközei, amelyekkel 
a férfiakat és nőket gondolkodásra 
és bűnbánatra hívja.

Amint egy újabb év a végéhez kö-
zeledik, nem kellene-e ezeknek az 
ítéleteknek minket, Isten népét arra 
ösztönözni, hogy meggondoljuk út-
jainkat?

„A vég közel, a próbaidő lezáru-
lóban van. Ó, keressük Istent, míg 
megtalálható, forduljunk Őhozzá, 
amíg közel van! A próféta így szól: 
’Keressétek az Urat mindnyájan, e 
föld alázatosai, akik az ő ítélete sze-
rint cselekesztek; keressétek az igaz-
ságot, keressétek az alázatosságot: 
talán megoltalmaztattok az Úr ha-
ragjának napján!’ (Sofóniás 2:3).” – 
Maranatha, 35.

Imánk az, hogy elnyerhessük a 
komoly bűnbánat és bűnvallomás 
tapasztalatát a mi Megváltó Jézus 
Krisztusunkkal. Ámen!

Melyek az idők jelei ma?

1. Jézus közeli visszajövetelének egyik jele, hogy az emberek 
élvezeteket keresnek Isten helyett.

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak 
be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kér-
kedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatla-
nok, tisztátalanok; Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalma-
zók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vak-
merők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szere-
tői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak 
erejét. És ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, akik betolakod-
nak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kí-
vánságoktól űzött asszonykákat. Kik mindenkor tanulnak, de az igaz-
ság megismerésére soha el nem juthatnak”(2 Timótheus 3:1-7). Ez a 
szövegrészlet bemutatja a világot a mi időnkben és annak problémá-
it. Az emberek nyíltan Isten és követelményei fölé helyezik az élveze-
teket. Mindenkor keresik az „igazságot”. Azonban amikor az igazság 
alázatot, Isten megismerését, „felebarátaik” iránti könyörületes szere-
tetet, hatóság iránti tiszteletet és hálát követel, akkor elvetik az igaz-
ságot. Világunk gyorsan feláldozza az igazságot az élvezetekért. Lát-
szólagos igazságkeresésükben soha nem juthatnak el az igazság meg-
ismerésére.

2. Jézus közeli visszajövetelének másik jele, hogy az evangéli-
um hirdettetni fog az egész világon, úgy, mint még soha azelőtt.

„És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az 
egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég” 
(Máté 24:14).

Az utazásban és a kommunikációban történt változások elősegí-
tik az evangélium terjesztését az egész világon, sokkal több lehetősé-
get adva, mint bármikor ezelőtt. Most van az az idő, amikor az eszkö-
zök elérhetőek, hogy beteljesítsük ezt a próféciát. Ki fogja elfogadni 
a kihívást, hogy Istennel együtt munkálkodva elvégezze azt, amit Is-
ten mondott?

3. Jézus közeli visszajövetelének jele az is, hogy ellenszegül-
nek a Jelenések könyve három angyalának örökkévaló evangéli-
uma iránt.

Első angyali üzenet:„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsősé-
get: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a 
mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jelenések 14:7).

Hazugság, amely szemben áll ezzel az üzenettel:Nem Isten te-
remtette ezt a világot, így tehát az imádat és dicsőség az emberiséget 
illeti meg, a teremtményt a Teremtő helyett.

Második angyali üzenet:„Leomlott, leomlott Babilon, a nagy vá-
ros! Mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden po-
gány népnek” (Jelenések 14:8).

Hazugság, amely szemben áll ezzel az üzenettel:A világ nem 
bukott el, hanem inkább a legmagasabb eredményeket éri el és előre 
halad, valamint az igazságot is egyre jobban megérti.

Harmadik angyali üzenet:„Ha valaki imádja a fenevadat és an-
nak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára, vagy kezére, Az is 
iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő 
haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angya-
lok előtt és a Bárány előtt” (Jelenések 14:9-10).

Hazugság, amely szemben áll ezzel az üzenettel:Isten annyira 
szeret minket, hogy semmiképpen nem büntetne vagy pusztítana el.

Ezek valóban olyan jelek, amelyek Urunk közeli eljövetelének bi-
zonyítékai!
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Bevezetés

Isten kegyelmi üzenete a bukott 
ember számára minden egymást kö-
vető korszakban élőknek fel lett ajánl-
va. A világegyetem Uralkodója az ön-
megtagadó férfiakat és nőket magá-
hoz vonzotta a „szeretetnek kötele-
ivel” (Hóseás 11:4), áldásként hasz-
nálva fel őket minden nemzedékben. 
Nagy kegyelméből különleges külde-
téssel bízta meg angyalait, hogy ez-
zel az egyszerű üzenettel szóljanak 
három lélekhez: „Mentsd meg a te 
életedet” (1 Mózes 19:17). Szeretett 
Megváltónk eljött, hogy megment-
sen egy végtelenül értékes embert ez-

zel a megdöbbentő kérdéssel: „Mit 
kergetsz engem?” (Apcs 9:4).

Hasonlóképpen, a mi időnkben, 
ez a kegyelmi üzenet nem kevésbé 
fontos, mint a múltban volt. Mi va-
gyunk az utolsó nemzedék hírnökei, 
mert nekünk jelentetett ki az utol-
só óra, amikor még Isten kegyelme 
megnyilvánul.

A Föld 6000 éves időszaka
A Krisztus és Sátán között folyó 

nagy küzdelem, ami közel 6000 éve 
tart, hamarosan lezárul. Sátán meg-
duplázza erőfeszítéseit, hogy szabo-
tálja Krisztusnak az emberiségért 

végzett munkáját és hogy az embe-
reket a saját kötelékeikkel kötözze 
meg. Célja az, hogy az emberek el-
merüljenek a sötétségben és a meg-
átalkodottságban, amíg a Megváltó 
közbenjárói munkája tart, és azután 
nincs többé bűnért való áldozat.

„A Krisztus és Sátán közötti nagy 
küzdelem, amely majdnem hatezer 
éve tart, nemsokára lezárul.” – A 
nagy küzdelem, 461. „A hit hatezer 
éve Krisztusra épül. A sátáni harag 
árja és viharai hatezer éve ostromol-
ják üdvösségünk Szikláját, de az áll 
rendületlenül.” – Jézus élete, 349.

Az isteni ihletés kinyilatkoztat-
ja számunkra azt, hogy a bolygónk 
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időszaka és az események, amelyek 
kibontakoztatják ezt a drámát – akár 
javára, akár romlására –, körülbelül 
6000 évet ívelnek át.

Világos bizonyítékokkal rendel-
kezünk az időre vonatkozóan, és az 
események sorrendje előre megha-
tározott a nagy küzdelemben. Krisz-
tusban, a megingathatatlan Szik-
lában való hit építménye maradt 
a megváltás egyetlen forrása szá-
munkra minden viharral szemben.

Kegyelem a vízözön előtti 
embereknek

1. A próbaidő. A föld történelmé-
nek korai időszakában, amikor a vi-
lág még fiatal volt, „látá az Úr, hogy 
megsokasult az ember gonoszsága a 
földön, és hogy szíve gondolatának 
minden alkotása szüntelen csak go-
nosz” (1 Mózes 6:5).

Az Örökkévaló kijelentette: „Ne 
maradjon az én lelkem örökké az 
emberben, mivelhogy ő test; legyen 
életének ideje százhúsz esztendő” 
(1 Mózes 6:3).

2. Figyelmeztetés a pusztítás-
ra. A Mindenható figyelmeztetett 
az emberek, barmok, csúszómászók 
és madarak pusztulására. „És mon-
da az Úr: Eltörlöm az embert, akit 
teremtettem, a földnek színéről; az 
embert, a barmot, a csúszó-mászó 
állatokat, és az ég madarait; mert 
bánom, hogy azokat teremtettem” 
(1 Mózes 6:7).

3. A pusztítás eszköze. A meg-
semmisítés eszköze egy világszéles 
özönvíz volt: „Én pedig ímé özön-
vizet hozok a földre, hogy elveszes-
sek minden testet, amelyben élő lé-
lek van az ég alatt; valami a földön 
van, elvész” (1 Mózes 6:17).

4. A megoldás. A megoldás a 
bárkába való bemenetel volt: „Mon-
da az Úr Noénak: Menj be te, és 
egész házad népe a bárkába: mert té-
ged láttalak igaznak előttem ebben a 
nemzedékben” (1 Mózes 7:1).

Figyeljük meg, hogy az özönvíz 
előtti nemzedék számára volt egy ke-
gyelemidő, mely alatt naponta hang-
zott a kegyelem utolsó üzenete. Is-
ten előre megmondta, hogy mely te-
remtmények fognak elpusztulni. El-
tervezte a pusztítás módját és azt is, 

hogyan menekülhetnek meg az em-
berek. Ennélfogva világos, hogy a 
vízözön előtti generáció nem azért 
pusztult el, mert Isten elhanyagol-
ta volna, hogy mindenről tájékoz-
tassa őket vagy felajánlja kegyelmét. 
Nem. Isten az Ő nagy kegyelméből 
az egész megváltást elérhetővé tette 
számukra. Ők azonban visszautasí-
tották ezt. Ezért vonatkozik Isten Igé-
je a vízözön előtt élő népre: „Ame-
lyek engedetlenek voltak egykor, mi-
kor egyszer várt az Isten béketűré-
se a Noé napjaiban, a bárka készíté-
sekor, amelyben kevés, azaz nyolc lé-
lek tartatott meg víz által” (1  Péter 
3:20). Isten türelme egészen addig 
tartott, míg a bárka elkészült – bárki, 
aki akart, szabadon bemehetett vol-
na. De sajnálatos módon visszautasí-
tották az utolsó hívást, mert nem volt 
hitük, és így a saját engedetlenségük 
pecsételte meg sorsukat.

Sodoma és Gomora utolsó 
éjszakája

1. A próbaidő. A nép, amely a 
síkság városaiban telepedett le, na-
gyon meggazdagodott. Sajnos azon-
ban a kenyér bősége önző semmit-
tevést és bűnt hozott maga után. Is-
ten a megmentés és nem az elpusztí-
tás céljából küldte el hozzájuk hírnö-
keit. Ezek a hírnökök buzgón könyö-
rögtek azon az éjszakán. Világosan 
elmagyarázták isteni megbízatásu-
kat, mert „monda azután az Úr: Mi-
velhogy Sodomának és Gomorának 
kiáltása megsokasodott, és mivel-
hogy az ő bűnök felettébb megnehe-
zedett” (1 Mózes 18:20). Ez a súlyos 
bűn okozta pusztulásukat.

„Mikor a két angyal estére 
Sodomába jutott, Lót Sodoma kapu-
jában ül vala, és amint meglátá őket 
Lót, felkele eléjök, és arccal a föld-
re borula. És monda: Ímé én Uraim 
kérlek, térjetek be a ti szolgátok há-
zához, és háljatok ott, és mossátok 
meg lábaitokat; reggel korán felkel-
hettek és indulhattok utatokra. Azok 
pedig mondának: Nem, hanem az 
utcán hálunk meg” (1 Mózes 19:1-
2). Ez volt a város utolsó éjszakája.

2. Figyelmeztetés a pusztítás-
ra. Az angyalok figyelmeztették őt: 
„Mindenedet, ami a tied a városban, 

vidd ki e helyből. Mert mi elveszt-
jük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása 
nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr kül-
dött minket, hogy elveszítsük ezt” 
(1Mózes 19:12-13).

3. A pusztítás eszköze. „És 
bocsáta az Úr Sodomára és 
Gomorára kénköves és tüzes esőt az 
Úrtól az égből” (1 Mózes 19:24).

4. A megoldás. Amikor Lót csa-
ládját kegyelmesen kivezették az 
angyalok, figyelmeztették őket: 
„Mentsd meg a te életedet, hátra ne 
tekints, és meg ne állj a környéken; a 
hegyre menekülj, hogy el ne vessz” 
(1 Mózes 19:17).

Isten mindent kijelent Igéjében, 
amit szükséges teljesíteni. Egy kü-
lönleges célja volt a lángokkal, ame-
lyek az égből nyilalltak alá. Lót ké-
résére Isten nem irányította bünte-
tését Czóárra, amely szintén a síksá-
gon fekvő város volt. E jelenet köze-
pette Isten páratlan szeretetét és ke-
gyelmét láthatjuk, amikor megmen-
tette Czóár kis városát, Lóttal és leá-
nyaival együtt.

A fenti idézetek Mózes 1. köny-
véből származnak. Ezek bemutatják, 
amik a múltban történtek. Párhuza-
mot kell vonnunk a múlt eseményei 
és a jelen, valamint a jövő ránk vo-
natkozó eseményei között.

Lehetőségünk ezen utolsó 
napokban

1. A próbaidő. Az az idő, ami ezen 
bolygó számára van meghatározva, 
korlátozott. Az Úr Jézus Krisztus ha-
marosan a következő komoly kijelen-
tést fogja tenni: „Aki igazságtalan, le-
gyen igazságtalan ezután is; és aki fer-
telmes, legyen fertelmes ezután is; és 
aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki 
szent, szenteltessék meg ezután is. 
És ímé hamar eljövök; és az én jutal-
mam velem van, hogy megfizessek 
mindenkinek, amint az ő cselekede-
te lesz” (Jelenések 22:11-12). Ebben 
az esetben a meghatározott idő kiter-
jedése részben a mi saját magatartá-
sunktól függ.

„Nem Isten akarata, hogy Krisz-
tus újbóli eljövetele ennyire késsen. 
Isten nem rendelte el, hogy népe, az 
Izráel negyven évig vándoroljon a 
pusztában. Azt ígérte, hogy egyene-
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sen Kánaán földjére vezeti a népet, 
ahol letelepíti, hogy ott szent, egész-
séges, boldog népe legyen. Azon-
ban azok, akiknek először hirdette-
tett az ígéret, nem mehettek be ’hi-
tetlenség miatt’ (Zsidók 3:19). Szí-
vük zúgolódással, lázadással, gyűlö-
lettel telt meg, az Úr pedig nem tel-
jesíthette velük kötött szövetségét.” 
– Evangélizálás, 696.

„Lehet, hogy azért kell még hosz-
szabb ideig itt e Földön maradnunk, 
mert fegyelmezetlenek vagyunk, mint 
Izráel fiai; de Krisztusért kérlek, ne te-
tézzétek bűneiteket azzal, hogy Istent 
vádoljátok saját helytelen életetek kö-
vetkezményeiért!” – Evangélizálás, 696.

„Jézus a világ iránti irgalomból ha-
logatja eljövetelét, hogy a bűnösök-
nek alkalmuk legyen meghallgatni az 
intést, és Jézusban menedéket találni, 
mielőtt Isten kiönti haragját.” – A nagy 
küzdelem, 408.

2. Figyelmeztetés a pusztításra. 
Az utolsó napokban a lelki válság a 
fenevad és képének imádata. Jelené-
sek 14. rész harmadik angyala figyel-
meztet: „Ha valaki imádja a feneva-
dat és annak képét, és bélyegét felve-
szi vagy homlokára, vagy kezére, Az 
is iszik az Isten haragjának borából, 
amely elegyítetlenül töltetett az ő ha-
ragjának poharába: és kínoztatik tűz-
zel és kénkővel, a szent angyalok előtt 
és a Bárány előtt; És az ő kínlódásuk-
nak füstje felmegy örökkön örökké; 
és nem lesz nyugalmuk éjjel és nap-
pal, akik imádják a fenevadat és an-
nak képét, és ha valaki az ő nevének 
bélyegét felveszi” (Jelenések 14:9-11).

