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ELŐSZÓ
Igen jelentőségteljes időkben élünk. Minden vonalon – a tudományban, a vallásban, a politikában, a természet világában – olyan új dolgokat
látunk naponként, melyeket soha nem láttunk azelőtt. A tudományos
felfedezések folyamatosan lenyűgöznek bennünket, míg a természeti
problémák egyre aggasztóbbak, a szabadságot pedig újabb harcok és küzdelmek között vélik megtalálni világszerte.
Sokan gondolják úgy, hogy nagy események előtt álunk. Szinte mindenki készül valamire, de mindenki valami másra. A keresztények számára Isten kinyilatkoztatta a közeljövőben – a jó és a gonosz közötti végső
harcban – bekövetkező eseményeket. Minden bizonnyal egy nagyszerű és
félelemre késztető korban élünk.
A sokféle vallás és kultúra között nagyon különböző elméletek léteznek arról, hogy mit tartogat a jövő. Az „adventista” szó a nevünkben Jézus küszöbön álló eljövetelét jelenti. Azonban mégis sok keresztény nem
ugyanazon a módon várja Jézus eljövetelét.
Éppen úgy, ahogy Jézus első eljövetelekor a saját népe értette félre
Őt, mikor emberként jött el a földre, napjainkban a második eljövetelt
sem értik meg jól. Az általános nézetet ebben a tárgyban gyakran egy
helytelen feltevésre alapozzák, fontos pontokat kihagyva és veszélyes következtetésekre vezetve.
A királyság milyensége, a végső események, hogy mit jelent előkészülni – mindezek olyan pontok, amelyekről különböző vélemények és
ellentmondó meglátások vannak. Nagyon fontos, hogy pontosan megértsük Isten Igéjének megvilágításában a világ végének eseményeit és az
örökkévaló királyságba való belépést.
„Jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben,
úgy a földön is” (Mt 6:10). Ezen imánk nem csak a jelenre utal, hanem
előretekint arra az időszakra is, amikor Isten végrehajtja akaratát a föld
minden lakosán. Hogyan fog ez megvalósulni? A népszerű tévedések ecsetelése helyett inkább tanulmányozzuk együtt Isten Igéjének az igazságról
szóló alapelveit! A tévedést maga az igazság oszlatja majd el, éppen úgy,
ahogy a sötétség eltűnik a világosság fényében. A szombatiskola tanítókat
arra biztatjuk, hogy szerezzenek mély ismeretet az adott témáról, hogy
csoportjukban kellőképpen megbeszélhessék azt és részletes választ kapjon minden kérdés.
Ez a negyedévi tanulmány szolgáljon nektek bátorításul és tanulságul,
mivel olyan kérdéseket és pontokat tár fel, melyek nagyon időszerűek ma
a világban. Reményünk és imánk az, hogy merítsetek áldásokat ezekből
az elétek tárt tanulmányokból!


A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Imaház részére a Nyugat-indonéziai
Misszióban

2015. október 3.
Szombat
Fülöp -

szigetek
Indonézia a negyedik legnépesebb ország
Brunei
PALAU
Celebesza világon, a 2014-es adatok szerint lakosságát
tenger
MALAJZA
252,8 millióra becsülték. Ez a legnagyobb iszCelebesz
lám ország a világon. Mialatt az iszlám vallást
Borneó
a lakosság jelentős része gyakorolja, van sok
I N D O N É Z I A
másfajta vallás is. Hinduk, buddhisták, római
Kelet-Timor
katolikusok, protestánsok (pünkösdisták,
Arafura -tenger
hetednapi adventisták és más felekezetek), és
még több más vallási felekezet követői szabadon
Indiai - óceán
AUSZTRÁLIA
gyakorolhatják a hitüket ebben az országban.
Indonéziában a reformáció munkáját Stephen Barat (Barát István) atyafi kezdte meg, amikor rövid látogatást
tett ott 1973-ban. Hamarosan követte őt AC Sas (Szász Károly Alfréd) atyafi, még
ugyanazon év júliusában, s mivel az üzenet iránt érdeklődés támadt, a North Sulawesi területen 50 lélek keresztelkedett meg. A következő évben egy erős Unió
Konferenciát alapítottak ebben az országban, s ez így maradt évtizedekig. Bár a
későbbi években a taglétszám problémák miatt végül ezt az Uniót feloszlatták.
2011-ben egy prédikátort helyeztek ide a Fülöp szigetekről, hogy segítse ebben
az országban újjászervezni a munkát. Hálásak vagyunk Istennek, hogy most két
területet szerveztünk újjá, s egy misszióterületet.
A Nyugat-indonéziai missziónk, melybe Dzsakarta, az ország fővárosa is
beletartozik, egyházunk legkisebb megszervezett területi egysége az országban.
A Dzsakartai gyülekezetünk a legerősebb az országban annak ellenére, hogy
hosszú évek folyamán lelki nehézségeken ment keresztül és ezért csökkent a létszáma. Istennek legyen hála, hogy a 2011 óta folyó lelki munka eredményeként
újra növekszik gyülekezetünk. Sok új tag csatlakozott hozzánk és az igazság után
érdeklődők száma is növekedett. Így 2014-ben megszerveződtünk, mint Nyugatindonéziai misszióterület.
Most fel kell újítanunk a régi központunkat Dzsakartában és szeretnénk vásárolni egy imaházat egy újonnan megszervezett gyülekezetünknek Cileungsi-ban.
Mivel a Nyugat-indonéziai missziónk még nagyon fiatal így a pénzkészletünk is
elég szűkös. Ezért kérjük a testvéreinket és barátkozóinkat az egész világon, hogy
adakozzanak bőkezűen 2015. október első szombatján az Úr műve számára a
Nyugat-indonéziai területre.
Előre is köszönjük a pénzügyi támogatásotokat és imáitokat, hogy hamarosan felújíthassuk a régi központunkat, és vásárolhassunk egy új imaházat Isten
dicsőségére.
Testvéreitek a Nyugat-indonéziai misszióterületről
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Isten Országának eljövetele – 2015. október - december

2015. október 3.
Szombat

Napnyugta: H 18:16
		
Ro 18:54

ISTEN SZERETETE IRÁNTAD
„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő
egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa” (1Jn 4:9).
„A kereszten függő Jézus maga volt az evangélium… Ez a mi üzenetünk,
érvelésünk, hitelvünk, tanításunk, figyelmeztetésünk a megátalkodottaknak,
bátorításunk a szomorkodóknak, reményünk minden hívő szára.” – TII 196.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 7-13. (Isten szeretete az emberek iránt)

Vasárnap

szeptember 27.

1. A SZERETET KINYILVÁNÍTÁSA
a. Mi a Teremtőnk legfőbb jellemzője? 1Jn 4:16.

„’Isten a szeretet’ – ez a szó áll minden fakadó bimbón, minden virágszirmon és minden fűszálon… A természetben minden azt bizonyítja, hogy
szerető, gyengéd Atya az Isten, és boldoggá akarja tenni gyermekeit. És ha
megparancsol, vagy megtilt valamit, nem azért teszi, hogy hatalmát fitogtassa,
hanem mindenkor az ember érdekében teszi.” – PP 600.

b. Hogyan fejezte ki Isten a legteljesebb módon a szeretetét? Jn 3:16;
Rm 5:6-8;

„Minél többet foglalkozunk a kereszt fényében Krisztus jellemével, annál több
kegyelmet, gyengédséget és megbocsátást látunk egybefonódva igazsággal és
jogossággal. Annál érthetőbben és világosabban felismerhetjük Isten végtelen és
örökkévaló szeretetének megszámlálhatatlan bizonyítékát, és annál inkább megérthetjük azt a bensőséges, szívbeli részvétet, mely az anyának elveszett gyermeke
utáni szerető sóvárgást is végtelenül felülmúlja!” – JVÚ 13.

1. Tanulmány - ISTEN SZERETETE IRÁNTAD
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS IMAHÁZ RÉSZÉRE A NYUGAT-INDONÉZIAI MISSZIÓBAN

1. Tanulmány

Hétfő

szeptember 28.

2. A BŰNTŐL MEGMENTVE
a. Milyen nagy küldetést teljesített be Jézus az Ő áldozata által? Mt 1:21.
„Jézus Atyja mellett maradhatott volna, megtarthatta volna mennyei dicsőségét s az angyalok hódolatát. Mégis elhatározta, hogy leteszi jogarát Atyja
kezébe, elhagyja a mindenség trónját, hogy világosságot hozzon a sötétségben
ülőknek és életet adjon az elveszendőknek.” – JÉ 14.
„Krisztus csak szenvedés árán tölthette be küldetését. Szomorúsággal,
nehézségekkel, küzdelmekkel teli élet és szégyenteljes halál állt előtte. Hordoznia kellett az egész világ bűneit. El kellett szenvednie, hogy elszakad Atyja
szeretetétől.” – JÉ 99.

b. Mi az Ő akarata minden ember részére? 2Pt 3:9; 1Tim 2:4.

„Krisztussal úgy bántak, ahogy mi megérdemelnénk, hogy mi olyan bánásmódban részesüljünk, amilyet Ő kapott. Elítélték Őt a mi bűneinkért,
amelyekben semmi része sem volt, hogy mi felmentést kapjunk az Ő igazságáért, amelyben nekünk semmi részünk nincs. Elszenvedte a mi halálunkat,
hogy mi elnyerhessük az Ő életét.” – JÉ 16-17.

c. Hogyan válhat javunkra Krisztus bűneinkért hozott halála? Apcs
16:31; 1Jn 1:9.