3. A pusztítás eszköze. János, a 
Jelenések írója, akinek Isten meg-
mutatta látomásban a föld történel-
mének záró jeleneteit, ezt írja: „És 
hallék nagy szózatot a templomból, 
amely mondja vala a hét angyalnak: 
Menjetek el és töltsétek ki a földre az 
Isten haragjának hét poharát” (Jele-
nések 16:1). Az Örökkévaló kijelen-
ti, hogy a hét utolsó csapás követ-
kezményeként „pusztasággá lesz az 
egész ország, de nem vetem végét!” 
(Jeremiás 4:27). Végül János lát-
ta Isten ellenségeinek sorsát: „és Is-
tentől a mennyből tűz szálla alá, és 
megemészté azokat. És az ördög, aki 
elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő 
tavába, ahol van a fenevad és a hamis 

próféta; és kínoztatnak éjjel és nap-
pal örökkön örökké” (Jelenések 20:9-
10), mígnem végül „ímé, olyanok 
lettek, mint a polyva, tűz emészté 
meg őket, nem mentik meg életöket 
a lángból…” (Ésaiás 47:14).

4. A megoldás. Követni a Bá-
rányt, valahová megy. „Ezek azok, 
akik asszonyokkal nem fertőztet-
ték meg magokat; mert szűzek. Ezek 
azok, akik követik a Bárányt, vala-
hová megy. Ezek áron vétettek meg 
az emberek közül Istennek és a Bá-
ránynak zsengéiül. És az ő szájokban 
nem találtatott álnokság; mert az Is-
tennek királyiszéke előtt feddhetet-
lenek. … Itt van a szenteknek békes-
séges tűrése, itt, akik megtartják az 
Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” 
(Jelenések 14:4-5, 12).

Az 1888-as üzenet hatása
A hetednapi adventisták Generál 

Konferenciáján 1888-ban „az Úr nagy 
irgalmából legdrágább üzenetet kül-
dött népének Waggoner és Jones vé-
nek által. Ezen üzenetnek a felemelte-
tett Megváltót, mint az emberiség bű-
neiért hozott áldozatot az egész világ 
előtt a legvilágosabban kell bemutat-
nia. Ez a hit általi megigazulás bizony-
ságát nyújtja, és felszólítja a világ né-
peit, hogy fogadják el Krisztus igaz-
ságát, mely Isten minden parancsola-
tának megtartásában nyilvánul meg. 
Sokan elvesztették szem elől Jézust. 
Szükséges, hogy tekintetünket iste-
ni személyére, érdemeire és az embe-
ri család iránti változhatatlan szerete-
tére fordítsák.” – Bizonyságtétel a lel-
készeknek, 91-92.

Mi volt a kegyelem utolsó üze-
netének hatása Laodicea gyüleke-
zetére? A reakciók vegyesek vol-
tak. Erős ellenállás alakult ki Battle 
Creek-ben, de az Úr hírnöke támo-
gatta Jones és Waggoner vént abban, 
hogy elvigyék az üzenetet a gyüleke-
zeteknek.

Ellen G. White testvérnő ezt írta: 
„Megjegyzések és bírálgatás tárgyá-
vá lettem, de testvéreink közül senki 
nem jött oda hozzám, hogy megkér-
dezzen a dolgok állása felől. Megkí-
séreltük összegyűjteni szolgáló test-
véreinket egy üres szobában, hogy 
együttesen tárjuk imára szívünket, 

de csak kétszer vagy háromszor jár-
tunk sikerrel. Inkább saját szobáikba 
tértek, és magukban beszélgettek és 
imádkoztak. Nem láttunk semmilyen 
lehetőséget a szilárd és eltökélt előí-
télet, a velem és fiammal, valamint E. 
J. Waggoner és A. T. Jones testvérek-
kel kapcsolatos félreértések eloszlatá-
sára.” – Szemelvények, 3. kötet, 156.

Később egy sokkal pozitívabb ta-
pasztalatról is beszámolt:

„Soha nem láttam még ilyen új-
jászületést ilyen alapossággal végbe-
menni, ami azonban mégis mentes 
volt minden helytelen és túlzott iz-
galomtól…

Sokan bizonyságot tettek, hogy 
a szívhez szóló igazságok elhangzá-
sa közben a törvény fényében meg-
győződtek bűnösségükről. Addig sa-
ját igazságukban bíztak, de Krisz-
tus igazságának fényében – mely Is-
ten szemében egyedül elfogadha-
tó – most azt szennyes ruhához lát-
ták hasonlónak. Noha nem voltak 
nyílt törvényszegők, szívük állapotát 
most tisztátalannak és romlottnak 
tartották. Előzőleg más istenekkel 
töltötték be mennyei Atyjuk helyét. 
Küzdöttek azért, hogy távol tartsák a 
bűnt önmaguktól, de saját erejükben 
bíztak. Menjünk Jézushoz úgy, aho-
gyan vagyunk! Valljuk meg bűnein-
ket és vessük gyámoltalan lelkünket 
együtt érző Megváltónkra!” – The 
Review and Herald, 1889. március 5.

Az újonnan való megtérés 
és újrakeresztelkedés bárki 
előjoga

„Az Úr határozott reformációra 
szólít fel. Amikor egy lélek komo-
lyan megtér, kereszteljék meg újra. 
Újítsa meg szövetségét Istennel, és 
Isten is meg fogja újítani szövetsé-
gét vele… Újonnan való megtérés-
nek kell végbemennie a tagok kö-
zött, mivel mint Isten tanúi, bizony-
ságot tesznek az igazság vitathatat-
lan hatalmáról, amely megszenteli a 
lelket.” – Evangélizálás, 375.

Ébredés a munkások között

„…A műben dolgozó munkások-
nak teljesen fel kell ébredniük. Sokak-
nak újra meg kell térniük és keresztel-
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kedniük. Amikor megtanulják, hogy 
igyanak a Lelki Kősziklából, amely 
követte Izráel seregét a pusztában, 
amikor naponta részesülnek a meny-
nyei mannából, mennyire meg fog 
változni a tapasztalatuk! Amit az el-
fogyasztott étel jelent fizikai szükség-
letünknek, azt jelenti Krisztus a lelki 
szükségletünk számára.” – Manuscript 
Releases, 7. kötet, 273.

Azoknak, akik felsőbbren-
dűség után vágyakoznak, 
meg kell térniük

„Vezető testvéreinkhez beszélek, 
prédikátorainkhoz, és különösen or-
vosainkhoz. Mindaddig, amíg meg-
engeditek, hogy a büszkeség töltse 
el szíveteket, nem lesz elég erőtök a 
munkához. Évek óta helytelen lelkü-
letet dédelgettek, a büszkeség lelküle-
tét, és az iránti vágyat, hogy kitűnje-
tek mások közül. Ebben Sátánt szol-
gáljátok és Istent meggyalázzátok. 
Az Úr határozott reformációra szó-
lít fel. Amikor egy lélek komolyan 
megtér, kereszteljék meg újra. Újítsa 
meg szövetségét Istennel, és Isten is 
meg fogja újítani szövetségét vele.” – 
Manuscript Releases, 7. kötet, 262.

Bűnbánat és bűnvallomás
„Sokan vannak ezen lelkészi isko-

lában, akik belátják hibájukat, hogy 
nem maradtak Krisztusban. Vajon 
nem előjoguk a bűnbánat és a bűn-
vallomás teljesítése? Ki ítélheti el a 
bűnbánatot, bűnvallomást és a ke-
resztséget? Ha valaki lelkiismerete-
sen érzi, hogy kötelessége megbán-
ni és megvallani bűneit, azután pedig 
megkeresztelkedni, nem ezek az első 
feladatok, amelyeket el kell végezni?” 
– Manuscript Releases, 7. kötet, 261.

A durvaprédikátoroknak és 
hitehagyó gyülekezetek-
nek újbóli keresztségre van 
szükségük

„Annyi durvaság és nyersesség, 
a keresztény udvariasság hiánya van 
azon férfiak életében, akik hivatalos 
tisztségeket töltenek be, hogy a szí-
vem fáj. Csak sírni tudok azon, hogy 
Krisztus gyengédségét milyen cse-

len oltalom’ (Ésaiás 25:4).” – Prófé-
ták és királyok, 451.

Befejezés
Isten nagyra becsült és szeretett 

népe, aki szétszórva élsz a föld szá-
mos pontján! Az isteni kegyelem 
időszaka már majdnem lejárt felet-
tünk, és nekünk, mint Isten nép-
ének a próbaidőnk is már nemsoká-
ra véget ér. A körülmények nagyon 
sürgetőek. Az összes tudásunkkal 
és szeretetünkkel kell most dolgoz-
nunk Isten munkájának minden ré-
szében, mint a végső nagy üzenet-
nek részesei és támogatói. Cseleke-
deteinket folytonosan az isteni be-
folyás irányítsa. Követve a Bárányt, 
valahová megy, nem tétovázok sze-
rető karjaiba futni, amint egy gyer-
mek engedelmeskedik édesapjának, 
aki szereti őt. Követni a Bárányt, va-
lahová megy, nem azt jelenti, hogy 
tétlenül járjuk ugyanazt az utat év-
ről évre, mert „van olyan út, mely 
helyesnek látszik az ember előtt, és 
vége a halálra menő út” (Példabeszé-
dek 14:12). A Bárányt követni, vala-
hová megy, ez azt jelenti, hogy felfe-
lé haladunk, mert „az életnek úta fel-
felé van az értelmes ember számára, 
hogy eltávozzék a pokoltól, mely alá-
felé van” (Példabeszédek 15:24). A 
kegyelem ezen utolsó üzenete, amit 
Isten biztosított számunkra, nem en-
gedi meg, hogy egyhelyben járjunk 
vagy ugyanott maradjunk. Nem. 
Mindennap felemel minket, amint 
tette Énokkal is, így hamarosan egy-
re közelebb kerülünk a mennyhez 
és egyre távolabb ettől a világtól. 
Ámen.

kély mértékben tanúsítják az Isten 
gyermekeivel való bánásmódjuk-
ban, akiket egyszülött Fia vére által 
váltott meg…

A Szentlélek keresztségére van 
szüksége ma a gyülekezetnek. Vannak 
visszaeső gyülekezeti tagok és lelké-
szek is, akiknek újbóli megtérésre van 
szükségük. A Lélek keresztségének lá-
gyító, fékező befolyásában kell része-
sülniük, hogy új életben tudjanak jár-
ni és alapos munkát végezzenek az 
örökkévalóság számára. Láttam, hogy 
hitetlenséget és önelégültséget dédel-
gettek, és a következő szavakat hal-
lottam elhangzani: ’Hacsak meg nem 
bánjátok bűneiteket és meg nem tér-
tek, soha nem láthatjátok a mennyor-
szágot.’ Sokan vannak, akiknek újbóli 
keresztségre van szükségük, de ne en-
gedjétek őket addig a vízbe, míg meg 
nem haltak a bűnnek, az önzés dé-
delgetésének és az önfelmagasztalás-
nak. Ekkor úgy jöhetnek ki a vízből, 
hogy új életet éljenek Istenben.” – 
Manuscript Releases, 7. kötet, 266-267.

Felkészültünk-e arra az 
egész világra kiterjedő ese-
ményre, amely hamarosan 
elkezdődik?

Nem kell kétségbeesnünk, ami-
kor látjuk, hogy a világon sok olyan 
hely van, ahol még nem vagyunk 
képviseltetve, mint egyház. A mi Is-
tenünk jól tájékozott ezen dolgok 
felől, és azt akarja, hogy győzedel-
mes keresztény tapasztalatot szerez-
zünk és felkészüljünk a késői esőre. 
Csak ezután leszünk olyan állapot-
ban, hogy elmenjünk az egész világ-
ra, hogy hirdessük az üzenetet (Lásd 
Ésaiás 66:18-21.)

„Krisztus igazságának vértjében 
kell az egyháznak a végső harcba 
indulnia. ’Szép, mint a hold, tiszta, 
mint a nap, rettenetes, mint a zászlós 
tábor’ (Énekek éneke 6:7). Így kell el-
mennie az egész világra és győzve 
győznie.

A gonoszság hatalmaival küz-
dő egyház legsötétebb órája éppen 
megelőzi a végső szabadulást. De az 
Istenben bízóknak nem kell félniük, 
mert ’mikor az erőszakosok haragja 
olyan volt, mint kőfalrontó szélvész’, 
Isten egyháza számára ’a szélvész el-
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A Szentlélek

A Szentlélek az istenség harmadik 
személye. Apostolok cselekedetei 
5:3-4. versekben olvashatjuk, amit 
Péter apostol mondott: „Anániás, 
miért foglalta el a Sátán a te szívedet, 
hogy megcsald a Szent Lelket, és a 
mezőnek árából félre tégy? Nem-
de megmaradva néked maradt vol-
na meg, és eladva a te hatalmadban 
volt? Miért hogy ezt a dolgot csele-
kedted szívedben? Nem emberek-
nek hazudtál, hanem Istennek.” Itt 
a Szentlélek, akinek Anániás hazu-
dott, Istennel van azonosítva.

A Szentlélek örökkévaló. „Mert 
ha a bakoknak és bikáknak a vére, 
meg a tehén hamva, a tisztátalanokra 
hintetvén, megszentel a testnek tisz-
taságára: Mennyivel inkább Krisz-
tusnak a vére, aki örökkévaló Lé-
lek által önmagát áldozta fel ártatla-

nul Istennek: megtisztítja a ti lelki-
ismereteteket a holt cselekedetektől, 
hogy szolgáljatok az élő Istennek” 
(Zsidók 9:13-14).

A Szentlélek mindenütt jelen 
van. Zsoltárok 139:7-10. versek-
ben Dávid király kinyilatkoztatja, 
hogy Isten Lelke ott van mindenütt. 
„Hová menjek a te lelked elől, és a te 
orcád elől hova fussak? Ha a menny-
be hágok fel, ott vagy; ha a Seolba 
vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a 
hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger 
túlsó szélére szállanék: Ott is a te ke-
zed vezérelne engem, és a te jobb ke-
zed fogna engem.”

A Szentlélek mindentudó. „Ha-
nem, amint meg van írva: Amiket 
szem nem látott, fül nem hallott és 
embernek szíve meg se gondolt, ami-
ket Isten készített az őt szeretőknek. 
Nekünk azonban az Isten kijelentette 
az ő Lelke által: mert a Lélek minde-

neket vizsgál, még az Istennek mély-
ségeit is. Mert kicsoda tudja az embe-
rek közül az ember dolgait, hanem-
ha az embernek lelke, amely ő ben-
ne van? Azonképpen az Isten dolgait 
sem ismeri senki, hanemha az Isten-
nek Lelke” (1 Korinthus 2:9-11).

A Szentlélek mindenható. „És 
felelvén az angyal, monda [Máriá-
nak]: A Szent Lélek száll te reád, és a 
Magasságosnak ereje árnyékoz meg 
téged; azért ami születik is szentnek 
hívatik, Isten Fiának” (Lukács 1:35).

A Szentlélekre vonatkozó 
prófécia és ígéret az 
ótestamentumi időben

Az Ótestamentumban a Szentlé-
lek olyan személyek által dolgozott, 
akiket Isten különleges célokra vá-
lasztott ki. Megnemesítette őket és 
alkalmassá tette arra, hogy elvégez-

  4. felolvasás − Prófécia és ígéret

4.
 fe

lo
lv

as
ás

20
19

. d
ec

em
be

r 1
1.

 s
ze

rd
a Prófécia és ígéret

Írta: Elwin Vedhasingh, India



172019. december 11. szerda

lomra való felkenetés volt, hanem a 
bölcsességre és kegyelemre is, amely 
képessé tette őt egy igaz életre.