„Egyszerűek, igazak és ésszerűek azok a feltételek, melyek alapján Isten
kegyelmét elnyerhetjük. Isten nem kíván tőlünk méltatlan vagy lehetetlen
dolgokat, hogy bocsánatban részesülhessünk. Nem szükséges hosszú és fáradságos zarándoklásokat végeznünk, sem fájdalmas önkínzásoknak alávetnünk
magunkat, hogy lelkünket a menny és föld Teremtőjének beajánljuk, hogy
ily módon bűneinket levezekeljük; aki bűnét bevallja és elhagyja: kegyelmet
nyer.” – JVÚ 35.
„Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csakis Ő tud szívünkbe a bűn
ellen gyűlöletet plántálni. Ha igazság és tisztaság után vágyakozunk, ha bűnös
voltunknak tudatára ébredünk, ez mind világos bizonyítéka annak, hogy a
Szentlélek hat a szívünkre.” – JVÚ 24.
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Kedd

szeptember 29.

„Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből,
amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem
tudunk… Nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek
megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg
kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet átalakítani és a
cselekvés titkos rugóit megtisztítani nem tudják. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie; felülről jövő új életre van szükség, mielőtt a
bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom: Krisztus. Egyedül az
Ő kegyelme képes a lélek holt erőit megeleveníteni és Istenhez, szentséghez
vezetni.” – JVÚ 16.

b. Mit végez Isten hatalma a megtért keresztény szívében? Fil 2:13; Zsid
13:20-21.
„A törvény Isten gondolatainak kifejezése, ha ezeket Krisztusban elfogadjuk, a saját gondolatainkká válnak. Ez emel a természet hajlamai, vágyai fölé,
olyan kísértések fölé, melyek bűnhöz vezetnének.” – JÉ 252.
„Amint az isteni természet részesévé válunk, a rosszra való öröklött és
ápolt hajlamokat az Úr le fogja vágni jellemünkről, s élő hatalommá tesz bennünket a jóra. Mindenkor az isteni tanítótól tanulva, naponta természetében
részesülünk, együttműködünk Istennel a Sátán kísértéseinek legyőzésében.”
– TII 226.

c. Miről szóljon mindenkor a mi imánk? Zsol 139:23-24.
„A maga erejével senki sem szabadulhat meg énjétől; csupán hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Krisztus elvégezze bennünk ezt a munkát. Mondjuk el
hát szívünk mélyéből: Uram, vedd a szívemet, mert én magam nem tudom
odaadni! A szívem a Tied, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni!
Ments meg akkor is, ha ellenállok; ha gyenge vagyok; ha Téged nem tükrözlek!
Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta, szent légkörbe, ahol szereteted gazdag
árja átjárhatja lelkem!” – KP 106.

1. Tanulmány - ISTEN SZERETETE IRÁNTAD
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3. A BENNÜNK LÉVŐ GONOSZSÁGTÓL MEGMENTVE
a. Mi több kell a megváltáshoz a megbocsátáson kívül? Tit 2:11-14; Gal
2:20.

Szerda

szeptember 30.

4. A LELKI HARC
a. Milyen belső csatát kell megharcolnunk minden nap? Péld 16:32; Ef
6:11.
„A saját énünk elleni küzdelem a leghatalmasabb harc, amelyet meg kell
vívnunk.” – JVÚ 41.
„A kereszt bizonyítéka annak, hogy senkinek sem szükségszerű elvesznie,
és hogy minden ember számára óriási segítség áll rendelkezésre.” – 1Sz 89.

b. Mi lesz a végső lépés az igazak megváltásában? Zsid 9:28; 1Kor
15:51-54.

„Bár [akik Jézusban aludtak el] talán e földi halandó életükben nyomorékok, betegek, vagy görnyedtek voltak, mégis a feltámadt és megdicsőült formájukban egyéni jellegzetességeik tökéletesen megmaradnak és megismerjük
a Jézus arcáról tündöklő fényben ragyogó arcukban szeretteink vonásait.” –
3SP 219.
„Az élő igazak ’nagy hirtelen, egy szempillantásban’ elváltoznak. Isten
szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt
szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe.” – NK 645.

c. Mikor fog a harc teljesen befejeződni? 2Tim 4:7-8.
„[Krisztus] trónjához [az új Jeruzsálemben] legközelebb azok állnak,
akik egykor Sátán ügyéért buzgólkodtak, de aztán tűzből kikapott üszökként
mélységes, lelkes odaszentelődéssel követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a jelleme hazug és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletességre, akik tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ
érvénytelennek mondta; és azok az embermilliók, akik a korszakok hosszú
során mártírként szenvedtek hitükért. Mögöttük pedig a ’nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből
és nyelvből… a trón előtt és a Bárány előtt… fehér ruhákba öltözve, és az
ő kezeikben pálmaágak’ (Jel 7:9). Harcuknak vége. A győzelmet kivívták. A
versenyt megfutották és megnyerték. A pálmaág a kezükben győzelmüket
szimbolizálja; a fehér ruha pedig Krisztus makulátlan szentségét jelképezi,
amely most már az övék.” – NK 590.
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Csütörtök

október 1.

„Ugyanazon isteni erő, mely a természetet uralja, hat az emberi szívekre
is, kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyasvalami után, amijük nincs.
E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten Lelke munkálkodik bennük,
hogy oly javak után törekedjenek, melyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyugalmat; ezek: a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme. Az
Üdvözítő, látható és láthatatlan befolyásával folytonosan munkálja az emberi
lelket, hogy azt a bűnnek ki nem elégítő örömeitől elvonja és a végtelen öröm
forrásához juttassa, amelyet Benne elnyerhetnek. Az isteni üzenet mindazokhoz szól, akik hiába igyekszenek e világ ’repedezett’ kútjaiból vizet meríteni:
[Idézve: Jel 22:17].
Ti, akik teljes szívetekből jobb után vágyakoztok, mint amit e világ nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Istennek hívó szavát!” – JVÚ 24.

b. Mire emlékeztessen a szívünk ajtaján kopogtató kéz? Jel 3:20; Zak
13:6.

„Gyűljünk Krisztus keresztje alá! A megfeszített Krisztus legyen elmélkedésünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandóan Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le
mindent azokba a kezekbe, melyek érettünk a keresztre szegeztettek.” – JVÚ
101.

Péntek

október 2.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Hogyan fejezte ki Isten az irántad való szeretetét?
Mi Krisztus halálának a jelentősége minden ember számára?
Hogyan megy tovább a megváltás pusztán a múlt bűneinek megbocsátásán?
Mi lesz a végső lépés a megváltás művének a befejezésében?
Miért a ma a legjobb arra, hogy válaszolj Jézus kopogtatására a szíved
ajtaján?

1. Tanulmány - ISTEN SZERETETE IRÁNTAD
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5. A KÉZ AMELY KOPOGTAT
a. Milyen meghívót nyújt át Jézus ma minden léleknek? Jn 7:37-38; Jel
22:17.

2. Tanulmány

2015. október 10.
Szombat

Napnyugta: H 18:03
Ro 18:41

A KIVÍVOTT ISTENI URALOM
„És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak
sarkát mardosod” (1Móz 3:15).
„A nagy küzdelem folyamán kibontakozó tények által Isten bemutatja
kormányzatának elveit és szabályait, amelyeket Sátán és az általa becsapottak
meghazudtoltak.” – PP 51.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 7-17. (Miért engedte meg Isten a bűnt?)

Vasárnap

október 4.

1. AZ ÖRÖKKÉVALÓ BIRODALOM
a. Mit tudhatunk meg Isten kormányzatáról a Fia helyzetének és hatalmának leírásából? Zsol 45:7; Zsid 1:1-3.

„A föld nem a saját, benne rejlő ereje által termi meg bőségét, és folytatja
évről évre a nap körüli keringését. Egy láthatatlan kéz vezeti a bolygókat égi
körforgásukban.” – EÉ 97.

b. Mit tudunk Isten királyságának alaptörvényéről? Zsol 19:8; Mt
22:37-40.

„Isten törvénye, az Ő valódi, benső lényének kifejezése; a szeretet nagy
elvének megtestesülése, mely uralmának alapját képezi mennyen és földön.”
– JVÚ 58.
„Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett
lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény
nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot
kíván minden teremtményétől – olyan hódolatot, amely Isten jellemének
megértéséből fakad.” – NK 439.
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Hétfő

október 5.

2. EGY RIVÁLIS HATALOM
a. Hogyan írja le a Biblia – Tírus királyának jelképében – Lucifer bukását?
Ez 28:11-15.

„Benne – akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny
lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt – fogant meg a bűn.
Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan.”
– NK 439.

b. Hogyan fordult ellene Lucifer – akit most Sátánnak neveznek – Isten
kormányzatának? Ésa 14:12-14.