Sault Sámuel próféta kente király-
lyá. 1. Sámuel 10:11. szerint amikor 
a próféták fiainak társaságában volt, 
a prófétaság Lelke szállt Saulra lát-
szólag akaratlanul, és nyilvánvaló-
an mindenféle lelki előkészület nél-
kül. Isten Lelke adatott neki a szol-
gálatra, amely erővel és hatalommal 
ruházta fel a jövendöléshez, a győze-
lemhez és a kormányzáshoz.

Sámson anyja méhétől fogva be 
volt telve Szentlélekkel. Istennek 
terve volt életével: ezt az embert 
arra akarta felhasználni, hogy sza-
badulást hozzon Izrael népének. Bí-
rák 13:25-ben azt olvashatjuk, hogy 
„kezdé az Úrnak Lelke őt indítani”. 
A filiszteusok feletti győzelmének 
kulcsa ebben a mondatban található 
meg: „És felindítá őt az Úrnak Lel-
ke” (Bírák 14:6).

Illés próféta szolgálatának sike-
re nem az örökölt tulajdonságainak 
köszönhető, hanem annak, hogy en-
gedelmeskedett a Szentléleknek. Ezt 
a sikert mindenki megkaphatja, aki-
nek élő hite van Istenben. Elizeus 
próféta kettős mértékét kapta meg 
annak a Léleknek, ami Illésen nyu-
godott. Benne Illés lelkülete egye-
sült Krisztus Lelkének kedvességé-
vel, kegyelmével és gyengéd együtt-
érzésével (2 Királyok 2:9).

Bírák 6:33-34. versekben azt ta-
láljuk, hogy Gedeont Isten jelölte ki 
bírónak, hogy megszabadítsa Izraelt. 
A Szentlélek tette képessé őt, hogy 
kiűzze a midiánitákat.

A Szentlélek indította arra 
Nehémiás prófétát, hogy sírjon, 
imádkozzon és böjtöljön népe ne-
héz helyzete miatt (Nehémiás 1:4), 
valamint arra is, hogy a nagy nehéz-
ségek közepette dicsőítse Istent (5. 
vers). Ő késztette arra, hogy meg-
vallja a személyes és a nemzet által 
elkövetett bűnöket (6-7. vers), hogy 
emlékeztesse Istent és népét az Úr 
ígéreteire, akaratára és szándékaira 
(10-11. vers).

Jóel próféta Szentlélekre vonatko-
zó próféciája (Jóel 2:28-29) pünkösd 
napján teljesedett be. Ésaiás 44:3-5. 
szerint Isten megígérte Szentlelké-
nek kiárasztását Izrael leszármazot-

tainak. A Szentlélek a szomjazókra 
lesz kiárasztva. Ésaiás 32:15-17. ver-
sekben olvashatjuk, hogy a Lélek ki-
töltetésének eredménye jogosság, 
igazság és békesség.

Ezékiel 36:26-27. versében Isten 
megígéri, hogy Lelkét adja „belétek”. 
Ennek eredménye a rendeleteiben 
való járás és parancsolatainak meg-
tartása.

Ezékiel 39:29-ben az Úr megígér-
te, hogy nem rejti el arcát Izrael elől, 
mert kiárasztotta Szentlelkét népére.

Zakariás 12:10. versében láthat-
juk, hogy a kegyelem és esedezés 
Lelke töltetett ki Jeruzsálem lako-
saira, ami arra ösztönözte az embe-
reket, hogy tekintsenek fel Jézusra, 
akit átszegeztek, és gyászolják őt.

A Szentlélekre vonatkozó 
prófécia és ígéret az 
újtestamentumi időben

Az Újtestamentum, miként az 
Ótestamentum is a Szentlélek irá-
nyítása alatt lett írva.

Keresztelő János olyan módon 
keresztelte meg az embereket, hogy 
alámerítette őket a Jordán folyó-
ban, ezzel szimbolizálva bűnbána-
tukat. Elmondta nekik, hogy Jézus 
Szentlélekkel és tűzzel fog keresztel-
ni (Máté 3:11).

Jézus ezt mondta a tanítvá-
nyoknak: „Ama vigasztaló pedig, 
a Szent Lélek, akit az én nevemben 
küld az Atya, az mindenre megtanít 
majd titeket, és eszetekbe juttat-
ja mindazokat, amiket mondottam 
néktek” (János 14:26). A Szentlé-
lek „élő vízként” lesz adva minden-
kinek, aki szomjazik és hittel Hoz-
zá jön (János 7:37-39). Jézus meg-
ígérte tanítványainak az „igazság-
nak Lelkét”, aki segítőjük lesz és 
velük marad (János 14:16-17). Az 
Úr Jézus megparancsolta aposto-
lainak, hogy maradjanak Jeruzsá-
lemben és várjanak, mígnem meg-
kapják „az Atya ígéretét” (Luk-
ács 24:49; Apcs 1:4). Ezt Ő világo-
san összekötötte a Lélek keresztsé-
gével, amiről Keresztelő János be-
szélt, amely által erőt nyernek és ta-
núk lesznek (Apcs 1:5, 8). A Szent-
lélek galamb képében nyugodott 
meg Jézuson, ami isteni felkeneté-

zék az Isten által kijelölt feladataikat. 
Ezért a próféták ezt a kifejezést hasz-
nálták: „Így szól az Úr”, annak bizo-
nyítására, hogy mind az ítélet, mind 
az üdvösség kijelentései isteni ere-
detűek.

1.Mózes 20:7. versében Mózes 
kijelentette, hogy Ábrahám próféta 
volt. A próféták a Lélek emberei vol-
tak. Szószólók voltak, mert „a Szent 
Lélektől indíttatva szólottak az Isten-
nek szent emberei” (2 Péter 1:21).

Bizonyos, hogy a Szentlélek az 
emberiség egész történelmében és 
megváltásában közreműködött. Te-
vékenyen részt vett a teremtés min-
den eseményében, amint erre Zsol-
tárok 104:30. is rámutat: „Kibocsá-
tod a te lelkedet, megújulnak, és 
újjá teszed a földnek színét.” 1.Mó-
zes 1:2. verse megmutatja, hogy Is-
ten Lelke lebegett a vizek felett a te-
remtés idején.

Amikor az ember vétkezett, az 
emberi faj Istennel való közössé-
ge megszakadt. De Isten nagy ke-
gyelméből az ember bukása után is 
kapcsolatban maradt vele Lelke ál-
tal. Erre utal 1.Mózes 6:3. verse: „És 
monda az Úr: Ne maradjon az én 
lelkem örökké az emberben, mivel-
hogy ő test; legyen életének ideje 
százhúsz esztendő.”

József és Dániel az ima és hit em-
berei voltak. Életüket Istennek szen-
telték. Amikor József megfejtette a 
fáraó álmát (1 Mózes 41:37-40), az 
uralkodó nyíltan elismerte, hogy Jó-
zsef Isten Lelkével bír és nincs még 
egy olyan éles elméjű és bölcs em-
ber, mint ő. Amikor Dániel meg tud-
ta fejteni Nabukodonozor álmát, a 
király azt mondta, hogy tudta, hogy 
Dánielben a szent isteneknek Lelke 
van (Dániel 4:6). Mindketten, József 
és Dániel is, sikeresek voltak idegen 
földön, miután megfejtették uralko-
dóik álmát és nagy tisztségre emel-
tettek, Istenhez való hűségük ered-
ményeként.

Zsoltárok 51:13-ban Dávid ki-
rály így imádkozik Istenhez: „a te 
szent lelkedet ne vedd el tőlem”, ez-
zel megmutatva, hogy benne is van 
a Szentlélek. 1. Sámuel 16:13. ver-
se szerint Isten Lelke szállt Dávidra, 
amikor Sámuel próféta felkente őt 
testvérei között. Ez nem csak a hata-
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sének jele volt (Máté 3:16-17). A 
Lélek látható jele Jézuson egy Is-
tentől adott jelként szolgált, amely 
által Keresztelő János tudta, hogy 
Ő a régóta várt eljövendő Megvál-
tó (János 1:32-34).

Péter apostol, a Szentlélek által 
megkeresztelve, hirtelen természetfe-
letti bátorságot és hatalmat nyert, ami-
kor kiállt és felemelte hangját, meg-
szólítva a tömeget pünkösd napján. 
Elmagyarázta, hogy nem részegek, ha-
nem annak teljesedését tapasztalják 
meg, amit Jóel próféta jövendölt meg 
(Apcs 2:14-17). Prédikációjában Pé-
ter beszélt a Szentlélek kiárasztásáról, 
olyan ígéretről, amelyet Jézus kapott 
az Atyától (Apcs 2:33). A Lélek aján-
déka mindazok részére szól, akik meg-
bánják bűneiket és megkeresztelked-
nek (Apcs 2:38).

István apostol szemrehányást tett 
a zsidó hatóságnak, mert kemény 
nyakúak voltak és a szívük és fülük 

körülmetéletlen volt, mert mindig 
ellenálltak a Szentléleknek, ahogy 
atyáik tették (Apcs 7:51). Figyeljük 
meg, hogy nemcsak Jézusnak álltak 
ellen, amikor a földön járt, hanem a 
Szentléleknek is.

Pál apostol beszélt arról az áldás-
ról, hogy a Szentlélek „Krisztus Jé-
zusban legyen a pogányokon, hogy 
a Lélek ígéretét elnyerjük hit által” 
(Galata 3:14).

Jakab apostol arra intette a hit-
testvéreit, hogy legyenek béketűrők, 
míg elnyerik a korai és késői esőt 
(Jakab 5:7).

Júdás apostol azt tanácsolta a hí-
vőknek, hogy szent hitük legyen 
és imádkozzanak a Szentlélek által 
(Júdás 20).

János, a Jelenések írója fenntar-
totta kapcsolatát Jézussal és a Szent-
lélekkel. Azt olvassuk, hogy „Lélek-
ben valék ott az Úrnak napján” (Jele-
nések 1:9-10).

A Szentlélek szerepe

A Szentléleknek nagyon fontos 
szerepe van Isten megváltási tervé-
ben, a teremtéstől kezdveegész az 
örökkévalóságig. Ahogy már említ-
ve volt, 1. Mózes 1:2. versben, Isten 
Lelke, aki a Szentlélek, lebegett a vi-
zek felett, amikor a föld még formát-
lan és üres volt. Jelenések könyvének 
utolsó fejezetében a Szentlélek hív-
ja az emberiséget, hogy vegyen részt 
Istennel a megváltásban (Jelenések 
22:17).

Máté 1:20. versben az Úr angya-
la megjelent Józsefnek, és elmond-
ta neki, hogy jegyese megfogant a 
Szentlélek által.

A Szentlélek a hívőkben lakozik 
és testünket Isten templomává te-
szi (1 Korinthus 3:16). Meg tudjuk 
szomorítani cselekedeteink és sza-
vaink által (Efézus 4:30). Kimond-
hatatlan fohászkodásokkal esedezik 
és közbenjár értünk, imádkozásra 
indítva minket (Róma 8:26). Vizs-
gálja szívünket (Róma 8:27), és be-
szél hozzánk (Apcs 13:2; 16:6-7; Je-
lenések 2:7). Megtanít mindenre és 
eszünkbe juttatja a Szentírás szavait 
(János 14:26).

Isten a Szentlélek által nyilatkoz-
tatta ki magát, aki a prófétákon ke-
resztül szólt. Világosságot gyújt szá-
munkra és vezet, hogy megérthes-
sük az Igét.

A Szentléleknek kettős szere-
pe van a megváltásban: először is 
meggyőz minket bűneinkről, azu-
tán bűnbánatra vezet. Így Isten 
igazságosságára és kegyelmére bíz-
zuk magunkat, aki megvált minket. 
Általa győzelmet arathatunk a test 
felett.

A Szentlélek erőt ad, 
hogyképességeinken felül is végez-
zük az Úr munkáját, ha átadjuk ma-
gunkat Neki. Mindannyiunk szá-
mára egyéni ajándékokat ad (1 
Korinthus 12:3-5). Erőt ad, hogy tel-
jesítsük Isten akaratát (Apcs 1:8). 
Ő a Tanítónk, aki elvezérel min-
den igazságra (János 14:26). Örö-
met és békét nyújt nekünk (Galata 
5:22-23). Olyan erőt ad (Efézus 
3:16), ami által szent életet élhetünk 
(Ezékiel 36:27). Segít nekünk imád-
kozni (Efézus 6:18). Bölcsességet, 
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kinyilatkoztatást (Efézus 1:17-18) 
ésbátorságot ad, hogy tanúi lehes-
sünk (1 Timótheus 3:13). Isten, az 
Atya beszél hozzánk a Szentlélek ál-
tal (Máté 10:20).

A Szentlélek az utolsó 
napokban

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

„Bűnvallomásuk és bűntelen éle-
tük, komoly imaélet és énüknek 
odaszentelése által készültek el a ta-
nítványok a Szentlélek kiáradására, 
pünkösd napjára. Ugyanennek kell 
történnie, csak nagyobb mérték-
ben, napjainkban. Az ember, mint 
eszköz, csak kérje az áldást, és vár-
ja az Urat, hogy benne művét befe-
jezze. Isten kezdte meg a munkát, Ő 
végzi is be, teszi tökéletessé az em-
bert Jézus Krisztusban. Ám nem sza-
bad elhanyagolnunk a korai eső által 
kapott kegyelmet. Csak akik kiélik 
a kapott világosságot, részesülhet-
nek nagyobb világosságban.” – The 
Review and Herald, 1897. március 2.

Isten ígérete biztos. Ki fogja 
árasztani Szentlelkét mindenkire, és 
ennek nagy kiterjedésű, az egész vi-
lágot bevilágító, lélekmentő eredmé-
nye lesz (Jóel 2:28).

„A lelki kegyelem rendkívüli 
kiárasztását viszont arra az időpont-
ra ígérte Isten, mely megelőzi a világ 
aratásának befejezését, mely előké-
szíti a gyülekezetet Jézus eljövetelére. 
Az Írás a Léleknek eme kiárasztását a 
késői eső hullásához hasonlítja.” – Az 
apostolok története, 37.

Isten Lelke nélkül érzéketle-
nek vagyunk Jézus iránt. Személyes 
büszkeség és dicsőség meggátolja a 
keresőt, hogy megtalálja Krisztust. 
Szentlelke által nyerhetünk erőt a 
test felett, ha megbánjuk bűneinket 
és megkeresztelkedünk. Amikor el-
fogadjuk és értékeljük Isten szavát 
szívünkben,keresztényi élet lesz az 
osztályrészünk és a Szentlélek állan-
dó Vendég lesz a gyülekezetben is.

„Amikor megpróbáltatások ár-
nyékolják be a lelket, emlékezzünk 
Krisztus szavaira, aki láthatatlanul 
mellettünk van a Szentlélek szemé-
lyében.” – Daughters of God, 185. „A 
Szentlélek ígérete nem korlátozódik 
sem korra, sem fajra. Krisztus kije-
lentette, hogy Lelkének szent befo-
lyásában követői a világ végezetéig 
részesülnek. Kezdve pünkösd nap-
jától mind a mai napig, el is küldte 
a Vigasztalót mindazoknak, akik éle-
tüket Krisztus szolgálatára szentel-
ték.” – Az apostolok története, 33.

„Ha nem növekszünk naponta a 
cselekvő keresztény erényekben, ak-

kor nem ismerjük fel a Szentlélek 
megnyilatkozásait a késői eső által. 
Lehetséges, hogy körülöttünk már 
hull, de nem vesszük észre, és nem 
részesülünk benne.” – Bizonyságtétel 
a lelkészeknek, 507.

Ha elnyerjük a Szentlélek ajándé-
kát, az mutatja meg, hogy Isten gyer-
mekei vagyunk és Krisztus örökös-
társai (Róma 8:14-17). Az Isten sza-
vának való engedelmesség és hűsé-
ges ima által a Szentlélek arra képe-
sít minket, hogy megteremjük gyü-
mölcseit életünkben. Ahhoz, hogy 
lelkileg növekedjünk, alá kell vet-
nünk életünket az Ő szavának, ami 
Isten szava.

Tevékenyeknek kell lennünk, látva 
Isten prófétikus szavainak megnyilvá-
nulását életünkben. Amikor hiszünk 
Jézus szavaiban, engednünk kell Is-
ten ígéreteinek, hogy reménységet 
és szilárdságot adjon nekünk. Ne en-
gedjük, hogy az ellenség a csüggedés 
magvait szórja el szívünkben, amíg 
várakozunk az ígéretek beteljesedé-
sére. Ugyanaz a Jézus, aki megígérte 
nekünk a Szentlélek teljességét, ké-
pes feddhetetlenül megőrizni egész 
valónkat, lelkünket és testünket az 
Ő eljöveteléig. „Jézus az igazság Lel-
keként jön hozzánk, ezért tanulmá-
nyozzuk a Lélek gondolatait, tanács-
kozzunk az Úrral és kövessük útját.” 
– Manuscript Releases, 2. kötet, 337.
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az életed pénzérméje. Csak egyet-
lenegy érméd van, és csak te hatá-
rozhatod meg, hogyan költöd azt el. 
Vigyázz, nehogy más emberek költ-
sék el helyetted!”

Tehát, hogyan mentsük meg az 
időnket? Hogyan lehetünk biztosak 
abban, hogy az életünk érméjét böl-
csen költjük el?

Minden nap, minden óra és min-
den perc legyen Isten szolgálatára 
szentelve. Amilyen sok időt csak le-
hetséges, annyit töltsünk azzal, hogy 
megjobbítsuk életünket az Isten Igé-
jének tanulmányozása által. Ez nagy 
előnyt fog jelenteni nekünk, mert 
tudni fogjuk, hogyan szolgáljuk Őt. 
Ha nem ez lesz számunkra a legfon-

A jelen időre való tekintettel Pál 
apostol felszólít minket: „áron is 

megvegyétek az alkalmatosságot, mert 
a napok gonoszok” (Efézus 5:16).

A „megvenni” szó görögül azt je-
lenti, hogy „felvásárol, megvált, vagy 
megment az elvesztéstől”. Életünk 
még minden rendelkezésre álló idejét 
meg kell mentenünk az elvesztegetés-
től. Csak a mai napot tudjuk megven-
ni és a holnapra tervezni, mert a teg-
nap már elmúlt! Egyedül mi vagyunk 
felelősek azért, hogyan használjuk fel 
azt, amit Isten mindannyiunk számá-
ra adott – az időt –, hogy felkészül-
jünk lelki hivatásunkra.

Egy szent, igazságos jellem kiala-
kítása egyre nehezebbé válik, amint 

az utolsó napokban élünk. A rossz 
cselekedetek és gondolkodás szöve-
vényes ösvényei miatt letérhetünk az 
élet isteni útjáról.

Az emberek többsége nem törő-
dik az emberi élethalandóságával, és 
azzal, hogy a napjaink meg vannak 
számlálva.

A napok gonoszok. Ez egyszerű-
en azt jelenti, hogy egy bűnös világ-
ban élünk, ahol bűnös döntések szü-
letnek mindennap, és minden ilyen 
döntés megrontja Isten jó ajándékát, 
mely az idő. Mivel a napok gonoszok, 
Isten figyelmeztet minket, hogy vi-
gyázzunk, hogyan éljük az életünket.

Carl Sandburg, az amerikai költő 
és életrajzíró megállapította: „Az idő 
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tosabb dolog, az időnk nagy részét 
elvesztegetjük.

Amint láthattuk, Pál apostol leír-
ja annak szükségességét, hogy a leg-
többet hozzuk ki az időnkből. Azon-
ban ennek módja elsősorban raj-
tunk múlik és azon, hogyan látjuk 
ezt a dolgot. Figyeljük meg Sala-
mon király szavait: „Mindennek ren-
delt ideje van, és ideje van az ég alatt 
minden akaratnak” (Prédikátor 3:1). 
Ezért tüzetesen meg kell vizsgál-
nunk életünket, hogy megláthassuk, 
valóban ezen alapelv szerint élünk-e, 
vagy sem.

A világ, amelyben élünk, nagyon 
rövid idő alatt sokkal többet válto-
zik, mint a régebbi időkben. Nagy 
hiba azt hinni, hogy mi csak kívül-
állók leszünk, szemlélve, amint az 
utolsó események beteljesednek a 
szemünk előtt.

„Komoly és ünnepélyes esemé-
nyek küszöbén állunk. A próféciák 
teljesednek. A végső harc rövid, de 
szörnyűséges lesz. Régi küzdelmek 
elevenednek meg, és újak ütik fel fe-
jüket. Nagy munka vár ránk.” – Sze-
melvények, 3. kötet, 383.

Minek nézünk elébe?
A Biblia azt tanítja, hogy a jó és a 

rossz közötti nagy küzdelem az idők 
végéig fog folytatódni, és azután lesz 
megalapítva a mennyei birodalom. 
Ezen tényekre alapozva számos ke-
resztény saját elképzeléseket hozott 
létre arra vonatkozóan, hogy hogyan 
lesz vége ennek a világnak.

Nem állíthatjuk, hogy tudjuk, 
mikor lesz vége a világnak és hogyan 
fog Isten közbelépni az utolsó na-
pokban. Bíznunk kell bölcsességé-
ben és vezető kezében.

A vég hirtelen és váratlanul jön, 
és az emberek többsége készületlen 
lesz. Éppen úgy, mint Noé idejében 
az özönvíz, egy katasztrófa fogja hir-
telen elárasztani a földet, és ekkor 
már túl késő lesz bűnbánatot tartani 
és Istenhez fordulni.

Gondolkozzunk el ezen a megle-
pő gondolaton:

„Színház a világ, lakosai a színé-
szek. Most készülnek eljátszani sze-
repüket az utolsó nagy drámában.” 

– Bizonyságtételek, 8. kötet, 27.
Ezen állítás jelentőségét fontol-

gatva felmerül egy kérdés: Tudják-e 
az emberek, hogy mi a szerepük? Va-
jon tudatában vannak annak, hogy 
ez nem kitalálás, hanem a való élet?

Jelenleg a modern társadalomban 
a média a mindennapi élet fontos ré-
sze. Statisztikák kimutatták, hogy hi-
ába tudják az emberek, hogy a tele-
vízió és a filmek nem igazak, számos 
TV- és filmhős a példaképükké válik.

Ezzel szemben a Biblia azt tanítja 
nekünk, hogy egyetlen példaképünk 
van, az Úr Jézus Krisztus, hitünknek 
szerzője és bevégzője, és az Ő példá-
jának követése a legfontosabb dolog. 
Ezért sokkal jobban kell vigyáznunk, 
hogy ki a mi példaképünk, kit köve-
tünk. Isten ellensége több mint 6000 
éve a történelem ezen utolsó pillana-
taira készül.

Hogy állunk mi ezen utolsó ese-
ményekre való felkészüléssel?

A tények, amelyek felhívják 
figyelmünket

„Meglássátok, hogy senki ne le-
gyen, aki bennetek zsákmányt vet 
a bölcselkedés és üres csalás által, 
mely emberek rendelése szerint, a 
világ elemi tanításai szerint, és nem a 
Krisztus szerint való” (Kolossé 2:8).

A mostani időben Isten Igéjének 
létfontosságú igazságait megváltoz-
tatták az emberi elméletek, okosko-
dások és hagyományok miatt. Figye-
lemre méltó, hogy sok gyülekezeti 
tag és az evangélium állítólagos prédi-
kátora nem ismeri el az egész Bibliát, 
mint Isten ihletett Igéjét. Egy olyan 
állásponttól elindulva, hogy egy részt 
elutasítanak vagy egy másik állítást 
megkérdőjeleznek, túl gyakran oda 
jutnak, hogy a saját ítéleteiket Isten 
Igéje fölé emelik. Ezáltal a Szentírás 
tekintélyét lerombolják.

Emlékszünk, hogy ki kezdte elő-
ször Isten szavának megkérdőjelezé-
sét? Mi volt az eredménye?

Az ellenség taktikáinak 
felismerése

Sátán volt az, aki a nagy küzdel-
met elkezdte a mennyben, mert 

gyűlölte Isten törvényét.
Tudjuk, hogy a Teremtő elle-

ni lázadása azzal járt, hogy kiűzték 
a mennyből. De ő folytatta ördögi 
tervét, hogy megsemmisítse Isten 
törvényét a földön. Egyetlen alkal-
mat sem szalasztott el annak érde-
kében, hogy becsapja és megtévesz-
sze az embereket, és az Isten törvé-
nyének áthágására vezesse őket. Sá-
tán tervének megvalósítása érdeké-
ben több módszert is alkalmaz. Arra 
vezeti az embereket, hogy teljes egé-
szében félretegyék a törvényt, vagy 
csak egyes előírásait vessék el.

„Ebben a harcban – az Isten 
népe ellen vívott végső csatában 
– Sátán politikája ugyanaz, mint 
amit a mennyben, a nagy küzde-
lem megindításakor alkalmazott. 
Isten kormányzatának erősítését 
színlelte, és titokban minden igye-
kezetével meg akarta dönteni.” – A 
nagy küzdelem, 525-526.

Van egy általános nézet, misze-
rint Isten soha nem kényszeríti az 
akaratot vagy a lelkiismeretet; vi-
szont Sátán fáradhatatlan erőfeszí-
téssel igyekszik megszerezni az irá-
nyítást azok felett, akiket máskülön-
ben nem tudna megtéveszteni.

„[Sátán] igénybe veszi mind 
a vallási, mind a világi hatalma-
kat, hogy Isten törvényével dacol-
va erőszakkal szerezzenek érvényt 
emberi törvényeknek.” – A nagy 
küzdelem, 526.

Veszélyes idők jönnek…
Veszélyes idők közepette élünk, 

amiről 2. Timótheus 3:1-5. versek-
ben olvashatunk. Sőt, Pál apostol ki-
jelentette, hogy sok ember nem ta-
lál semmilyen örömet benne és nem 
vágyik arra, hogy az egészséges tu-
dományról halljon: „Mert lesz idő, 
mikor az egészséges tudományt el 
nem szenvedik, hanem a saját kí-
vánságaik szerint gyűjtenek magok-
nak tanítókat, mert viszket a fülök; 
És az igazságtól elfordítják az ő fülö-
ket, de a mesékhez oda fordulnak” 
(2 Timótheus 4:3-4).

Egyszer egy másik vallási feleke-
zethez tartozó férfivel tanulmányoz-
tam a Bibliát, és akkor egyetértett a 
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zusra, mint az Isten Bárányára muta-
tó előképszolgálat megszűnt Krisz-
tus halálakor, de a Tízparancsolat 
előírásai állandóak, akár Isten trón-
ja.” – Jézus élete, 252.

A történelem ismétli 
önmagát

Dániel és társai teljes szívükből 
szerették Istent és inkább a halált vá-
lasztották, mintsem hogy bűnt kö-
vessenek el Isten ellen. De ez az oda-
szentelődés nem volt mentes a küz-
delmektől. Jól tudjuk, hogy egy sú-
lyos próba érte Dániel három barát-
ját, amikor elvárták tőlük, hogy imád-
ják a nagy arany állóképet, amelyet 
Nabukodonozor király állíttatott fel 
Dura mezején. Tudták az írásokból, 
hogy csak Isten méltó az imádatra és 
tiszteletre. Istenben való hitük és bi-
zodalmuk olyan erős volt, hogy egy 
hatalmas például szolgált a babiloni 
birodalom összes lakosának.

Dániel és társai engedték, hogy Is-
ten Igéje kifejlessze az Istenben való 
hitüket. Nabukodonozor már előze-
tesen hallotta Isten szavát az álom 
magyarázatánál. Mennyire másként 
alakult volna a világ történelme, ha a 
király az isteni utasítások által meg-
érti szerepét Isten tervében! Azon-
ban az isteni tervet sajnos elfordítot-
ta eredeti céljától. Büszkeségét és hi-
úságát táplálta ahelyett, hogy megta-
nulta volna az igazság leckéit.

„Ezen arany állókép magassága és 
szépsége elbűvölő volt. Elkészítésé-
vel a király nagy hibát követett el. A 
hamis tan fenséges és megnyerő, és 
látszólag sokkal erősebb, mint bár-
mi, amit Isten adott.” – The Signs of 
the Times, 1897. április 29.

Minden hamis vallás eredete az 
igazság megrontásából származik.

Könnyű felismerni a hasonló-
ságot aközött, ahogy Sátán a múlt-
ban munkálkodott és ahogyan mos 
dolgozik ugyanolyan módon, hogy 
megtévessze az embereket. Sátán az 
Istentől származó világosságot a sa-
ját szolgálatába állította, arra vezetve 
a királyt, hogy a saját dicsőségét ke-
resse az Isten dicsősége helyett.

„A történelem ismétli önmagát. Eb-
ben a korban a nagy próba a szombat 

Biblia szombatról szóló tanításaival. 
Nem sokkal később visszajött, és ezt 
mondta: „Ha az igaz, amit a szom-
batról mondtál, akkor miért nem 
hallottam soha erről a vezetőimtől? 
Miért van olyan sok keresztény, aki 
nem tudja megérteni ezt?” Ezzel fe-
jezte be: „Úgy gondolom, hogy ha az 
emberek többsége abban hisz, hogy 
nem a szombat az imádkozás napja, 
akkor talán igazuk van.”

Minek nevezzük ezt? Jóhiszemű-
ségnek vagy tudatlanságnak? (Vagy 
egyiknek sem?)

Felelősségteljes beosztásban lévő 
emberek nemcsak a maguk részére 
nem veszik tudomásul és vetik meg 
a szombatot, hanem a szószékekről 
is arra biztatják az embereket, hogy 
a hét első napját ünnepeljék meg. 
Hagyományokra és szokásokra utal-
nak ezen ember által létrehozott in-
tézmény védelmében.

„A Mindenható parancsolatai-
nak és rendeléseinek emberi tör-
vényekkel történő helyettesíté-
se, pusztán emberi tekintélyt fel-
használva a vasárnapnak a bibliai 
szombat helyére emelése, az utol-
só felvonás a drámában. Amikor 
a vasárnap felmagasztalása egyete-
messé válik, Isten megnyilatkozik.” 
– Bizonyságtételek, 7. kötet, 141.

Isten örökkévaló törvénye
Gyakran azt mondják, hogy ha az 

igazságot akarod tudni, tudakozd az 
eredetét. Hogy volt ez kezdetben? 
Hol találhatjuk meg a választ?