„Elhagyva az Atya közelében elfoglalt helyét, Lucifer elment, hogy széthintse az elégedetlenség szellemét az angyalok között. Titokban dolgozott,
és valódi szándékát egy ideig az Isten iránti tisztelet látszata alá rejtette. A
mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban kezdett kételyeket
sejtetni. Arra célozgatott, hogy bár törvények szükségesek a világ lakóinak,
de az angyaloknak, akik magasabban állnak, nem kell ilyen korlátokat szabni,
mert a saját bölcsességük elegendő vezető. Az angyalok nem olyan lények,
akik szégyent hozhatnának Istenre; minden gondolatuk szent.” – PP 11.

c. Mit eredményezett ez az ellenszegülés? Jel 12:7-9; Lk 10:18.

d. Milyen pozíciót tulajdonított el Sátán, amikor a földre vettetett? Jób
1:7; Jn 14:30.

„Sátán Ádámtól ragadta el az uralmat, Ádám viszont a Teremtő képviselője
volt, nem pedig független uralkodó. A föld Istené, és Ő mindent Fiának adott.
Ádámnak Krisztus alattvalójaként kellett uralkodnia. Amikor Ádám az uralmat Sátán kezére játszotta, Krisztus maradt a jogos Király… Sátán csak addig
gyakorolhatja bitorolt hatalmát, amíg Isten megengedi.” – JÉ 99.
2. Tanulmány - A KIVÍVOTT ISTENI URALOM
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Kedd

október 6.

3. A FÖLDI KÜZDELEM
a. Milyen pozícióba helyezte eredetileg Isten az embert? Zsol 8:5-7.
b. Hogyan törekedett Sátán a kígyón keresztül bevonni Ádámot és Évát
ebbe a küzdelembe? 1Móz 3:1, 4-5.
„[A kígyó] kifejezte, hogy ha ősszüleink esznek arról a fáról [mely a kert
közepén állt], a lét magasabb szintjére jutnak, a tudás szélesebb mezejére lépnek. Arra célzott, hogy az Úr féltékenyen vissza akarja ezt tőlük tartani, nehogy vele egyenlővé magasztosuljanak. Ő maga is evett a tiltott gyümölcsből,
és ennek eredményeképpen megszerezte a beszéd képességét. Az a gyümölcs
csodálatos bölcsességet és hatalmat ad; Isten ezért tiltotta meg, hogy megkóstolják, vagy csak megérintsék is. A kísértő azt sugalmazta, hogy nem fog
bekövetkezni Isten fenyegetése, csak meg akarta félemlíteni őket. Hogyan is
halnának meg? Hát nem ettek az élet fájáról? Isten meg akarja gátolni fejlődésüket és boldogságukat.” – PP 28-29.

c. Mi történt az emberiséggel Sátán kísértésein keresztül? Rm 6:16;
5:12.

d. Hogyan veszítette el az ember az uralmát a földön? 1Móz 3:24; 9:2.

„Az egész természet magán viseli a bűn átkát; az Isten elleni lázadás jellegéről és következményeiről tanúskodik. Amikor Isten megalkotta az embert,
úrrá tette a föld és minden élő teremtmény felett. Ameddig Ádám hű volt
Istenhez, uralkodott az egész természeten. De amikor fellázadt Isten törvénye
ellen, az alsóbbrendű teremtmények az ő uralma ellen lázadtak fel. Az Úr
nagy irgalmában így mutatta meg az embernek, hogy törvénye milyen szent,
és azt akarta, hogy saját tapasztalatából tanulja meg, milye veszélyes annak a
legkisebb mértékben is a mellőzése.” – PP 34.
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Szerda

október 7.

4. REMÉNY A KÖZELGŐ KIRÁLYBAN
a. Ismertesd azt az ígéretet, amit Isten a kígyónak adott átokba foglalt
bele! 1Móz 3:15.
„Ez az ősszüleink hallatára elhangzott ítélet nekik ígéret volt. Míg ember
és Sátán közötti harcot jövendölt, azt is kinyilatkoztatta, hogy a nagy ellenség
hatalma végül megtörik. Ádám és Éva bűnözőként állt az igazságos bíró előtt,
várva a törvényszegésük miatti ítéletre; azonban mielőtt a rájuk kirótt vesződséges, fájdalmas életről hallottak volna, illetve arról, hogy vissza kell térniük
a porba, reményt kínáló szavak hangzottak el. Bár szenvedniük kell hatalmas
ellenségüktől, de örömmel várhatják a végső győzelmet.” – PP 40.

b. Hogyan teljesedett be ez az ígéret? Jn 12:31-32; 1Tim 3:16.

„Megváltásunk terve nem Ádám bukása után – mint utólagos megoldás –
jött létre. A megváltás terve ’ama titoknak kijelentése’ volt, ’mely örök időtől
fogva el volt hallgatva’ (Rm 16:25). A megváltás terve azokat az elveket tárta
fel, amelyek Isten trónjának alappillérei voltak öröktől fogva. Isten és Krisztus
kezdettől tudtak Sátán hitehagyásáról, és arról, hogy az ember is bűnbe esik
a lázadó megtévesztő befolyása következtében. Nem Isten akarta a bűnt, de
látta előre, hogy lesz, és gondoskodott ennek a rettenetes veszedelemnek a
legyőzéséről. Oly nagy volt a világ iránti szeretete, hogy elkötelezte magát
egyszülött Fia feláldozására, ’hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen’ (Jn 3:16).” – JÉ 13-14.

c. Hogyan ecsetelték a próféták az eljövendő Messiás jellemét? 1Móz
49:10; Ésa 9:6-7.

„Soha nem aludt ki az emberek szívében az a reménység [hogy visszakapják az elveszített föld feletti uralmat], hogy Isten Fiának mint Megváltónak
és Királynak adventje megváltást hoz. Kezdettől fogva voltak, akik a jelen
árnyain túl hitükkel látták a jövő valóságait.” – PK 682.

2. Tanulmány - A KIVÍVOTT ISTENI URALOM
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Csütörtök

október 8.

5. A KÉT OSZTÁLY KIALAKULÁSA
a. Összehasonlítva a következő bibliaverseket, az emberiségnek mely
két osztálya alakult ki? Rm 8:14; 1Jn 3:1; Rm 1:21-22; Ef 2:1-3.

„Amint az emberek szaporodtak, feltűnőbb lett a két osztály közötti különbség. Az egyik osztály nyíltan hűséget fogadott Istennek, a másik semmibe
vette őt és engedetlen volt.” – PP 52.

b. Hogyan mutatja be Kain és Ábel tapasztalata az emberiség állapotát? Zsid 11:4; 1Jn 3:12.

„Kain és Ábel két olyan osztályt képvisel, amely az idők végéig meg lesz a
világon. Az egyik osztály elfogadja a bűnért kijelölt áldozatot; a másik merészkedik saját érdemeiben bízni. Ez utóbbi áldozata nélkülözi Krisztus közbenjárását és érdemeit, ezért nem teheti az embert Isten előtt kedvessé. Bűneink
csak Jézus érdemei által bocsáthatók meg… Semmi más úton-módon nem
lehet a bűn rabságából kiszabadulni!” – PP 47.

c. Milyen választási lehetősége van napjainkban Ádám minden gyermekének? Rm 6:16.

Péntek

október 9.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Honnan tudjuk, hogy Isten törvénye öröktől fogva létezik?
Hogyan szegült ellene Lucifer Isten kormányzata legfőbb alapelvének?
Hogyan csapják be még ma is az emberiséget a kígyó hazugságai?
Milyen remény éltette a hívők hitét egykor?
Milyen jellegzetességei vannak Kain és Ábel modern megfelelőinek?
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3. Tanulmány

2015. október 17.
Szombat

Napnyugta: H 17:50
Ro 18:29

ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI
„Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta
-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az
országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik?” (Jak 2:5).
„Mindenki, aki Krisztusé, ’Ábrahám magva… és ígéret szerint örökös’ –
’Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség’ (Gal 3:29; 1Pt 1:4)
örököse, a bűn átkától megszabadított föld örököse.” – PP 134.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 423-437. (A Szabadító eljövetele)

Vasárnap

október 11.

1. CSAK ELŐRE NÉZZ
a. Hogyan foglalhatjuk össze az evangéliumot? Rm 1:16-17.
b. Kiknek van szükségük az evangélium meghallására és milyen döntés
előtt állnak ők? Mt 24:14; Mk 16:15-16.

„Ha Isten gyülekezetének tagjai teljesítenék küldetésüket az ínséget szenvedő bel- és külföldi területeken és így elvégeznék evangéliumi megbízatásukat,
akkor csakhamar az egész világ meghallaná az intő figyelmeztetést és az Úr Jézus mielőbb visszajöhetne e földre – hatalommal és nagy dicsőséggel.” – AT 77.

c. Az emberek mely osztálya részesülhet üdvösségben? Apcs 10:34-35;
Rm 8:14; Ef 3:6.

„A megváltás áldásai minden léleknek szólnak. Az embert csak saját választása akadályozhatja meg abban, hogy az evangélium által Krisztus ígéretének részese legyen.” – JÉ 339.

3. Tanulmány - ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI
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Hétfő

október 12.

2. ISTEN ŐSI NÉPÉNEK SZÓLÓ ÍGÉRETEI
a. Milyen ígéretet kapott Ábrahám és a leszármazottai? 1Móz 12:1-3;
13:14-17.

„Izrael által Isten gazdag áldást akart küldeni minden népnek. Izrael útján
kellett volna a világosságnak szétterjednie az egész világon…
E terv megvalósítása érdekében hívta ki Isten Ábrahámot bálványimádó
rokonai közül, és megparancsolta, hogy lakjék Kánaán földjén.” – KP 193.

b. Miért várt Isten Ábrahám után több generációt is mire tényleg övék
lehetett Palesztina területe? 1Móz 15:13-16.