John Wycliffe kijelentette: „A 
Szentírás a legmagasabb tekintéllyel 
bír minden hívő ember számára. Ez a 
hit irányadó mértéke, a vallásos, po-
litikai és társadalmi reformok alapja.”

„Isten törvénye az ember terem-
tése előtt is létezett. Általa kormá-
nyozta Isten az angyalokat. Sátán 
azért bukott el, mert áthágta Isten 
kormányzásának alapelveit. Ami-
kor Isten megteremtette Ádámot 
és Évát, megismertette velük törvé-
nyét. Akkor még nem létezett írott 
törvény, hanem Jehova személyesen 
közölte velük akaratát.

A negyedik parancsolat szombat-
ját Isten az Édenben rendelte el. Ami-

kor Isten megteremtette a világot és 
a földön az embert, Ő adta a szom-
batot is az emberért. Ádám bűne és 
bukása után semmit sem vettek el Is-
ten törvényéből. A bukás előtt a Tíz-
parancsolat elvei uralkodtak és olyan 
természetűek voltak, amelyek meg-
feleltek a szent lények rendeltetésé-
nek. Ezek a bukás után sem változtak 
meg, hanem ki lettek egészítve továb-
bi előírásokkal, amelyek megfeleltek 
az ember bukott állapotának.” – The 
Spirit of Prophecy, 1. kötet, 261.

„Ha a szombatot mindig szentül 
megtartották volna, akkor sohasem 
lett volna senki istentagadóvá vagy 
bálványimádóvá a földön.

A szombat intézménye az Éden-
ből ered. Éppen olyan idős, mint 
maga a világ. A pátriárkák a terem-
téstől kezdve megtartották a szomba-
tot. Az egyiptomi fogság alatt a mun-
kavezetők a szombat megsértésére 
kényszerítették az izraelitákat, és ezért 
e nap szentségének tudata nagyrészt 
elhalványult. Amikor a törvényt kihir-
dették a Sínai-hegynél, akkor a negye-
dik parancsolat első szavai így hang-
zottak: ’Megemlékezzél a szombat-
napról, hogy megszenteljed azt’(2. 
Mózes 20:8). Ez azt mutatja, hogy a 
szombatot nem akkor és ott rendelte 
el és vezette be Isten. A szombat ere-
detét a teremtésnél találjuk meg. Sá-
tán azért, hogy Istent kitörölje az em-
berek elméjéből, le akarta dönteni a 
szombat nagy emlékművét. Ha Sá-
tán az embereket rá tudta volna ven-
ni arra, hogy feledkezzenek meg Te-
remtőjükről, akkor nem tanúsítottak 
volna többé semmi ellenállást a bűn, 
a gonosz hatalmával szemben és biz-
tosan megszerezte volna zsákmányát.” 
– Pátriárkák és próféták, 336.

„’Míg az ég és a föld elmúlik – 
mondotta Jézus –, a törvényből egy 
jóta vagy egyetlen pontocska el nem 
múlik, amíg minden be nem telje-
sedik’ (Máté 5:19). Az égen ragyo-
gó nap, a szilárd föld, melyen élsz, 
tanúsítják, hogy Isten törvénye vál-
tozhatatlan és örök. Még ha mind-
ezek elmúlnak is, az isteni előírá-
sok megmaradnak. ’Könnyebb pe-
dig a mennynek és a földnek elmúl-
ni, hogy nem a törvényből egy pon-
tocskának elesni’ (Lukács 16:17). Jé-
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megtartásának kérdése miatt lesz…
Egy hamis szombatot magasztal-

nak fel, mint ahogy a nagy arany ál-
lókép volt Dura mezején. Az állító-
lagos keresztény vezetők felszólít-
ják majd a világot, hogy tartsák meg 
a hamis szombatot, amit ők alkot-
tak. Mindenki, aki ezt megtagadja, 
súlyos törvények alá lesz vetve. Ez a 
gonoszság rejtélye, a sátáni ügynö-
kök kigondolása, ami a bűn embe-
re által van foganatosítva.” – Christ 
Triumphant, 178.

Van egy általános alapelv, mi-
szerint Isten azokat tiszteli, akik Őt 
tisztelik. Azon út által, amelyen Is-
ten vezette hűséges szolgáit a múlt-
ban, megmutatta, hogyan lesz népe 
mellett próbáikban az Ő dicsőségé-
re – és hogyan feddi meg a földi ha-
talmakat, amelyek a Menny fennha-
tósága ellen lázadnak.

Példák a mi tanulságunkra
„Mindezek pedig példaképpen 

estek rajtok; megírattak pedig a mi 
tanulságunkra, akikhez az időknek 
vége elérkezett” (1 Korinthus 10:11).

Nem lehet túlbecsülni a körü-
löttünk élő emberektől való tanulás 
fontosságát. A másoktól való tanulás 
nem egy passzív folyamat, hanem a 
mi részünkről is munkát és elkötele-
zettséget igényel. Mások élettapasz-
talatainak megfigyelése és Isten útja-
inak megértése a Szentírásból nagy 
haszon lesz számunkra.

A lecke, amelyet a héber fiatalok 
Dura mezején szerzett tapasztalatá-
ból tanulhatunk, nagyon fontos. A 
jövőben Isten számos hűséges szol-
gáját megerősíti, hogy el tudják vi-

selni a megaláztatást és durva bá-
násmódot azok kezétől, akiket Sá-
tán ösztönöz, akik irigységgel és val-
lásos vakbuzgósággal teltek. Az em-
berek haragja különösen azok ellen 
ébred fel, akik megszentelik a negye-
dik parancsolat szombatját, és végül 
egy általános rendelet ezeket halálra 
méltóknak fogja kijelenteni.

Inkább Istennek 
engedelmeskedünk, mint 
embereknek

A 20. században az ateista nevelés 
részeként a kommunista államok ke-
resztényellenes irodalmat adtak ki és 
széleskörűen elterjesztették. Ez kü-
lönösen igaz volt Romániára, még 
Nicolae Ceaușescu diktatúrája előtt 
is. Röviddel azután, hogy a kommu-
nista rendszer összeomlott, emlék-
szem, hogy Bukarestben volt lehe-
tőségem találkozni egy nagyon hű-
séges atyafival a gyülekezetünkből. 
Stefan Ungureanu volt a neve. Nagy 
kiváltság volt hallani az igazi élet-
tapasztalatokat, amelyeken a kom-
munizmus alatt mentek át a hívők. 
A gyülekezet unióelnökeként egy-
szer ezt az atyafit beidézték a ható-
ságok és kihallgatták, hogy az egyhá-
zunkban használatos könyveken mi-
ért nincs rajta az ország vezetőjének 
képmása. Minden könyv címoldal-
ára kötelező volt rányomtatni a ké-
pét. Az atyafi így válaszolt: „Kérem, 
ne értsenek félre minket. Mi tisz-
teljük a Kormányt és úgy tekintjük, 
mint egy Isten által rendelt hatósá-
got, de egy emberi lény iránt kinyil-
vánított tisztelet és imádat nem he-
lyes Isten szemében. Nem változtat-

juk meg alap-
elveinket egy 
másik kor-
mány pártnak 
megfelelően, 
hanem inkább 
mindig imád-
kozunk a tag-
jaikért. Ugyan-
olyanok vol-
tunk a múltban 
is, mint ma, 
és a jövőben 
is ilyenek le-

szünk. Szeretjük Istent és felebarátainkat 
is.” Sok év után bebizonyosodott, hogy Is-
ten népe fenntartotta ezeket az alapelve-
ket.

„Isten népe elismeri az emberi kor-
mányzatot, mint Isten rendelte akara-
tot. Ezért hirdetnie kell a kormány irán-
ti engedelmességet, mint szent köteles-
séget, annak méltányos határain belül. 
De amikor a kormány követelményei ösz-
szeütköznek Isten követelményeivel, ak-
kor Isten szavát kell elismernünk minden 
emberi törvényhozáson felülállónak. Nem 
szabad félretennünk az ’így szól az Úr’-t, az 
így szól az egyház vagy az állam kedvéért. 
Krisztus koronáját az emberi hatalmassá-
gok királyi koronái fölé kell helyeznünk.” 
– Bizonyságtételek, 6. kötet, 402.

Próbaidő
„Nincs messze az az idő, amikor min-

den ember próbára lesz téve. Ránk akar-
ják majd kényszeríteni a hamis szombat ün-
neplését. Választani kell Isten parancsola-
tai és az emberi parancsok között. Akik lé-
pésről lépésre engedtek a világ igényeinek 
és alkalmazkodtak szokásaihoz, azok in-
kább meghódolnak a hatalmasságok előtt, 
mintsem gúnyolódásnak, bántalmazásnak 
és börtön- vagy halálbüntetésnek tegyék ki 
magukat. Ekkor az arany különválik a salak-
tól. Világosan meg lehet majd különböztet-
ni az igazi kegyességet a látszattól és a ha-
misítványtól. Sok „csillag”, akiknek ragyo-
gását megcsodáltuk, eltűnik a sötétben. 
Akik magukra vették a templom ékességét, 
de nem öltötték fel Krisztus igazságát, azok 
mezítelenségük rútságában jelennek majd 
meg.” – Próféták és királyok, 188.

„Mindenkinek találkoznia kell a sötét-
ség hatalmaival. A fiatalokat ugyanúgy tá-
madás éri, mint az időseket. Mindenki-
nek meg kell értenie a Krisztus és Sátán 
közötti nagy küzdelem természetét, és fel 
kell ismernie, hogy ez őt is érinti. Mind-
annyian szerepet játszanak a jelenetben, 
a küzdelem résztvevői.” – The Review and 
Herald, 1883. szeptember 25.

Kedves Olvasó! Isten fel szeretne té-
ged használni szolgálatában. Van egy hely 
számodra, amit be kell töltened e világ-
ban. Mindannyiunknak van szerepünk a 
dráma utolsó felvonásában. Ha hűsége-
sen betöltöd azt a helyet, amelyet az Úr 
szánt neked, Ő fog dolgozni érdekedben, 
és meg fogod látni Isten szabadítását.
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A keresztény kor utolsó időszaká-
ban élünk, ami a laodiceai kor-

szak. Ez az idő 1844-től a nagy en-
gesztelési nappal van összehason-
lítva. Krisztus, a Főpapunk most a 
szentek szentjében szolgál, vérére hi-
vatkozik érdekünkben az Atya előtt 
és engesztelést végez bűneinkért. 
Ez munkájának a második szakasza. 
„Olyan főpapunk van, aki a mennyei 
Felség királyi székének jobbjára üle. 
Mint a szent helynek és amaz igazi 
sátornak szolgája, amelyet az Úr és 
nem ember épített” (Zsidók 8:1-2).

Mit csinál Krisztus a mennyei 
szentélybelső helyiségében? Pál el-
mondja nekünk, hogy Krisztus belé-
pett „magába a mennybe, hogy most 
Isten színe előtt megjelenjék éret-
tünk” (Zsidók 9:24), hogy közben-
járjon értünk. „Krisztus az, aki meg-
halt, sőt aki fel is támadott, aki az Is-
ten jobbján van, aki esedezik is éret-
tünk” (Róma 8:34).

Van-e valami köze Krisztus köz-
benjárásának megváltásunkhoz? 
Természetesen!

„Krisztus közbenjárása az embe-
rért a mennyei templomban épp-

oly lényeges része a megváltás ter-
vének, mint halála volt a keresz-
ten” – A nagy küzdelem, 435., mivel 
„ő mindenképpen idvezítheti is azo-
kat, akik ő általa járulnak Istenhez, 
mert mindenha él, hogy esedezzék 
érettök” (Zsidók 7:25).

Olyan Főpapunk van, aki „min-
denképpen idvezítheti is azokat, 
akik ő általa járulnak Istenhez”. Mi-
lyen bátorítást adjon nekünk ez 
az igazság? „Mert nem oly főpa-
punk van, aki nem tudna megindul-
ni gyarlóságainkon, hanem aki meg-
kísértetett mindenekben, hozzánk 
hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk 
azért bizodalommal a kegyelem ki-
rályi székéhez, hogy irgalmasságot 
nyerjünk és kegyelmet találjunk, al-
kalmas időben való segítségül” (Zsi-
dók 4:15-16).

„Most Krisztus a mennyei szen-
tek szentjében van. Mit csinál ott? 
Engesztelést végez értünk, megtisz-
títva a szentélyt népének bűneitől. 
Ezért hit által mi is menjünk be vele 
a szentek szentjébe, és kezdjük el a 

munkát magunkért. Meg kell tisztí-
tanunk magunkat minden szenny-
től, amint az apostol írja: ’tisztítsuk 
meg magunkat minden testi és lel-
ki tisztátalanságtól, Isten félelmében 
vivén véghez a mi megszentelésün-
ket’ (2 Korinthus 7:1). … Alázzuk 
meg szívünket bűnvallomással, és 
hit által ragadjuk meg Krisztus karját 
a mennyei szentek szentjében. Higy-
gyük, hogy elfogadja bűnvallomá-
sunkat és kitárja kezét az Atya előtt 
– azokat a kezeket, amelyeket meg-
sebeztek és átszegeztek érdekünk-
ben –, és engesztelést végez mind-
azokért, akik megbánják bűneiket és 
Hozzá jönnek.” – The Ellen G. White 
1888 Materials, 127.

Ezt a felhívást: „tisztítsuk meg 
magunkat minden tisztátalanságtól”, 
nagyon komolyan kell vennünk, míg 
„Krisztus a mennyei szentek szent-
jében van … és engesztelést végez 
értünk”. El fog jönni az idő, amikor 
Krisztus elhagyja a szentek szentjét 
és azután már nem lesz több bűnért 
való áldozat. Dániel próféta ezt írta, 
örömmel várva azt az órát: „És ab-
ban az időben felkél Mihály, a nagy 
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segítségért könyörögtek az Úrhoz. 
Ez Jákob félelmének éjszakája.” – Ta-
pasztalatok, látomások, 36-37.

Isten ki fogja tölteni haragját 
azokra, akik elutasították igazságát. 
Mi mutatja meg, hogy elvetették az 
igazságot? A fenevad bélyege, ame-
lyet felvesznek homlokukra vagy 
kezükre. Amíg Jézus még a szentek 
szentjében van, a harmadik angyal 
figyelmeztetése hangzik a föld lako-
sainak. (Lásd Jelenések 14:9-11.)

Azok, akik elvetik a harmadik an-
gyal üzenetének igazságát, felveszik 
a fenevad bélyegét homlokukra vagy 
kezükre. Ez annak bizonyítéka, hogy 
elvetették Istent és a fenevadat imád-
ták Teremtőjük helyett. Az első an-
gyal üzenete így hangzik: „Féljétek 
az Istent, és néki adjatok dicsőséget: 
mert eljött az ő ítéletének órája; és 
imádjátok azt, aki teremtette a meny-
nyet és a földet, és a tengert és a vi-
zek forrásait” (Jelenések 14:7).

„Amikor Krisztus közbenjárása 
megszűnik a szenthelyen, Isten kitöl-
ti elegyítetlen haragját azokra, akik 
imádják a fenevadat és képét, és fel-
veszik magukra a fenevad bélyegét 
(Jelenések 14:9-14). Izrael népének 
megszabadítása előtt Isten csapások-
kal sújtotta Egyiptomot. Azok a csa-
pások, amelyek Isten népének vég-
ső szabadulása előtt a világot fog-
ják sújtani, hasonlítanak az egyipto-
mi csapásokhoz, csak retteneteseb-
bek lesznek annál, és sokkal több em-
bert érintenek. A Jelenések könyvé-
nek írója így ecseteli azokat a szörnyű 
csapásokat: ’Támada gonosz és ártal-
mas fekély azokon az embereken, aki-
ken vala a fenevad bélyege, és akik 
imádják vala annak képét’ (Jelenések 
16:2).” – A nagy küzdelem, 558.

A vég, amikor minden 
örökre lezárul

Amikor Krisztus elhagyja a szen-
tek szentjét és Isten haragja kitölte-
tik az igazság elvetőire, lesz-e még 
olyan ember, aki őszinte bűnbána-
tot érez és hit által Istenhez fordul 
kegyelemért és üdvösségért? Kísért-
ve lehetünk azt gondolni, hogy még 
lesz néhány gonosz, aki megbánja 
bűneit, amikor a súlyos csapások-

tól szenved, ahogy ez néha megtör-
tént a történelemben. A Biblia azon-
ban világosan elmondja nekünk, 
hogy a gonoszok, akik szenvednek 
a „gonosz és ártalmas fekély”-ektől 
és „tikkadának nagy hévséggel” az 
első négy csapás miatt, „nem térének 
meg, hogy [Istennek] dicsőséget ad-
janak” (Jelenések 16:2-9).

A gonoszok abban a nyomorúsá-
gos időben nem tudják már megta-
pasztalni az igazi bűnbánatot, mert 
a próbaidő már lezárult és mindenki 
meghozta megmásíthatatlan dönté-
sét az örök életre vagy örök halálra. 
Ezért nem lesz már többé átjárás az 
igazak és gonoszok között. Nem le-
hetséges többé a gonosznak a meg-
térés. A gonoszok gonoszok marad-
nak, az igazak és szentek pedig iga-
zak és szentek maradnak mindörök-
re. (Lásd Jelenések 22:11.)

Mikor zárul le a világ próbaide-
je? Ez az esemény éppen Jézus eljö-
vetele előtt lesz, aki az ég felhőiben 
fog megjelenni. Az a kijelentés, hogy 
az igazak és a gonoszok is olyan álla-
potban maradnak, amilyenben a ke-
gyelemidő lezárulásakor találtatnak, 
azt bizonyítja, hogy ezt közvetlenül 
azon esemény követi, amelyet Jézus 
mondott: „És ímé hamar eljövök; 
és az én jutalmam velem van, hogy 
megfizessek mindenkinek, amint az 
ő cselekedete lesz” (Jelenések 22:12).

„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.

A próbaidő lezárulásának 
pontos ideje nincs 
kijelentve

Az Úr kinyilatkoztatta nekünk, 
hogy a próbaidő akkor fog lezárulni, 
amikor Krisztus elhagyja a szentek 
szentjét, mielőtt eljön az ég felhői-
ben. Azonban a próbaidő lezárulásá-
nak pontos dátuma nincs kijelentve.

„Isten nem nyilatkoztatta ki 
számunkra… mikor fog lezárul-
ni a kegyelemidő. Magunknak és 
gyermekeinknek azokat a dolgokat 
kell elfogadnunk, amelyeket kinyi-

fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, 
mert nyomorúságos idő lesz, ami-
lyen nem volt attól fogva, hogy nép 
kezdett lenni, mindezideig. És abban 
az időben megszabadul a te néped; 
aki csak beírva találtatik a könyv-
ben” (Dániel 12:1).

Nyomorúságos idő lesz
Dániel 12:1. verset Júdás levelé-

vel és Jelenések 12:7. versével össze-
hasonlítva, valamint 1. Thessalonika 
4:16. versét János 5:25. versével ösz-
szehasonlítva megértjük, hogy Mi-
hály nem más, mint Krisztus. Az idő, 
amikor feláll népéért, akkor lesz, ami-
kor befejezi munkáját a szentek szent-
jében. (Lásd Jelenések 22:11-12.) Ak-
kor feláll, felveszi a bosszúállás palást-
ját, és aztán Isten haragja, a hét utolsó 
csapás kitöltetik a nyomorúság ide-
jén. (Lásd Jelenések 16. fejezet)

Ellen White kapott egy látomást 
a nyomorúság idejéről. Ezt írta: „Lá-
tomásban elragadtattam a szentek 
szentjébe, ahol Jézust még mint Iz-
rael közbenjáróját láthattam… Lát-
tam, hogy Jézus mindaddig nem 
hagyja el a szentek szentjét, amíg 
minden egyes lélek esete végleg el 
nem dőlt, akár örök életre, akár kár-
hozatra. Isten haragja mindaddig 
nem zúdul a földre, amíg Jézus be 
nem fejezi munkáját a szentek szent-
jében, amíg a papi ruhát le nem veti, 
és fel nem veszi a bosszúállás köntö-
sét. Akkor Jézus megszűnik közben-
járni Isten és emberek között és Is-
ten sem habozik többé, hogy kiönt-
se elegyítetlen haragját mindazokra, 
akik igazságát elvetették. Azt is lát-
tam, hogy…ha Főpapunk befejezi 
munkáját a szentélyben, akkor fel-
kél, magára ölti a bosszúállás palást-
ját és kiönti a hét utolsó csapást.

Láttam, hogy a négy angyal a 
négy szelet visszatartja, amíg Jé-
zus be nem fejezi művét a szen-
télyben. A hét csapás rendkívül fel-
bőszíti a gonoszokat az igazak el-
len, mert azt hiszik, hogy mi okoz-
tuk Isten ítéleteit, és ha a földet tő-
lünk megtisztíthatják, akkor a csapá-
sok is megszűnnek. Rendelet jelent 
meg, amely megparancsolja a szen-
tek kiirtását, akik emiatt éjjel-nappal 
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latkoztattak, viszont afelől ne akar-
junk tudakozódni, amit a Minden-
ható titokban tartott…

Leveleket kaptam, amiben azt 
kérdezték, hogy kaptam-e különle-
ges világosságot a kegyelemidő lezá-
rulásának idejére nézve. Én azt vála-
szolom, az egyetlen üzenet, amelyet 
közvetítenem kell, hogy most, míg 
tart a nappal, a munka ideje van itt, 
de közeleg az éjszaka, amikor senki 
sem dolgozhat. Most, egyedül most 
van itt az idő arra, hogy vigyázzunk, 
dolgozzunk és várakozzunk…De 
senki nem kaphatott olyan paran-
csot, hogy azért kutassa a Bibliát, 
hogy – ha lehetséges – kiderítse a 
próbaidő lejártának idejét. Isten-
nek nincs ilyen üzenete egyetlen 
halandó számára sem. Nem akar 
megbízni egy halandót sem annak 
kijelentésével, amit az emberek elől 
rejtve őriz.” – The Review and Herald, 
1894. október 9.

Ez természetesen az egész világ 
próbaidejének lezárulására vonat-
kozik. Azonban nem szabad elfelejt-
keznünk arról, hogy először is „el-
kezdődjék az ítélet az Istennek há-
zán” (1 Péter 4:17), és a saját próba-
időnk vége nem feltétlenül esik egy-
be azzal az időponttal, amikor Krisz-
tus elhagyja a szentek szentjét. Azok 
próbaideje, akik ismerték a jelenva-
ló igazságot, hamarabb le fog zárul-
ni, mint azoké, akiknek eddig nem 
volt lehetőségük hallani róla.

Az Úr hírnöke ezt írta: „Nem csu-
pán a saját szavaimat hallatom, ami-
kor azt mondom, hogy Isten Lelke 
el fog haladni azok mellett, akiknek 
volt alkalmuk és lehetőségük, de akik 
nem figyeltek fel Isten szavára és nem 
érzékelték Lelkének késztetéseit. Ak-
kor majd, a tizenegyedik órában, ez-
rek látják meg és ismerik el az igazsá-
got.” – Szemelvények, 2. kötet, 15-16.

„Isten pusztító ítéletének ide-
je a kegyelem időszaka azok számá-
ra, akiknek nincs módjukban meg-
ismerni az igazságot. Az Úr gyön-
géden tekint rájuk. Irgalmas szí-
ve megesik rajtuk. Keze még min-
dig kinyúlik, hogy megmentsen, míg 
az ajtó zárva van a belépni nem aka-
rók előtt. Nagy számmal lesznek be-
fogadva olyanok, akik az utolsó na-

pokban hallják első ízben az igazsá-
got.” – A Te Igéd igazság , 248.

A próbaidő hirtelen, 
váratlanul zárul le

„Csendben, észrevétlenül, mint 
éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, 
amelyben minden ember sorsa meg-
pecsételődik, és Isten végleg vissza-
vonja kegyelmét a bűnöstől… Mi-
közben az üzletember belemerül a 
nyereséghajhászásba, a szórakozni vá-
gyó élvezetet keres, a divat rabja ékes-
ségeit rendezgeti – lehet, hogy pont 
abban az órában mondja ki az egész 
föld Bírája az ítéletet: ’Megmérettél a 
mérlegen és híjával találtattál’ (Dániel 
5:27).” – A nagy küzdelem, 437.

„Amikor a szentélyben elhang-
zik a visszavonhatatlan ítélet, és a 
világ sorsa örökre eldől, a föld lakói 
nem fognak tudni erről.” – A nagy 
küzdelem, 547.

Az Isten Igéje iránti éhség 
ideje

A Biblia Isten Igéje iránti éhsé-
get jövendöl, ami hamarosan eljön. 
(Lásd Ámós 8:11-12.)

Mikor szeretnék majd hallani az 
Úr szavát? A Prófétaság Lelke el-
mondja, hogy miután a próbaidő le-
zárult és Krisztus elhagyja a szentek 
szentjét, és mialatt a csapások kitöl-
tetnek a földre. Ez a látomás adatott:

„A csapások hullottak a föld lakó-
ira. Egyesek Istent vádolták és káro-
molták. Mások Isten népéhez siet-
tek és tőlük kértek tanítást arra néz-
ve, hogy mi módon kerülhetik ki Is-
ten ítéleteit. De a szentek már nem 
tudtak rajtuk segíteni. Már utolsó 
könnyüket is elsírták a bűnösökért 
az utolsó figyelmeztetés szava is el-
hangzott már. A kegyelem édes sza-
va többé nem hívta őket, hogy jöj-
jenek. Mikor a szentek és az egész 
menny lelki üdvösségükön munkál-
kodott, ők maguk nem érdeklődtek 
iránta. Isten eléjük tárta az életet és 
a halált. Egyesek vágyakoztak az élet 
után, de nem törekedtek elérésé-
re. Ők nem választották az életet és 
most már nem volt többé engeszte-
lő vér, hogy bűneiket eltörölje, sem 

a részvétteljes Üdvözítő, aki így kiál-
tott volna: ’Óh, kíméld, kíméld még 
egy kissé a bűnöst!’ Az egész menny 
egyesült Jézussal, midőn a félelme-
tes szavakat kimondta: ’Megtörtént, 
elvégeztetett!’ Az üdvösség tervét 
befejezte, de csak kevesen fogadták 
azt el. Midőn a kegyelem édes sza-
va elhalt, félelem és rettegés vett erőt 
a gonoszokon. Rettenetes határo-
zottsággal hallották ezt a kijelentést: 
’Késő, késő!’

Azok, aki idáig semmire sem be-
csülték Isten szavát, most egyik ten-
gertől a másikig szaladtak, napnyu-
gattól napkeltéig mindent bejártak, 
hogy keressék Isten szavát. Az angyal 
így szólott: ’Nem találják meg azt. Éh-
ség van a földkerekségen. Nem kenyér 
utáni éhség, sem víz utáni szomjúság, 
hanem: hogy Isten szavát hallhassák. 
Óh, mit nem adnának most Istennek 
egyetlen elismerő szaváért! Óh, de 
nem! Tovább kell, hogy éhezzenek és 
szomjazzanak. Nap-nap után megve-
tették az üdvösséget és többre becsül-
ték földi gazdagságukat és világi élve-
zeteiket, mint a mennyei kincseket és 
a menny ismeretét. Megvetették Jé-
zust és lenézték szentjeit. Aki tisztá-
talan, az örökké tisztátalan marad.’ ” 
– Tapasztalatok, látomások, 281-282.

Nincs második próbaidő
„Mostani lehetőségeinket a le-

hető legjobban kell kihasználnunk. 
Nem lesz másik kegyelemidő, amely 
alatt felkészülhetünk a mennyre. Ez 
az egyetlen és utolsó lehetőségünk 
olyan jellem kialakítására, amely al-
kalmassá tesz az eljövendő ottho-
nunk számára, amit az Úr készített 
mindazoknak, akik engedelmesked-
nek parancsolatainak…

Mindenkit ahhoz a világossághoz 
mérten tesznek próbára, amivel bírt. 
Nem számíthatnak második próba-
időre, akik az igazságtól a mesék-
hez fordultak. Nem lesz földi mil-
lennium. Ha ellenállnak az igazság-
nak, amikor a Szentlélek igyekszik 
meggyőzni a szívüket, és befolyásu-
kat arra használják, hogy mások elől 
is elzárják az utat, nehogy befogad-
ják azt, sohasem jutnak jobb belátás-
ra. Nem keresték a nekik adott ke-

6.felolvasás−AmikorKrisztuselhagyjaaszentekszentjét
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gyelemidő alatt a jellem átalakí-
tásának lehetőségét, és Krisztus 
nem ad újabb lehetőséget, hogy 
ismét végigjárják az utat. A döntés 
végérvényes.” – Az utolsó napok ese-
ményei, 236-237.

Védelmünk a nyomorúság 
idején

Láttuk, hogy amikor Krisztus el-
hagyja a szentek szentjét és a próba-
idő lezárul, az igazságtalanok és tisz-
tátalanok homlokán vagy kezén lesz 
a fenevad bélyege. Isten haragjának 
borából fognak inni, a hét utolsó 
csapásból, ami kegyelem nélkül, ele-
gyítetlenül töltetik ki. Tűzzel és kén-
kővel fognak kínoztatni a szent an-
gyalok és a Bárány előtt.

Mi a helyzet az igazakkal és szen-
tekkel? Ők is szenvedni fognak a csa-
pásoktól a gonoszokkal együtt? Ter-
mészetesen nem! Mielőtt a próbaidő 
lezárul, és elkezdődik a nyomorúság 
ideje, el lesznek pecsételve homlo-
kukon az élő Isten pecsétjével.

Az Úr hírnöke így írja le ezen ese-
ményeket: „Láttam, hogy a nyomo-
rúság ideje olyan lesz, amilyen még 
soha nem volt. Jézus azt mondta ne-
kem, hogy ez Jákob nyomorúságá-
nak ideje, és csak Isten hangja ál-
tal szabadulhatunk meg abból. Mie-
lőtt még eljönne a nyomorúság ide-
je, mindannyian elnyerjük az élő Is-
ten pecsétjét. Azután láttam, hogy a 
négy angyal elengedte a négy szelet. 
Éhséget, dögvészt és kardot láttam; 
nemzet támadt nemzet ellen, és az 
egész világ zűrzavarban volt.” – Day-
Star, 1846. március 14.

Egyedüli biztonságunk
Az élő Isten pecsétje a Mindenha-

tó takarója, amelyet kiterjeszt népé-
re, hogy megőrizze őket a nyomorú-
ság idején, hogy ne ártsanak nekik a 
csapások. Ellen G. White ezt mond-
ta: „Láttam egy takarót, amit Isten 
kiterített népére, hogy a szomorú-
ság idején megvédje őket. Minden 
lelket, ki az igazság mellett dönt, és 
akinek szíve tiszta, betakar a meny-
nyei Atya, a Mindenható oltalmá-
val.” – Tapasztalatok, látomások, 43.