„A világ népeiből a romlott szokások kitörölték Isten ismeretét. Az irgalmas Isten mégsem vonta vissza tőlük az életet. Egyháza által akart alkalmat
adni a pogányoknak arra, hogy megismerjék. A népe által megmutatott elvekkel akarta erkölcsi képmását helyreállítani az emberben.” – KP 193.
„Az emoreusok bálványimádók voltak, akik gonoszságukkal az életüket
már eljátszották. Isten négyszáz évig mégis megkímélte őket, mert félreérthetetlen bizonyítékát akarta adni nekik, hogy ő az egyedüli igaz Isten, az ég
és a föld Alkotója. Isten mindazon csodái, amelyekkel Izraelt kihozta Egyiptomból, ismeretesek voltak előttük. Isten elegendő bizonyítékot adott nekik,
amelyből megismerhették volna az igazságot, elfordulván a bálványimádástól
és kicsapongó életmódjuktól.” – PP 403.

c. Mi történt végül az emoreusokkal? Bír 11:21-24.

„Miután eljutottak az emoreusok földjének határához, [az Izraeliták] ezt a
népet is csak arra kérték, hogy engedje őket átvonulni országukon. Megígérték
nekik, hogy figyelembe veszik és megtartják mindazokat a szabályokat, amelyeket más népekkel való érintkezésükben már alkalmaztak. Amikor azonban
az emoreusok királya visszautasította ezt az udvarias kérelmüket és kihívóan
harcra gyűjtötte seregeit, akkor az ő gonoszságuk, bűnük pohara betelt és Isten az emoreusok legyőzését, megsemmisítését határozta el.” – PP 404.
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Kedd

október 13.

3. EGY MEGTÖRT SZÖVETSÉG
a. Hogyan mulasztotta el Izrael Isten tervét megvalósítani miután bevitte őket az ígéret földjére? Bír 2:10-13.

„Amíg a Józsué által oktatott nemzedék ki nem halt, a bálványimádás kevésbé terjedt el, de a szülők előkészítették gyermekeik hitehagyásának útját. Az
Úr korlátozásainak megvetése azok részéről, akik Kánaán birtokába jutottak,
gonosz magvetés volt, melynek következménye keserű gyümölcsöt hozott sok
nemzedék számára. A héberek egyszerű szokásai testi egészséget biztosítottak
számukra, de a pogányokkal való kapcsolat az étvágy és a szenvedély élvezetéhez vezetett, amely fokozatosan csökkentette a szellemi, erkölcsi és fizikai
erőt. Bűneik elválasztották Izraelt Istentől: erejét visszavonta tőlük és ők nem
tudtak ellenállni ellenségeiknek. Így azoknak a nemzeteknek lettek alattvalói,
amelyeket Isten segítségével elűzhettek volna.” – PP 508-509.

b. Mi történt a kettéosztott nemzet északi királyságában, az első királyuk befolyására? 1Kir 14:15-16.

„Ha Izráel megszívlelte volna a próféták tanításait, megmenekült volna a
megaláztatástól. Isten kénytelen volt fogságba engedni őket, mert makacsul
elfordultak törvényétől…
Isten törvényének áthágása minden korban ugyanilyen következményekkel járt. Noé idejében, amikor az ember minden helyes elvet megsértett,
amikor a gonoszság oly nagy és általános lett… Isten nem tűrhette tovább…
Ábrahám korában Sodoma népe nyíltan dacolt Istennel és törvényével. Ebből
ugyanolyan gonoszság, romlottság és féktelen mértéktelenség következett,
mint ami az özönvíz előtti világot jellemezte. Sodoma lakói átlépték Isten
türelmének határát, ezért fellobbant ellenük bosszújának tüze.
Az Izráel tíz törzsének fogságát megelőző idő hasonló engedetlenség és
gonoszság kora volt. Isten törvényét semmibe vették, ezért a bűn zsilipje megnyílt Izráel felé.” – PK 185.

3. Tanulmány - ISTEN ORSZÁGÁNAK ÖRÖKÖSEI
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Szerda

október 14.

4. JÚDA KIRÁLYA
a. Mennyi ideig maradt fenn Júda törzsének királyi volta? 1Móz 49:10;
Ez 21:25-27.

„Az oroszlán, az erdők királya ennek a törzsnek nagyon találó jelképe,
mert ebből a törzsből származott Dávid, és Dávid Fia, Siló, az igazi ’Oroszlán
Júda törzséből’, aki előtt végül meghajolnak az összes hatalmasságok és minden népek és nemzetek hódolatukat fejezik ki előtte.” – PP 195.

b. Ki volt „Siló” (az „akié az igazságosság”), és mikor jött el? Zak 9:9;
Mt 21:1-9.

„Egyik század múlt a másik után. Végül elhallgattak a próféták. Az elnyomó keze súlyosan nehezedett Izráelre. Amint a zsidók elfordultak Istentől, hitük megfakult, és reménységük szinte már alig világította meg a jövőt. Sokan
nem értették meg a próféták szavát, és azok, akiknek továbbra is erősen kellett
volna hinniük, már-már így kiáltottak: ’Múlnak a napok, és nem teljesül a sok
látomás ’ (Ez 12:22. angolban). A mennyei tanács azonban eldöntötte Krisztus
eljövetelének óráját.” – PK 435-436.
„Míg egyfelől kevesen értették Krisztus missziójának természetét, másfelől
széles tömegek egy hatalmas fejedelmet vártak, aki Izraelben állítja fel birodalmát, és aki a népek szabadítójaként jön.” – JÉ 34.

c. Milyen Jézus királysága? Jn 18:36-37. Mi fog történni, amikor ezt a
királyságot már mindenhol hirdetik? Mt 24:14.

„Példaképünk távol tartotta magát a földi kormányoktól. Nem azért,
mintha közömbös lett volna az emberi bajok iránt, hanem mert az orvosságot
nem pusztán emberi vagy külső eszközökben kereste. A hatásos gyógyításhoz
egyénileg kell elérni az embert, újjáteremteni a szívet.
Krisztus országát nem törvényhozó testületek, tanácsok vagy bíróságok
döntésével, a világ nagyjainak támogatásával alapítja meg, hanem azzal, hogy
Krisztus természetét az emberekbe ülteti a Szentlélek munkája által.” – JÉ 429.
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Csütörtök

október 15.

5. AZ ELHAGYOTT HÁZ
a. Mit mondott Krisztus, amikor visszautasította Őt a saját nemzete?
Mt 23:37-38. Mikor valósult meg az elhagyás (úgy betű szerint, mint
lelkileg)? Mt 24:1-2.

„[Jézus] eddig Atyja házának nevezte a templomot, de most, amikor Isten
Fiaként ki kellett vonulnia falai közül, Isten örökre visszavonja jelenlétét az Ő
dicsőségére épült templomból. Ettől kezdve a templom szertartásai elveszítették jelentőségüket, és az istentiszteletek üres formává váltak.” – JÉ 524.
„[Jézus] látta Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, az ostromlott lakosságot éhezésbe, halálba sodródni… Látta, mi lesz a zsidók csökönyösségének eredménye – melyről az Ő üdvösségének elvetése is tanúskodik – hogy
nem lesznek hajlandók megadni magukat a hódító hadseregeknek… Látta a
nyomorult lakókat kerékbe törve, kereszten gyötrődve, a gyönyörű palotákat
ledöntve, a templomot romokban, vastag falaiból egyetlen kő sem marad a
másikon, míg végül a várost felszántják, mint a mezőt.” – JÉ 485.

b. Krisztus elutasításával mit hoztak magukra a zsidó vezetők? Mt
27:24-25. Kit választottak uralkodójuknak és végül mit tett ez az
uralkodó? Jn 19:14-15; Lk 21:20, 24.

Péntek

október 16.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért késleltette Isten Kánaán meghódítását?
2. Milyen tanulságot vonhatunk le abból, hogy Isten népe nem foglalta el teljesen az Ígéret földjét?
3. Miért volt a Jézus által prédikált királyság oly nagymértékben különböző
attól, mint amit népe várt?
4. Miért nincs jelentősége napjainkban, az Isten házában való szolgálatoknak?
5. Mi többet tehetnék azokért, akiknek hallaniuk kellene az evangéliumot?
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4. Tanulmány

2015. október 24.
Szombat

Napnyugta: H 17:38
Ro 18:17

A BETELJESÜLT ÍGÉRETEK
„Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai
pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt
is dicsőüljünk meg” (Rm 8:17).
„Az Úrnak mindig voltak a földön hűséges képviselői, akik magukévá tették a menny érdekeit. Istennek ezek a tanúi a lelki Izráel közé számítanak, és
Jahve teljesíti ősi népének tett minden szövetségi ígéretét.” – PK 444.
Javasolt olvasmányok: Próféták és Királyok, 438-448. (Izráel háza)

Vasárnap

október 18.

1. EGYENLŐ ESÉLY
a. A feltétel nélküli ígéretek helyett, mit vár el Isten? Jer 18:7-10.

„Nincs semmi másban biztonságunk, csak az Isten Igéjével szembeni szigorú engedelmességben. Isten minden ígéretét a hit és engedelmesség feltétele
mellett adta; és aki nem engedelmeskedik parancsolatainak, az eleve elzárja
magát a Szentírás áldásaitól.” – PP 578.

b. Milyen tulajdonságokat keres az Úr az emberekben, függetlenül a
társadalmi helyzetüktől, vagy a kiváltságaiktól? Apcs 10:34-35.