„Láttam, hogy Sátán éppen az 
elpecsételés jelen idejében fejti ki 
leginkább olyan irányú tevékeny-
ségét, hogy Isten népét eltérítse, 
megcsalja és megsemmisítse… 
Sátán minden úton-módon megkí-
sérelte, hogy ott tartsa őket, ahol ép-
pen voltak, mindaddig, amíg az elpe-
csételés elvégeztetik, és a Minden-
ható kiteríti oltalmazó takaróját a vá-
lasztottak fölé, mert jól tudta, hogy 
odakünn védelem nélkül maradnak, 
kitéve Isten haragjának, amely a hét 
utolsó csapásban nyilatkozik meg.” – 
Tapasztalatok, látomások, 44.

Ez azt jelenti, hogy a nyomorú-
ság idején az egyedüli biztonságunk 
az, hogy az élő Isten pecsétje hom-
lokunkon legyen, mert csak így me-
nekülhetünk meg a csapásoktól. Ah-
hoz, hogy el legyünk pecsételve, 
meg kell alapozódnunk az igazság-
ban, „hogy többé ne legyünk gyer-
mekek, kiket ide s tova hány a hab és 
hajt a tanításnak akármi szele, az em-
bereknek álnoksága által, a tévelygés 
ravaszságához való csalárdság által” 
(Efézus 4:14).

„Isten népét nem látható jellel pe-
csételik el homlokukon. A jel az igaz-
ságban értelmileg és lelkileg való 
olyan mértékben való megállapodott-
ságot jelent, hogy nem lehet megin-
gatni őket.” – A Te Igéd igazság, 96.

Ezenfelül ahhoz, hogy el legyünk 
pecsételve, el kell távoznunk a bűn-
től. Meg van írva: „Álljon el a hamis-
ságtól minden, aki Krisztus nevét 
vallja” (2 Timótheus 2:19).

Ahhoz, hogy el legyünk pecsé-
telve, fontos, hogy számunkra a bűn 
„felette igen bűnös legyen” (Róma 
7:13). Nem lehetünk többé közö-
nyösek a bűnnel szemben. (Lásd 
Ezékiel 9:4.)

„Addig kell krisztusi tökéletes-
ségre igyekeznünk, amíg nagy Fő-
papunk engesztelést végez értünk. 
Megváltónk még gondolat-
ban sem engedett a 
kísértés hatalmá-
nak. Sátán az em-
beri szívben 
talál olyan 
sarkot, ahol 
meg tudja 
vetni a lábát – 

dédelgetett, bűnös vágyat, amellyel 
kísértéseit érvényre juttathatja. De 
Krisztus elmondhatta önmagáról: 
’Jön a világ fejedelme: és énbennem 
nincsen semmije’ (János 14:30). Sá-
tán nem talált semmi olyat Isten 
Fiában, ami által legyőzhette vol-
na. Jézus megtartotta Atyja paran-
csolatait, és nem volt benne sem-
mi bűn, amit Sátán ki tudott vol-
na aknázni. Csak ilyen lelkülettel 
lehet megállni a nyomorúság ide-
jén.” – A nagy küzdelem, 554.

„Egyikünk sem nyeri el az Isten 
pecsétjét, amíg jellemünkön akár 
egyetlen hiba vagy folt éktelenkedik. 
Jellemhibáink kiküszöbölése a mi 
kötelességünk, hogy lelkünk temp-
loma tisztán álljon, minden csúfság-
tól mentesen. Akkor majd ránk hull 
a késői eső, mint ahogyan a korai eső 
hullott a tanítványokra pünkösdkor.” 
– Bizonyságtételek, 5. kötet, 214.

Figyeljük meg, hogy az elpecsé-
teléshez és a késői eső elnyeréséhez 
szükséges feltételek ugyanazok. Já-
nos leírja, hogy azok, akik elnye-
rik Isten pecsétjét, szentek: „És az ő 
szájokban nem találtatott álnokság; 
mert az Istennek királyiszéke előtt 
feddhetetlenek” (Jelenések 14:5). 
Tehát annak érdekében, hogy elpe-
csételtessünk, most kell győzelmet 
aratnunk a bűn felett Isten kegyelme 
által, mielőtt Jézus elhagyja a meny-
nyei szentély belső helyiségét.
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Érdemes megnézni a híres Sipán 
Múzeum Királyi Síremléket, 

amely Peruban, Lambayeque vá-
rosban található. Itt van kiállítva az 
ősi Moche kultúra uralkodójának, 
Sipán urának halotti kelengyéje. Ez 
az uralkodó az ország területének 
északi részét irányította a harmadik 
században.

1987-ben specialisták csapata fel-
tárta ezt a régészeti helyet, a 20. szá-
zad legfőbb dél-amerikai elő-inka 
felfedezésnek ismerve el.

Sipán urának mumifikálódott tes-
tén megfigyelhető néhány jellegze-
tesség személyes életére és reménye-
ire vonatkozóan:
•	 Királyi	 ruhája	 azt	 a	merész	 kí-

vánságot nyilvánította ki, hogy ural-
kodását a halálon túl is folytassa.
•	 Látható	 rajta	 AlPaec	 isten	 kü-

lönböző ábrázolásokban, aki a fő is-
tenség volt, akit imádott.
•	 Egy	arany	és	ezüst	nyaklánca	volt	

húsz mogyoróból készítve. Ez a napot 
és a holdat jelképezte, ami tökéletes 
lelki egyensúly a sötétség és a világos-
ság között, amelyet el akart érni.
•	 Arcának	 egyes	 részei	 finom	

aranyba voltak öntve: az orra, sze-
mei, fogai és fülei, ami az arcának 
halhatatlanná tételét bizonyítja.
•	 A	 temetési	 szertartás	 le	 van	

festve, amin feltehetőleg a felesége, 
két ágyasa, a katonai vezető, egy őr, 
egy katona, egy gyermek, egy kutya 
és két láma szerepel (az Andok tér-
ségében élő emberek őshonos állata, 
amit nagyon tiszteltek és kedveltek).

Mindez rámutat reményeinek 
központjára, nevezetesen: örökké 
élni a számára legdrágább emberek-

kel és tárgyakkal körülvéve.

Hiú reménység
„Akik hiú bálványokra ügyelnek, 

elhagyják boldogságukat” (Jónás 2:8).
Ha úgy élünk ezen a világon, 

ahogy Sipán ura tette, igyekezve ha-
talmat és örök fiatalságot szerezni, 
ez nagyon hiú reménység. Azonban 
még sajnálatosabb azoknak a helyze-
te, akik ismerik az örökkévaló evan-
géliumot és mégis ilyen ostobaságot 
követnek el:

„Salamon elefántcsont trónon 
ült, melynek lépcsője színaranyból 
készült és két oldalról hat oroszlán 
őrizte. Szeme az igen rendezett, előt-
te elterülő szép kerteken nyugodott. 
Ezek a kertek a szépség tüneményei 
voltak, úgy alakítva, hogy amennyi-

7. felolvasás − Azáldottreménység
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re lehetséges, Éden kertjére hason-
lítsanak. Válogatott fákat, cserjéket 
és mindenféle virágot összehordtak 
távoli országokból, hogy széppé te-
gyék. Rikító tollazatú madarak röp-
ködtek fáról fára, édes dalukkal tölt-
ve be a levegőt. Fényűzőn öltözött 
ifjú udvarnokok várták, hogy leg-
kisebb óhajának is eleget tegyenek. 
Lakomákat, versenyeket és ünnepi 
játékokat rendeztek szórakoztatásá-
ra, a pénz nagyvonalú költése árán.

Mindez mégsem hozott boldog-
ságot a királynak. Amint csodála-
tos trónján ült, borús arca sötét volt 
a kétségbeeséstől. Valamikor szép, 
értelmes arcára a dőzsölés nyom-
ta rá bélyegét. Az ifjú Salamonból 
egészen másra változott. Homlokát 
a gondok és boldogtalanság ráncai 
szántották, és minden vonásán az ér-
zéki kielégülés kétségbevonhatatlan 
nyomait hordozta. Ajka kész volt a 
szemrehányásokra az óhajaitól való 
legkisebb eltérésért.

Összetört idegei, megroskadt 
alakja a természet törvényei meg-
rontásának következményét mu-
tatták. Elismerte, hogy elpazarol-
ta életét, hogy hiába kereste, kerget-
te a boldogságot. Szívet tépő a pana-
sza: ’Minden hiábavalóság és a lélek 
gyötrelme.’ ” – A Te Igéd igazság , 80.

Éljünk reményteljesen!
A brazíliai Ében-Ézer Misszióisko-

lában a tanulók az Oázis Paranaense 
Szanatóriumban teljesítenek szol-
gálatot. Egy alkalommal két bete-
get vettek fel végstádiumú rákkal. 
Az egyiket rendszeresen látogatták a 
gyermekei és a felesége. Beszélgeté-
sük közben a beteg panaszkodással 
és negatív kifejezésekkel töltötte meg 
a levegőt. A felesége szemlélte az ar-
cát, amikor bizalmatlanságát fejez-
te ki az egyszerű, természetes gyógy-
módokkal szemben. Elkeseredettsé-
ge és negatív hozzáállása nyilvánvaló 
volt. A felesége megkérdezte tőlünk: 
„Hogyan tudnám bátorítani ezt az 
embert, akit a saját negativitása tesz 
tönkre?” Néhány hónappal később ez 
a beteg szerencsétlen körülmények 
között meghalt.

Ugyanabban a szobában egy hom-

lokegyenest ellentétes képet lát-
hattunk. Egy másik beteget hason-
ló egészségi állapotban, akinek soha 
nem voltak látogatói. Azonban telje-
sen másképp viselkedett. Bármikor, 
amikor bementünk hozzá egy keze-
lés elvégzésére, a szobát az öröm és re-
ménység kifejezéseivel töltötte be. Ma-
gatartása egész lényére gyógyító hatás-
sal bírt, és azokra is, akik kezelték őt.

El tudjátok képzelni a történet 
végét? Egy napon beléptünk a szo-
bájába a szokásos kezelés elvégzésé-
re, és egy szokatlan helyzetet észlel-
tünk. A beteg a fürdőszobában volt, 
de nem tudtuk mire vélni a hosszú 
ideig tartó csendet. Végül bemen-
tünk, hogy megnézzük, mi történt 
vele. Észrevettük, hogy van valami a 
szájüregében, ami megakadályozta a 
beszédben. Ez egy eltorzult csomó 
volt, egy közepes narancs méretű. 
Az ilyenkor szokásos eljárásmódot 
követve azonnal a Curitibában lévő 
kórház laboratóriumába vitték a be-
teget, ahol kiderült, hogy teljes egé-
szében egy rákos daganat volt, ami 
természetes és csodálatos módon el-
távozott a szervezetéből.

Amikor elmondtuk neki a hírt, 
láthattuk elragadó örömét. Megölelt 
minket és egy olyan mondatot mon-
dott, amit soha nem fogok elfelej-
teni: „Az első naptól kezdve hittem 
ezekben a természetes gyógymód-
okban!”

Soha többé nem láttam ezt a fia-
talembert, de biztosak lehetünk ab-
ban, hogy a remény megmozgatta az 
isteni kart és egy fizikai választ in-
dított el, ami egészséggel töltötte el 
szervezetét. Egész biztosan a daga-
natnak nem volt megfelelő környe-
zete, hogy tovább fejlődhessen.

Ha megtanulunk reménységben 
élni, a levegőt a győzelem kifejezései-
vel fogjuk megtölteni, ami még a leg-
reménytelenebbekre is hatással lesz.

Cselekvő reménység
Az Egyesült Államok Új-Anglia 

nevű régiójában az embereknek egy 
nagyon fontos gátat kellett építeni-
ük, hogy áramot tudjanak generálni. 
A kijelölt területen egy falu volt gyö-
nyörű házakkal. A kormány közölte 

a lakosokkal: „A projekt kivitelezé-
se sok évet vesz igénybe, bár már alá-
írtuk a megállapodást. A házak most 
már az állam tulajdonai. Azonban 
még továbbra is itt lakhatnak egy 
ideig, amíg bejelentjük, hogy most 
már véglegesen el kell hagyniuk ezt 
a területet.”

Ez nagyon szép kis falu volt, de 
attól kezdve elkezdett pusztulni. Az 
emberek már nem javították a háza-
ikat, nem gondozták a kertet, mert 
nem tudták, meddig lehetnek még 
ott. Ennek következtében a bájos 
falu egy siralmas környékké vált. Mi-
ért történt ez a változás? Elveszítet-
ték a reménységüket.

Sok keresztény, aki abbahagyja a 
próféciák tanulmányozását, elvesz-
ti az egyház dicsőséges jövőjébe ve-
tett valódi hitét. A hit elvesztése tét-
len, közömbös és szerencsétlen éle-
tet eredményez.

„A Megváltó hű követői minden 
korban reménykedtek az Úr eljöve-
telében. ’Ismét eljövök’ – mondta 
Jézus búcsúzóul az Olajfák-hegyén, 
és ez az ígéret fénybe borította ta-
nítványai előtt a jövőt. Öröm és re-
ménység költözött szívükbe, amit a 
fájdalom nem tudott elfojtani, sem 
a megpróbáltatás megfakítani. Szen-
vedés és üldözés közepette ’a nagy 
Istennek és megtartó Jézus Krisz-
tusunknak dicsőséges megjelenése’ 
volt a ’boldog reménység’. …

Azt a hittől és reménytől izzó bi-
zonyságot, amelyet a szentek a bör-
tönben, a máglyán és a vérpadon tet-
tek az igazságról, egymásnak adták a 
századok. ’Hittek a személyes Krisz-
tus feltámadásában, és következés-
képpen abban is, hogy Krisztus el-
jövetelekor ők is feltámadnak, ezért 
nem féltek a haláltól’ – mondta egyi-
kük.” – A nagy küzdelem, 270-271.

„’Óh, Uram, siettesd ezt a boldog 
napot!’ Ez volt az apostoli egyház, ’a 
pusztai egyház’ és a reformátorok re-
ménysége.” – A nagy küzdelem, 272.

Az ősi időktől kezdve a Szentírás 
hirdette Krisztus második eljövetel-
ének bizonyosságát, arra ösztönözve 
az egyházat, hogy maradjon aktív. A 
próféciák szintén rávilágítanak a je-
lekre, tehát mindenki tudatában van 
az időnek és el tud készülni.
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A reménység jelei
„A Jelenések könyvének szerzője 

így írja le a második advent első je-
lét: ’Nagy földindulás lőn, és a nap 
feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a 
hold egészen olyan lőn, mint a vér’ 
(Jelenések 6:12).

Ezek a jelek a XVIII. század végén 
kezdtek teljesedni. 1755-ben volt a 
történelem legszörnyűbb földrengé-
se. Bár az emberek általában a lissza-
boni földrengésként emlegetik, de 
kiterjedt Európa, Afrika és Amerika 
nagy részére. Érezték Grönlandban, 
a nyugat-indiai szigeteken, Madei-
ra-szigetén, Norvégiában és Svédor-
szágban, Nagy-Britanniában és Íror-
szágban. Nem kevesebb, mint négy-
millió négyzetmérföldet érintett. 
A földmozgás Afrikában majdnem 
olyan súlyos volt, mint Európában.” 
– A nagy küzdelem, 272.

„A prófécia a nap és a hold elsöté-
tedését említi következő jelként. Ez 
huszonöt évvel később következett 
be… 1780. május 19-én teljesedett 
be ez a prófécia…

A szárnyasok behúzódtak az ólba, 
és aludni tértek. A tehenek a legelő 
korlátjához gyűltek és bőgtek, a bé-
kák brekegtek, a madarak esti éne-
küket énekelték, a denevérek rep-
kedtek. Csak az emberek tudták, 
hogy még nem jött el az este.” – A 
nagy küzdelem, 273-275.

„Éjfél után a sötétség elmúlt, és a 
hold, amikor feltűnt, olyannak lát-
szott, mint a vér.

1780. május 19. a történelem ’sö-
tét nap’-ja. Mózes kora óta nem tu-
dunk ilyen sűrű, ilyen nagy kiterje-
désű és ilyen sokáig tartó sötétség-
ről.” – A nagy küzdelem, 276.

„1833-ban, két évvel azután, 
hogy Miller a nyilvánosság előtt 
Krisztus közeli eljövetelének bizo-
nyítékairól kezdett beszélni, meg-
jelent a második advent jelei kö-
zül az utolsó. E jeleket a Megvál-
tó ígérte meg. Jézus ezt mondta: ’A 
csillagok az égről lehullanak’ (Máté 
24:29)… Ez a prófécia megdöb-
bentően és megrázóan teljesedett 
az 1833. november 13-i meteoreső-
ben. Ilyen nagy kiterjedésű csillag-
hullásról nem számol be a történe-
lem.” – A nagy küzdelem, 298.

A próféciák értelmezésének 
alapelvei megerősítik a hitet

„1840-ben a prófécia egy másik 
megdöbbentő teljesedése keltett ál-
talános érdeklődést. Két évvel ko-
rábban Josiah Litch lelkész, a má-
sodik advent egyik neves hirdetője 
kiadott egy magyarázatot a Jelené-
sek könyve 9. fejezetéről, amelyben 
megjövendölte a török birodalom 
bukását. Számítása szerint ez a hata-
lom… megdől. … ’1840. augusztus 
11-hez jutunk, amikor az oszmán 
hatalom Konstantinápolyban várha-
tóan megtörik. És én hiszem, hogy 
így fog történni.’ – [Írta Josiah Litch, 
a Signs of the Times és Expositor of 
Prophecy folyóiratokban, 1840. au-
gusztus 1-jén.]

Törökország pontosan a megje-
lölt időben elfogadta követei útján 
Európa szövetséges hatalmainak vé-
delmét, és ezzel keresztény nemze-
tek fennhatósága alá helyezte magát. 
Ezzel az eseménnyel a jövendölés 
pontosan teljesedett. Amikor ennek 
a híre szárnyra kelt, tömegek győ-
ződtek meg a Miller és társai által al-
kalmazott próféciamagyarázat elvei-
nek helyességéről, és az adventmoz-
galom csodálatos lendületet kapott.” 
– A nagy küzdelem, 299-300.

Miért közömbösek olyan 
sokan?

„Amikor a Megváltó figyelmez-
tette követőit visszatérésének jelei-
re, megjövendölte, hogy a második 
advent küszöbén milyen nagy lesz az 
erkölcstelenség. Megismétlődnek a 
Noé korabeli dolgok, a világi keres-
kedés kavargása és az élvezetek ke-
resése. Az emberek adnak és vesz-
nek, ültetnek és építenek, nősülnek 
és férjhez mennek, közben pedig el-
feledkeznek Istenről és az eljövendő 
életről. Krisztus intése így hangzik 
e kor népéhez: ’Vigyázzatok maga-
tokra, hogy valamikor meg ne nehe-
zedjék a ti szívetek dobzódásnak, ré-
szegségnek és ez élet gondjainak mi-
atta, és váratlanul reátok ne jöjjön az 
a nap’ (Lukács 21:34).” – A nagy küz-
delem, 276-277.

Lelki vakság, kapzsiság, hiteha-
gyás, falánkság és gonosz érzékiség 

a remény nélküli élet biztos követ-
kezményei – egy olyan életé, amely 
elkerülhetetlenül gondatlan és kö-
zömbös lesz. Szeretném, ha meg-
vizsgálnánk ezzel ellentétben annak 
eredményeit, ha az igazi „áldott re-
ménységgel” bírunk életünkben.

Az igazi reménység hatásai
„Ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlók-

ká leszünk Ő hozzá; mert meg fog-
juk őt látni, amint van. És akiben 
megvan ez a reménység Ő iránta, az 
mind megtisztítja ő magát, amikép-
pen Ő is tiszta” (1 János 3:2-3).

„Maga pedig a békességnek Istene 
szenteljen meg titeket mindenestől; 
és a ti egész valótok, mind lelketek, 
mind testetek feddhetetlenül őriztes-
sék meg a mi Urunk Jézus Krisztus el-
jövetelére” (1 Thessalonika 5:23).

Amikor Isten szavát hűségesen 
prédikálják, azok, akik megtértek, 
a bűnbánat gyümölcseit fogják te-
remni. „Hittek és megkeresztel-
kedtek, majd Krisztus Jézusban új 
teremtményekként indultak el az 
új életben – nem azért, hogy a ko-
rábbi kívánságaikhoz szabják ma-
gukat, hanem hogy az Isten Fiába 
vetett hittel Krisztus nyomába lép-
jenek; hogy visszatükrözzék jelle-
mét és megtisztuljanak, amikép-
pen Ő is tiszta. Amit egykor gyű-
löltek, most szerették, és amit egy-
kor szerettek, most gyűlölték. A 
büszke és akaratos szelíd és alá-
zatos lett. A hiú és fölényes pedig 
megfontolt és szerény. Az átkozó-
dó kegyes, az iszákos józan lett, az 
erkölcstelen pedig erkölcsös. Fel-
hagytak a világ hiú szokásaival.” – 
A nagy küzdelem, 411.

Kedves Testvéreim! Ha valódi, 
őszinte hitünk van, nemcsak várni 
fogjuk Krisztus második eljövetelét, 
hanem a fő célunk az lesz, hogy vég-
legesen eljöjjön a saját életünkbe és 
ennek következményeként a gyüle-
kezetbe is. Vágyunk az legyen, hogy 
a lelkek ellenségét száműzzük kö-
rünkből, hogy ne tereljen el minket 
a világ felé messze Jézustól a min-
dennapi életünkben. Sátán birtok-
ba veszi a szívet azáltal, hogy démo-
nokat küld különleges küldetéssel, 
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hogy a hajlamokat a gonosz felé irá-
nyítsa, és ezáltal elválasszon minket 
Urunktól.

Különleges démonok?
Figyeljük meg a Prófétaság Lel-

kének néhány szakaszát a démonok-
kal kapcsolatban, amelyek különö-
sen a gyenge pontjainkat támadják 
meg.

„A gonosz lelkeket, akik megte-
remtésükkor bűntelenek voltak, Is-
ten pontosan olyan természettel, ha-
talommal és dicsőséggel ruházta fel, 
mint a szent lényeket, jelenlegi kö-
veteit. De bűnbe estek, majd szövet-
keztek Isten meggyalázására és az 
emberek elpusztítására. Sátánt e lá-
zadó és a mennyből vele együtt ki-
vetett társai a századok hosszú során 
támogatták az Isten tekintélye ellen 
vívott harcában. A Szentírás tájékoz-
tat összeesküvésükről és kormány-
zatukról, különböző rendjeikről, ér-
telmességükről, ravaszságukról, és 
az emberek békéje és boldogsága el-
len szőtt gonosz terveikről.” – A nagy 
küzdelem, 457.

„Erre a féltékenység démona új-
ból elfoglalta Saul szívét. Igen meg-
haragudott, hogy az éneklő asszo-
nyok Dávidot föléje emelték.” – Pát-
riárkák és próféták, 650.

Amikor Jézus a földre jött, „az 
emberi test – amelyet Isten a maga 
lakhelyének teremtett –, a démonok 
tanyája lett. Ezek a természetfölöt-
ti lények a legromlottabb kívánsá-
gok kielégítésére ösztönöztek min-
den érzékszervet, idegszálat és indu-
latot. Démoni jelleg vésődött rá az 
emberek arcára, az őket fogva tartó 
gonosz légiók tükörképe fejeződött 
ki rajtuk.” – Jézus élete, 27.

Az idézett szakaszok nagyon vi-
lágosak. Sátán szervezi ügynöke-
it, hogy megtámadják gyenge pont-
jainkat, és megerősítsenek a hanyag-
ságban és nemtörődömségben. Ha 
falánk, kapzsi, pletykás, becstelen, 
önző, féktelen, buja, türelmetlen, ha-
zug, lusta, felszínes, hiú stb. vagyok, 
bizonyos, hogy valamelyik gonosz 
ügynökét megbízza azzal, hogy gyor-
san lecsapjon a hiányosságaimra. Egy 
régi mondás így szól: „Amit nem 

győzöl le, az fog legyőzni téged.”

Van reménység?
Ha van néhány ilyen nemkívá-

natos jellemvonásunk, nem kell el-
csüggednünk, mert a Prófétaság Lel-
ke ezt mondja: „Csak egyedül Krisz-
tus tudja újjáformálni azt a jellemet, 
amelyet a bűn megrontott. Eljött, 
hogy kiűzze a démonokat, akik az 
ember akaratát hatalmukban tartot-
ták.” – Jézus élete, 28.

Még Iskáriótes Júdás esetében is: 
„Ha megnyitja szívét Krisztusnak, 
az isteni kegyelem száműzi az önzés 
démonát.” – Jézus élete, 240.

Mária esetében: „Aki elbukott, 
akinek értelme démonok lakhelye 
volt, az a szolgálattal, barátsággal na-
gyon közel került a Megváltóhoz.” – 
Jézus élete, 477.

„Krisztus karja az emberi rom-
lottság legnagyobb mélységeiből is 
felemelheti a sátáni mértéktelen-
ség bilincseiben vergődő embert.” – 
Gyermeknevelés, 280.

1927-ben az S-4 tengeralattjá-
ró elsüllyedt a Mexikói-öbölben. 
Sok hajó gyorsan reagált, hogy meg-
mentse a legénységet. A mentés so-
rán egy katonai búvár a hajó fém tes-
téről visszaverődő hangot hallott, ez 
egy morze-jel volt. Megfejtette a kó-
dot és azonnal tolmácsolta az üzene-
tet: „A tengeralattjáró legénysége ezt 
kérdezi: ’Van még remény? Van még 
remény?’ ” Ez az, amit ez a világ is 
tudni akar, és a mi feladatunk, hogy 
emlékeztessük őket arra, hogy mi is 
ugyanúgy éltünk régebben:

„Hogy ti, abban az időben Krisz-
tus nélkül valók voltatok, Izráel tár-
saságától idegenek, és az ígéret szö-
vetségeitől távolvalók, reménysége-
tek nem vala, és Isten nélkül valók 
voltatok e világon” (Efézus 2:12).

„Mert régenten mi is esztelenek, 
engedetlenek, tévelygők, különbö-
ző kívánságoknak és gyönyörök-
nek szolgái, gonoszságban és irigy-
ségben élők, gyűlölségesek, egy-
mást gyűlölők valánk. De mikor a 
mi megtartó Istenünknek jóvolta és 
az emberekhez való szeretete meg-
jelent, Nem az igazságnak cseleke-
deteiből, amelyeket mi cseleked-

tünk, hanem az ő irgalmasságából 
tartott meg minket az újjászületés-
nek fürdője és a Szent Lélek meg-
újítása által, Melyet kitöltött reánk 
bőséggel a mi megtartó Jézus Krisz-
tusunk által; Hogy az ő kegyelmé-
ből megigazulván, örökösök le-
gyünk az örök élet reménysége sze-
rint” (Titus 3:3-7).

Nekem milyen 
reménységem van?

Az egyház tagjainak többségét 
szemlélve felmerül egy kérdés. Va-
jon nekünk is haszontalan, hiú re-
ménységünk van, mint Sipán urá-
nak? Vajon eltékozlom Isten jóin-
dulatát, mint Salamon király tette? 
Az apostoli egyház és a reformáto-
rok cselekvő és buzgó hite talán ki-
halt belőlünk?

Mi történik az életünkben? Lágy-
melegek lettünk? A pénzszerzés irán-
ti vágy kiöli-e az odaszentelődésün-
ket és önfeláldozásunkat? Az a vágy, 
hogy népszerű egyház legyünk, arra 
vezet-e minket, hogy a távoli jövőbe 
tegyük azon ünnepélyes, komoly na-
pot, amikor minden dolgok jelenlegi 
rendje megváltozik?

Kiáltsunk fel a messiási prófétá-
val: „Óh, vajha megszakasztanád az 
egeket és leszállnál, előtted a hegyek 
elolvadnának” (Ésaiás 64:1).

Testvéreim, ez az erős kívánság 
vezessen arra minket egyénileg és 
mint népet is, hogy igazi kereszté-
nyekként éljünk!

„Az őskeresztények tagadhatat-
lanul különleges emberek voltak. 
Feddhetetlen életük és rendíthetet-
len hitük állandó rosszallásként ha-
tott, amely megzavarta a bűnösök 
’nyugalmát’. Kevesen voltak, és nem 
dicsekedhettek vagyonnal, ranggal, 
sem megtisztelő címmel, de a gono-
szok féltek tőlük, amikor tanításai-
kat hallották, és jellemüket megis-
merték.” – A nagy küzdelem, 42.

Így a világ kénytelen lesz elismer-
ni a Reformmozgalmat, amelynek 
tagjai várják „ama boldog remény-
séget és a nagy Istennek és megtar-
tó Jézus Krisztusunknak dicsősége 
megjelenését” (Titus 2:13).

Ámen és ámen!
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„Amint Én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást.”

Szemlélem népünket, s figyelem az életünket, 
S ímé viszályok tördösik szét gyülekezetünket.
Széthúzások, melyeket idegen tanok szülnek,
Hamisságok árnyékolják be a mi értékes hitünket.
...ó, bár csak megismertük volna Jézust, Mesterünket,
Akkor úgy szeretnénk Őt és egymást,
amint Ő szeretett bennünket... 

Ó, bár lenne egy szív és egy lélek a Jézus Krisztusban,
Hogy az Úrnak akaratát cselekednénk mindannyian,
Nem ülne rajtunk átokként sok Biblia ellenes tan,
Háború helyett a szent isteni béke élne sorainkban!
...ó, bár csak megismertük volna Jézust, Mesterünket,
Akkor úgy szeretnénk Őt és egymást,
amint Ő szeretett bennünket... 

Csalárd a hamis szív, s képmutatásra visz az ilyen hit,
Mely rombol, s lelkével beárnyékolja hittestvéreit.
Hamisságokat hirdet, ki a sötét utakon lépked,
Sátánt szolgálja ő, nem a hármas Istenséget!
...ó, bár csak megismertük volna Jézust, Mesterünket,
Akkor úgy szeretnénk Őt és egymást,
amint Ő szeretett bennünket... 

Ám felkél az Úr hamar, hogy megrostálja egyházát,
Kirostálja a polyvát, de megtartja a tiszta búzát.
S íme béke és egyetértés költözik egyházunkba,
S nagy erővel hirdettetik a világnak Isten utolsó felhívása!
...örömkönnyek között látom újra egyesülve népünket,
Hisz' úgy szeretjük immár Őt s egymást, 
amint Ő szeretett bennünket....!

Szőke Pál
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