„Isten országában a helyet nem részrehajlással nyerik el. Nem kiérdemlik,
nem önkényes adományozás útján kapják. A jellem eredményezi. A korona
és a trón egy megvalósult állapot jelei, a mi Urunk Jézus Krisztus által önmagunk felett aratott győzelem jelei.” – JÉ 460-461.
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Hétfő

október 19.

2. AZ IGAZ IZRAEL
a. Milyen ígéretet olvashatunk Izrael jövőjére vonatkozóan? Jer 33:16;
Rm 11:25-27.

„Isten úgy a zsidók, mint a pogányok szívét átalakíthatja, és egyformán
részesítheti Krisztusban hívő gyermekeit az Izráel népének ígért áldásokban.”
– AT 257.

b. Mi az egyedüli út az üdvösségre, úgy a zsidóknak, mint a nem zsidóknak? Apcs 4:10-12.
„Egyesek azt állítják, hogy az emberiségnek nem megváltásra, hanem fejlődésre van szüksége – saját maga csiszolására, javítására és megújítására…
Kain története tanúsítja, hogy mi ennek a következménye. Megmutatja, mivé
lesz az ember Krisztus nélkül. Az emberiség képtelen önmagát megújítani.
Nem felfelé ível, a mennyei felé, hanem lefelé tart, a sátáni felé. Krisztus a mi
egyedüli reménységünk.” – PP 47.

c. Mi jellemzi az igaz Izraelt? Rm 2:28-29. Ennek fényében kikre alkalmazhatók valójában ezek az ígéretek? Rm 9:6-8.

„A farizeusok Ábrahám gyermekeinek mondták magukat, dicsekedtek az
isteni kijelentések birtoklásával. Ezek az előjogok azonban nem védték meg
őket az önzéstől, rosszindulattól, haszonleséstől, a legnagyobb képmutatástól.
Azt hitték, hogy ők a világ legvallásosabb emberei, ezzel szemben úgynevezett
igazhitűségük az Úr megfeszítéséhez vezetett.
Ugyanez a veszély ma is fennáll. Sokan keresztényeknek vallják magukat,
mivel keresztény hitvallást tettek. Ám az igazságot nem valósítják meg a gyakorlati életben. Hiányzik belőlük a hitből való szeretet, ezért nem is nyertek
erőt és kegyelmet, amely az igazság szentségéből fakad. Az ember megvallhatja hitét az igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé,
elnézővé, mennyei lelkületűvé, akkor az igazság átokká válik számára, befolyása által pedig átokká a világ számára.” – JÉ 253-254.
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Kedd

október 20.

3. ÁBRAHÁM MAGVA
a. Milyen ígéretet kapott Ábrahám a föld minden nemzedékére vonatkozóan? 1Móz 22:18.

„Nagyon megtisztelő volt az a feladat, amelyre Isten Ábrahámot elhívta
– hogy atyja legyen annak a népnek, amely századokon át védi és őrzi Isten
igazságát a világ számára, annak a népnek, amelyen keresztül a megígért Messiás adventjével Isten megáldotta a föld minden nemzetét.” – PP 108.

b. Mit jelentett a „mag” szó ezen ígéretben? Gal 3:16. Mi kell ahhoz,
hogy valaki ezen áldások befogadója lehessen? Gal 3:8-9.

„A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek Krisztus
által fognak teljesedni. Mindenki, aki Krisztusé, ’Ábrahám magva és ígéret
szerint örökös’ – ’Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség’ (Gal
3:29; 1Pt 1:4) örököse, a bűn átkától megszabadított föld örököse.” – PP 134.

c. Tanulmányozd a Jn 8:31-45. versekben feljegyzett párbeszédet,
azután ismertesd azt a jellemet, amit ki kell alakítani ahhoz, hogy
bekerülhessünk az itt megemlített lelki rokonságba!

„A farizeusok Ábrahám gyermekeinek vallották magukat. Jézus elmondta
nekik, hogy ezt az igényüket csak akkor érvényesíthetik, ha Ábrahám cselekedeteit művelik. Ábrahám igaz gyermekeinek hozzá hasonlóan Istennek
engedelmeskedő életet kell élniük. Nem igyekeznek megölni olyasvalakit,
aki az Istentől kapott igazságot jelenti ki. Krisztus elleni összeesküvésükkel a
vének nem Ábrahám dolgait cselekedték. Az Ábrahámtól való egyenes leszármazás önmagában értéktelen. Ha nincsenek vele lelki kapcsolatban, vagyis
nem ugyanaz a lelkület munkálkodik bennük, és nem ugyanazokat a dolgokat
cselekszik, akkor nem az ő gyermekei.” – JÉ 394-395.
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Szerda

október 21.

4. ÖRÖKÖLNI A FÖLDET
a. Hogyan voltak a pátriárkák is belefoglalva a föld öröklésének ígéretébe? 2Móz 6:8. Minek kell történni azért, hogy ez az ígéret beteljesedjen? Lk 20:34-38.
„Nem erre a világra szól az az örökség, amit Isten ígért népének. Ábrahámnak nem volt birtoka a földön, ’egy lábnyomnyi’ sem (Apcs 7:5). Ugyan nagy
vagyona volt, de Isten dicsőségére és embertársai javára használta fel. Nem
tekintette ezt a világot otthonának. Isten arra szólította, hogy hagyja el bálványimádó honfitársait, és neki ígérte Kánaánt, mint örök birtokot, de sem fia,
sem unokája nem kapta meg azt. Amikor Ábrahám temetkezési helyet akart
szerezni halottja számára, meg kellett azt vennie a kananeusoktól. Egyetlen
birtoka az Ígéret földjén egy sziklába vájt sír volt a Makpelah barlangjában.
De Isten szava nem vesztette érvényét; és nem is akkor vált véglegesen
valóra, amikor a zsidó nép elfoglalta Kánaánt. ’Az ígéretek pedig Ábrahámnak
adattak és az ő magvának’ (Gal 3:16). Ábrahámnak osztoznia kell az örökségben. Talán úgy tűnik, hogy Isten ígéretének teljesedése sokáig késik – mert
’egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap’
(2Pt 3:8). Úgy tűnhet, hogy késik, de a rendelt időben ’eljön, el fog jőni, nem
marad el’ (Hab 2:3). Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék nemcsak
Kánaán földjét foglalta magában, hanem az egész földet.” – JÉ 133-134.

b. Mi mutatja, hogy a pátriárkák megértették ezt? Zsid 11:13-16.
c. Kik tekinthetőek Ábrahám valódi utódainak, és így ígéret szerinti
örökösöknek? Gal 3:27-29; Mt 8:11-12.
„Krisztus nem látott semmi érdemet a származásában. Azt tanította,
hogy a lelki kapcsolat a vérségi kapcsolat felett áll… Csak azok Ábrahám
igazi leszármazottai, akik Ábrahám lelkületével engedelmeskednek Istennek.” – KP 180.
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Csütörtök

október 22.

5. A DICSŐ ÖRÖKSÉG
a. Milyen állapotok lesznek a földön, amikor az ígéret beteljesedik? Ésa
65:17-19.

„A Biblia ’hazá’-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a
mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák
árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen
elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges
ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe,
a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál.” – NK 599.

b. Hogyan írja le a Szentírás az örökségbe kapott ország lelki egységét?
Jer 23:3-6; Ez 37:24-27.

„A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be…
Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes
szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.” –
NK 602.

c. Amikor a föld újjá lesz teremtve, mit fog Isten tenni az Ő lakóhelyével? Jel 21:1-3.

Péntek

október 23.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Amikor Isten ad egy ígéretet, milyen feltételektől függhet annak teljesedése?
Mi szükséges még a Krisztusba való hitvallás mellett?
Mi tesz valakit Ábrahám igazi gyermekévé?
Mikor fog megvalósulni a föld örökségbe adásának ígérete?
Milyen lesz az üdvözültek magatartása az új földön?

Isten Országának eljövetele – 2015. október - december

2015. október 31.
Szombat

5. Tanulmány

Napnyugta: H 16:27
Ro 17:07

A GONOSZSÁG TITKA
„Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak,
aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia” (2Thess 2:7).
„Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében
megjövendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai hatalom…
Már ilyen korán látta, hogy tévelygések csúsznak az egyházba, amelyek utat
készítenek a pápaság kialakulásához.” – NK 49.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Küzdelem, 45-57. (A hitehagyás)

Vasárnap

október 25.

1. VESZÉLY A NYÁJRA
a. Milyen veszélyre figyelmeztette Jézus a gyülekezetet? Mt 24:4-5, 11.
Mi fog végül kifejlődni? Apcs 20:28-30; 2Thess 2:1-12.

„Még néhány rövid esztendő és a gyülekezet tanítói és vezetői közül sokan áldozzák oda életüket az evangéliumért. Nemsokára borzalmas farkasok
jönnek közéjük, akik nem kímélik a nyájat. Mindez azonban ne csüggessze el
őket, akik Krisztusban reménykednek.” – AT 361-362.

b. Mit tehet a gyülekezet ilyen veszéllyel szemben? 2Tim 3:13-15; Rm
16:17-18.

„A jövőbe tekintve, látta Pál azokat a támadásokat, amelyek fenyegetik a
gyülekezetet, mind külső mind belső ellenségei részéről. Ünnepélyes komolysággal kérte a testvéreket, hogy éberen őrködjenek a rájuk bízott szent kincs
felett.” – AT 269.
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Hétfő

október 26.

2. A VESZEDELMES ÜLDÖZÉS
a. Mit tettek a hitetlen zsidók a keresztény társaikkal? 1Thess 2:14-16;
Apcs 14:2. Mi eredményezett az üldözés? Apcs 8:1,4.

„Megkezdődött az evangélium diadalútja a pogányok között; a gyülekezet
pedig megerősödött a dúsan bearatott lelkekkel. Várható volt azonban, hogy
az erre a munkára kijelölt apostolok bizalmatlansággal, előítélettel és irigységgel találkoznak majd és tanításuk, mely ’lerontotta a közbevetett választófalat’
(Ef 2:14.) – amely oly hosszú időn át szétválasztotta a zsidókat és görögöket
– az eretnekség vádját lobbantja fel.” – AT 112.
„Ha az igazság ismerői gyakorolnák és kiélnék az igazságot, akkor módszereket dolgoznának ki, hogy ott keressék föl az embereket, ahol vannak. A
keresztény egyház kezdetén Isten gondviselése szórta szét a szenteket a világ
minden tájára. Krisztus tanítványai nem maradtak Jeruzsálemben, sem a közeli városokban, hanem országuk határain túl, a nagy közlekedési csomópontokba mentek, keresni az elveszetteket, hogy Istenhez vezessék őket. Az Úr
ma azt kívánja, hogy sokfelé vigyük előre az Ő munkáját. Ne korlátozódjunk
kevés helyre.” – 6B 240.

b. Számítaniuk kellett-e a keresztényeknek az üldözésre? Jn 15:20;
2Tim 3:12. Miért veszíti el hitét valaki, amikor üldözéssel szembesül? Mk 4:16-17.

c. Hogyan fogadjuk az üldözést? Mt 5:10-12; Rm 8:37-39.

„[Idézve: Mt 5:10-12.] Jézus itt megmutatja [a tanítványainak], hogy amikor nagy szenvedéseket élnek át majd Ő miatta, akkor lesz okuk boldognak
lenni és felismerni, hogy üldöztetéseik hasznosak részükre, mert ennek hatására megszűnik a világ iránti vonzalmuk és a mennyre irányítja figyelmüket.”
– 2SP 211-212.
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október 27.

3. ZSIDÓ HAGYOMÁNYOK TANÍTÓI
a. Hogyan hatott némely gyülekezeti tagra az üldözéstől való félelem?
Apcs 15:1-2.
„Mialatt az apostolok a prédikátorokkal és az egyszerű tagokkal együtt
azon fáradoztak, hogy minél több lelket nyerjenek meg Krisztusnak, addig
bizonyos zsidó hívőknek, a Júdeabeli ’farizeus szektából’ sikerült felvetni egy
olyan kérdést, mely csakhamar szétágazó vitákra adott okot a gyülekezetben.
A hívő pogányok között pedig megdöbbenést keltett. Ezek a Júdeabeli tanítók
azt állították és pedig nagyon határozottan, hogy csak a körülmetélkedés és a
ceremóniák törvényének betartása vezet az üdvösségre…
Akik a zsidók közül tértek meg, rendszerint nem voltak hajlandók oly
gyorsan haladni, mint ahogyan az isteni gondviselés az utat előkészítette. Az
apostoloknak a pogány területeken elért eredményéből tisztán látszott, hogy
a pogányok közül megtértek száma csakhamar túlszárnyalja a zsidó megtértek számát. A zsidók tehát féltek, hogy nemzeti sajátosságaik, s törvényeik
ceremóniái – melyek eddig határozottan megkülönböztették őket minden
más néptől – végül teljesen megszűnnek azok között, akik az evangéliumot
elfogadják, ha nem állítják törvényük korlátait és ceremóniáit a gyülekezeti
felvétel szükséges követelményeként a pogányok elé.” – AT 131-132.

b. Milyen lelkület húzódott meg e tevékenység mögött? Gal 6:12-16.
Hogyan viselkedik az igaz keresztény egy ehhez hasonló helyzetben?
2Tim 1:7.
c. Hogyan szállt szembe Pál apostol a tévtanokkal a leveleiben? Rm
2:25-29; 1Kor 7:18-19; Gal 5:6.
„Pál minden képességét Isten szolgálatára szentelte. Közvetlenül a men�nyből kapta az evangélium igazságait és prédikátori tisztségének végéig élénk
összeköttetése volt a mennyel. Isten tanította őt, hogy a pogány keresztényekre ne rakjanak fölösleges terheket. Amikor tehát az antiókhiai zsidó hívők
felvetették a körülmetélkedés kérdését, Pál már ismerte a Szentlélek akaratát
ebben a kérdésben. Így képes volt álláspontja mellett sziklaszilárdan kitartani
és azt képviselni. Ennek elfogadása felszabadította a gyülekezeteket a zsidó
szertartások és ceremóniák alól.” – AT 140.
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Szerda

október 28.

4. BÁTORSÁG ÉS KOMPROMISSZUM
a. Milyen lelkületünk kell legyen Pál apostolhoz hasonlóan? Gal 6:14;
Rm 1:14-17.
b. Milyen kompromisszumot kötött a nagy apostol a hittestvéreivel, s
hogyan vezetett ez a letartóztatásához? Apcs 21:17-24, 26-30.
„Az atyafiak abban reménykedtek, hogy Pál, amennyiben ezen rendelkezésnek
aláveti magát, ezzel a róla elterjesztett hamis híreket egészen biztosan megcáfolja.
Biztosították azonkívül, hogy a határozat, melyet annak idején a nagytanácson a
megtért pogányokra és a ceremoniális törvényre vonatkozólag hoztak, még most
is érvényben van. Ezzel a határozattal azonban az a tanács, amelyet most adtak
neki, nem volt összeegyeztethető. Ezt az előterjesztést nem Isten Lelke sugalmazta. Ez a gyávaság szülötte volt. A jeruzsálemi gyülekezet vezetői nagyon jól
tudták, hogy a keresztények a ceremoniális törvény megsértése által felszítják a
zsidók gyűlöletét és üldözéseiknek teszik ki magukat… Ha tehát Krisztus híveit
kiszolgáltatnák a magas tanácsnak, mint a törvény áthágóit, akkor mint hitehagyókat, eretnekeket azonnal és súlyosan megbüntetnék.
Sokan a zsidók közül, bár elfogadták az evangéliumot, mégis nagy tiszteletben
tartották a ceremoniális törvényt, sőt nagyon is hajlottak arra, hogy oktalan engedményeket tegyenek (s kedvezzenek nemzettársaiknak); ezáltal remélték, hogy
honfitársaik bizalmát megnyerik, előítéletüket eloszlathatják úgy, hogy elfogadják
Krisztust, mint a világ Megváltóját. Pál belátta, hogy mindaddig, míg a jeruzsálemi gyülekezet vezető tagjai közül sokan előítélettel viseltetnek iránta, állandóan
arra fognak törekedni, hogy befolyását aláássák… Isten azonban nem hatalmazta
fel, hogy olyan nagy engedményeket tegyen, mint amennyit kívántak tőle.
Ha azonban gondolunk az apostol forró vágyára, hogy hittestvéreivel egyetértésben éljen; ha tekintetbe vesszük gyengédségét a hitben gyengék iránt; ha meggondoljuk tiszteletét az apostolok iránt, akik Krisztussal együtt jártak – különösen
Jakab, az Úr fivére iránt – továbbá elhatározását, hogy tőle telhetőleg mindenkinek mindene legyen – alapelvének feladása nélkül – ha ezt mind megfontoljuk,
kevésbé meglepő lesz számunkra, hogy nem maradt meg szilárdan és határozottan saját útján, melyet eddig követett. Azonban ahelyett, hogy az óhajtott célhoz
közelebb jutott volna, törekvése a kiengesztelésre csak siettette az eseményeket,
a válságot. Meggyorsította a megjövendölt szenvedések bekövetkezését, előidézte
hittestvéreitől való elszakadását, megfosztotta a gyülekezetet legerősebb oszlopától és bánatot okozott keresztény szíveknek minden országban.” – AT 277-278.
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Csütörtök

október 29.

5. A TÖRVÉNYSZEGÉS TITKOS BŰNÉNEK KIFEJLŐDÉSE
a. Miután a zsidók fellázadtak a római uralom ellen, és Jeruzsálemet
Kr. u. 70-ben elpusztították a rómaiak, hogyan változott a megalkuvó keresztények nézőpontja? Jel 2:2-4.
„Már az ősegyház napjaiban megkezdte romboló munkáját a törvényszegés titkos bűne, melyről Pál apostol jövendölt. És midőn álnok tanítók, akiktől
már Péter óvta a hívőket, tévtanaikkal felléptek, sokan áldozatául estek csalárd
tanaiknak.” – AT 399.
„Honnan indult el a nagy hitehagyás? Hogyan kezdte az egyház elhagyni
az evangéliumi egyszerűséget? A pogányság szokásaihoz való igazodásával,
amellyel az volt a célja, hogy könnyebben el tudja fogadtatni a kereszténységet
a pogányokkal.” – NK 343.

b. Mivel az egész Római Birodalomban népszerű dolog volt lenézni a
zsidókat, hogyan segítette ez elő a szombatünneplés megvetését?
„Az első századokban minden keresztény az igazi szombatot tartotta…
Sátán azonban nagyon körmönfontan dolgozott eszközei által célja megvalósításáért. Hogy az emberek figyelme a vasárnapra terelődjék, Krisztus feltámadásának tiszteletére ünnepelték…
Előnyt húzva abból a hamis képből, amit [Sátán] festett a szombatról, ezt
a napot, mint zsidó intézményt, ellenszenvessé tette. Míg a keresztények a
vasárnapot általában örömnapként tartották meg, Sátán arra késztette őket,
hogy a szombatot böjtnapnak, a szomorúság, a gyász napjának tartsák, és így
fejezzék ki gyűlöletüket a zsidó vallással szemben.” – NK 48.

Péntek

október 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Milyen lelkületből eredt a gonoszság titkának a kifejlődése?
Hogyan fog reagálni egy valóban megtért személy az üldözésre?
Milyen dolgokról szólt az első keresztények első alapelvi vitája?
Mi idézte elő, hogy Pál apostolnak a jeruzsálemi vének ilyen tanácsot adtak
a jeruzsálemi tartózkodásakor? Miért történt mindez?
5. Hogyan kerül be napjainkban még a gyülekezetbe is a törvényszegés titkos
bűne?

5. Tanulmány - A GONOSZSÁG TITKA
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A misszióterületek irodalommal
való ellátására

2015. november 7.
Szombat

Mialatt a 21. században a média modern eszközeivel is hirdetjük az evangéliumot, mint pl. az internet,
elektronikus könyvek és más modern eszközök, még
mindig van egy hagyományos, egyedülálló módszer,
amit más médiai eszközök nem helyettesíthetnek:
A nyomtatott sajtó termékeinek eljuttatásával az
evangélium terjesztése a föld legtávolabbi részeire – s ehhez még elektromos áram sem kell – ez a
leghatékonyabb módszerek egyike. A nyomtatványok
által az evangélium jó híre bejutott a volt kommunista,
az ateista és az iszlám országokba, és kézről-kézre adták.
Az Úr szolgája kijelentette: „A bibliai igazságokat tartalmazó
kiadványaink úgy hulljanak, mint az őszi falevelek!” (HP 323.) „Kiadványainkat el kell juttatnunk mindenhová. Adjuk ki azokat sok-sok nyelven! Hirdessük a harmadik angyal üzenetét
e kiadványainkon keresztül, s élő szóval is! Te, aki hiszed a jelen időre szóló igazságot, ébredj
fel álmodból! Kötelességed most az, hogy minden elképzelhető javat, eszközt behozz azok
megsegítésére, akik megértették az igazságot, hogy hirdessék azt.” (9B 62.)
„Hirdessétek dicséretét, és mondjátok: Tartsd meg Uram a te népedet, az Izráel maradékát” (Jer 31:7). Isten népének, Izráel maradékának hirdetnie kell a megváltás jó hírét.
Mialatt sok országban bőségesen rendelkezünk Bibliákkal, könyvekkel és szórólapokkal az
evangélium hirdetésére, a világ más országaiban még mindig óriási tömegek vannak, akiknek
nincs meg ugyanezen kiváltsága. Tartsuk kötelességünknek, és vegyük megtiszteltetésnek
azt, hogy támogathatjuk az irodalmi missziómunkát a világ különböző részein! A Bibliát már
sok nyelvre és nyelvjárásra lefordították, de az ilyen fontos és nélkülözhetetlen könyvek, mint
a Jézushoz vezető út és a Nagy Küzdelem még mindig milliók számára elérhetetlenek. Mit
szólnátok hozzá, ha a Szombati Bibliai Tanulmányokat osztogatnánk azoknak, akik napjainkban keresik a jelen időre szóló igazságot?
Vegyük csak számba azon országokat, a Csendes Óceán szigetein és Afrikában, ahova
még nem lépett be a reformáció üzenete! Jusson eszünkbe a Prédikátor 11:1-ben található
ígéret: „Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt.” Nekünk addig
kell terjesztenünk Isten szavát, míg túl késő nem lesz! Nem láthatjuk rögtön az eredményeket, de ez nincs messze, még azelőtt, hogy tanúskodhatunk a nagy aratás idején, amikor majd
a késői eső kiárad a maga teljességében. Legyünk bölcs sáfárok, akik kincset gyűjtenek a
mennyben – s nem ezen a világon.
Nagyon hálásak vagyunk minden testvérünknek, testvérnőnknek és barátunknak, bárhol
éljenek is, akik a múltban adakoztak – de most adományaitokra még nagyobb szükség van,
mint valaha ezelőtt. Legyünk nagylelkű, jókedvű adakozók e munkában!

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya
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2015. november 7.
Szombat

Napnyugta: H 16:17
Ro 16:58

A SZOMBAT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
„És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én
köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, a ti
Istenetek” (Ez 20:20).
„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést,
amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani.”
– PK 419.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 386-401. (Isten változhatatlan törvénye)

Vasárnap

november 1.

1. MEGEMLÉKEZEL-E?
a. Hogyan fejezi ki a 2Móz 20:8 vers, hogy a szombatot megtartották már
a Sínai-hegyen történt tízparancsolat kihirdetése és leírása előtt is?
„Isten a szombatot nem valami új intézményként vezette be, mert a teremtés alkalmával alapította. Meg kell emlékeznünk róla és ünnepként kell
megtartanunk, mint Isten teremtő munkájának emlékét.” – PP 263.

b. Mit cselekedett Isten a teremtés hetedik napján? 1Móz 2:1-2. Miért
volt különleges ez a nap? 1Móz 2:3.

„A szombathoz hasonlóan a hét is a teremtéskor keletkezett; a bibliai történelem pedig megőrizte azt és átörökítette nekünk. Az első hét, amelyet Isten
mért ki, az egymást követő hetek mércéje az idők végéig. Minden más héthez
hasonlóan ez a hét is hét valóságos napból állt. Isten hat napot fordított a
teremtés munkájára, a hetedik napon pedig megpihent, azután megáldotta ezt
a napot és az ember pihenőnapjaként elkülönítette.” – PP 81.
„Mivel szombatnapon megnyugodott, ’megáldá Isten a hetedik napot, és
megszentelé azt’ (1Móz 2:3) – vagyis szent célra különítette el. A nyugalom
napjaként adományozta Ádámnak. A teremtés művére emlékeztetett, ezáltal
Isten hatalmának és szeretetének jele lett.” – JÉ 229.
6. Tanulmány - A SZOMBAT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
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6. Tanulmány

Hétfő

november 2.

2. A TEREMTÉS EMLÉKÜNNEPE
a. Mire emlékeztet bennünket a szombat? 2Móz 20:11; Zsol 111:4.
„Mivel a szombat a menny és a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre, ezért
az igaz Istent megkülönbözteti a hamis istenektől. Mindazok, akik megtartják
a hetedik napot, ezzel a cselekedetükkel azt fejezik ki, hogy ők Jahve imádói.
Így a szombat az Isten iránti hűségünk jele mindaddig, amíg emberek élnek a
földön azért, hogy szolgálják Istenünket.” – PP 263.
„Isten azt akarja, hogy a szombat a Teremtő alkotásainak szemlélésére késztesse az embert. A természet az ember érzékeihez szól, és azt hirdeti, hogy van
egy élő Isten, a Teremtő, minden dolog legfőbb Ura… Az a szépség, amelybe a
föld öltözik, Isten szeretetének egyik jele. Ezt a szeretetet figyelhetjük meg az örök
hegyekben, a fenséges fákban, a bontakozó rügyekben és a pompás virágokban.
Mind Istenről beszélnek. A szombat, amely állandóan Alkotójukra mutat, arra
szólítja az embert, hogy nyissa ki a természet könyvét és fedezze fel benne a Teremtő bölcsességét, hatalmát és szeretetét.” – PP 22.

b. Milyen vonatkozása van reánk nézve annak, hogy Isten teremtett
mindent? Zsol 100:3; Ef 2:10.

c. Ki a Teremtő, akihez a szombat is tartozik? Jn 1:3; Mk 2:27-28.

„Mivel a szombat az emberért rendeltetett, az Úr napja. Krisztusé, mert
’minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett’ (Jn 1:3). Mivel
Ő teremtett mindeneket, Ő a szombat szerzője is. Ő különítette el, mint a
teremtés emlékünnepét. A szombat Rá mutat tehát, mint Teremtőjére és Megszentelőjére. Azt hirdeti, hogy Ő az egyház feje, aki mindent alkotott men�nyen és földön, akiben fennállnak a dolgok, és akinek ereje által megbékélünk
Istennel.” – JÉ 235-236.
„A negyedik parancsolat az egyetlen parancsolat a tíz közül, amelyben
benne van a törvényadó neve és jogcíme. Ez az egyetlen parancsolat, amely
megmutatja, kinek a tekintélye adta a törvényt. Magán viseli Isten pecsétjét,
amelyet törvényére helyezett annak hitelessége és kötelező ereje bizonyítékaként.” – PP 263-264.
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november 3.

3. A MEGSZENTELŐDÉS JELE
a. Miután a bűn belépett a világunkba, milyen további célt szolgál a
szombat? Ez 20:12.
„A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. Mindenkinek megadatik, akit Krisztus megszentel – szentté teszem őket. A szombat
mindenkinek megadatik, mint az Ő megszentelő erejének jele, aki Krisztus
által részesévé válik Isten Izraelének.” – JÉ 236.

b. Mire emlékeztette különösen a szombat Izrael fiait? 5Móz 5:15.
c. Az „ellenségeskedés” témája a bűn, és az abból való szabadulás hogyan tükröződik vissza a szombat jelentésében? 1Móz 3:15; 2Móz
31:13.
„Amikor az ember megtér és megszentelődik, megbékül Istennel, mert
összhangba kerül Isten törvényének elveivel… ’A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert
nem is teheti’ (Róm 8:7). De ’úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött
Fiát adta’, hogy az ember megbékülhessen Istennel, és Krisztus érdemei által
újra összhangba kerüljön Alkotójával. Az emberi szívnek Isten kegyelme által
meg kell újulnia; felülről új életet kell kapnia. Ez a változás: az újjászületés,
amely nélkül – mondja Jézus – az ember ’nem láthatja az Isten országát’.” – NK
416.
„A világnak adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak
is, hogy Isten szentel meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az
embert is Isten képmására. Akik szentnek tartják meg a szombatot, azoknak a
megszentelődés jele ez a nap. Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel
való összhang, Isten jellemével való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha engedelmeskedünk az Isten jellemét tükröző elveknek. A szombat az engedelmességnek is a jele. Aki szívből engedelmeskedik a negyedik parancsolatnak, az az
egész törvénynek engedelmeskedni fog. Az engedelmesség pedig megszentel.”
– 6B 254-255.
„Mindazok, akik osztályrészükként értékelik az Urat, az Ő irányítása alatt
állnak, s magukra veszik jelét, Isten pecsétjét, mely az Úr különleges tulajdonának mutatja be őket. Krisztus igazságossága jár előttük és az Úr dicsősége
követi őket. Az Úr megvéd mindenkit, aki az Ő jelét viseli magán.” – TII 242.
6. Tanulmány - A SZOMBAT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
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Kedd

Szerda

november 4.

4. A VALÓDI SZOMBAT MEGTARTÁSA
a. Hogyan kapcsolódik bele a valódi szombat megtartása a föld történelmébe ezen utolsó napokban? Mt 11:28-30; Ef 4:22-24.
„Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának
ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallgatnunk Őt, aki a szívhez szól. Mikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Előtte, a lélek csendje
még érthetőbbé teszi Isten hangját. Ő int: ’Csendesedjetek és ismerjétek el,
hogy én vagyok az Isten!’ (Zsol 46:11) Egyedül itt találunk igazi nyugalmat…
A rohanó tömeg közepette, az élet feszültségében, az intenzív munkában a
világosság és béke légköre lengi körül az így felfrissült lelket.” – JÉ 302.

b. Mi az eredménye a megújítás folyamatának? 2Kor 5:17.
c. Milyen lelki feltételeknek kell meglenni ahhoz, hogy a szombatot
valóban szentnek tarthassuk? 3Móz 20:26; Ef 1:3-4.

d. Mire kell naponként komolyan törekednünk? Zsol 51:12.
„Isten észreveszi, amikor felébred a vágy a szívedben Ő utána. Nincs egyetlen ima – ha dadogva hangzik is – nincs egyetlen könnycsepp – ha titkon
hull is – nincs egyetlen őszinte vágy Isten után – ha gyenge is – amellyel Isten
Lelke ne azonosulna.” – KP 137-138.
„Minden reggel első dolgotok legyen magatokat Istennek felajánlani.
Így imádkozzatok: ’Fogadj el Uram, a te tulajdonodnak! Összes terveimet
lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem s engedd,
hogy minden munkámat tebenned végezzem!’ Ez mindennapi kötelességetek
legyen. Minden egyes reggel újból szenteljétek magatokat az Úrnak. Összes
terveiteket néki rendeljétek alá, hogy megvalósítsátok, vagy feladjátok, ahogy
gondviselése akarja. Így adjátok át, ajánljátok fel Istennek napról napra életeteket, hogy az mindinkább átalakuljon és hasonlóvá legyen Krisztus életéhez.”
– JVÚ 68.
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Csütörtök

november 5.

b. Milyen áldásokat fog hozni a szombat mindazoknak, akik valóban
elfogadják azt? Mt 11:28.
„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmának jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne
gyönyörködnek.” – JÉ 236.
„Az egész mennyet úgy mutatták meg, mint ahol szombaton figyelemmel
követik azokat, akik elismerik a negyedik parancsolat követeléseit, és megtartják a szombatot. Angyalok jegyzik föl, hogy mennyire viselik szívükön,
mennyire tartják magasztosnak ezt az isteni intézményt. Akik azzal szentelik
meg az Úr Istent szívükben, hogy ragaszkodnak a szigorúan áhítatos gondolkodásmódhoz, akik azzal igyekeznek kihasználni a szent órákat, hogy a
lehető legmegszenteltebbnek tartják meg a szombatot, akik azzal tisztelik Istent, hogy a szombatot gyönyörűségnek nevezik – az angyalok ezeket különös
világossággal, egészséggel áldották meg, s különleges erőt is adtak nekik.” – 2B
505.

c. Ha hűségeseknek találtatunk, mit fogunk tenni minden szombaton
az új föld országában? Ésa 66:23.

Péntek

november 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.

Miért mondta Isten azt, hogy: „Megemlékezzél”?
Milyen dolgokra emlékeztet a szombat bennünket?
Milyen más jelentése van a szombatnak a keresztény életében?
Hogyan tapasztalhatjuk meg valóban a szombati nyugalmat?
Milyen hasznot meríthetsz az Úr napjának áldásaiból?

6. Tanulmány - A SZOMBAT AZ UTOLSÓ NAPOKBAN
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5. BOLDOGSÁG ÉS ÖRÖM
a. Mi fog történi bennünk, ha elfogadjuk a szombat szövetségét? Ésa
58:13-14. Mit jelentenek ezek a szavak: „Szent napom”? Mt 12:8.

7. Tanulmány

2015. november 14.
Szombat

Napnyugta: H 16:09
Ro 16:50

A VIZSGÁLATI ÍTÉLET
„Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttük mennek az
ítéletre;némelyeket pedig hátul követnek is” (1Tim 5:24).
„Mialatt a vizsgálati ítélet a mennyben végbemegy, miközben a bűnbánó
hívők bűnei eltávolíttatnak a mennyei szentélyből, Isten népe között a megtisztulás, a bűnök elvettetésének különleges munkája megy végbe a földön.”
– Mar 267.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 427-437. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap

november 8.

1. ESETED MÉG LEZÁRATLAN
a. Kinek a helyzete dől el az ítéletkor? 2Kor 5:10. Kiken kezdődik el az
ítélet? 1Pt 4:17.

„A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét, akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól
kezdve minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja.
Minden név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak.” – NK 430.

b. Mikor ítélik meg a legtöbb embert? Zsid 9:27. Miért?

c. Milyen bizonyítékokra alapozzák az ítélkezést? Jel 20:11-12. Mik
vannak a könyvekben feljegyezve? Jer 2:22; Mal 3:16; Neh 13:14.
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Hétfő

november 9.

2. A MÉRTÉK ÉS A SZÓSZÓLÓ
a. Mi az a mérték, ami alapján meg leszünk ítélve? Jak 2:10-12. Milyen
jellegzetessége van ennek a mértéknek, és mit követel meg? Zsol
19:8; Mt 5:48.

„Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje.” – NK 429.
„Krisztus megmutatta tanításaiban, hogy a Sínai-hegyen adott törvény
alapelvei mennyire messze hatóak. Életével bemutatta a törvényt, melynek
alapelvei mindörökre az igaz élet mércéjét jelentik – azt a mércét, mely által
minden lélek megítéltetik ama nagy napon, amikor ítélőszékek tétetnek le, és
könyvek nyittatnak meg.” – 1Sz 201.

b. Milyen büntetés jár az igazságtalanságért? Rm 6:23. Van-e valamilyen reménye annak, akiről rossz feljegyzések készültek? 1Jn 2:1-2.

„Isten bűntelen Fiának halála tanúsítja, hogy ’a bűn zsoldja a halál’ (Rm
6:23); hogy Isten törvényének megsértőjét jogos büntetés sújtja. A bűntelen
Krisztus bűnné lett az emberért. Viselte a törvényszegés szégyenét; szenvedett,
mert Atyja elfordította arcát tőle, mígnem a Fiú szíve meghasadt, és kilehelte
lelkét. A menny az ember üdvösségéért hozta ezt az áldozatot. Más mód nem
volt a bűn büntetésének feloldására.” – NK 480.

c. Hogyan részesülhetünk engesztelésben? Rm 3:25; 1Jn 1:9.
„A megtérésnek és megalázkodásnak azon őszinte példái, melyek Isten
Igéjében foglaltatnak, olyan bűnvalló lelkületet nyilatkoztatnak ki előttünk,
amelyben nincs mentegetődzés vagy önigazultság. Pál apostol sem takargatja,
szépíti vagy kisebbíti bűneit, hanem inkább a legsötétebb színekben rajzolja
azokat…
Csak az őszinte bűnbánattal teljes, alázatos és megtört szív tudja Isten
szeretetét és a golgotai áldozat nagyságát valamennyire értékelni. Ahogyan
a gyermek szerető atyja előtt beismeri bűnét, ugyanígy ismeri be az őszintén
bánkódó lélek is vétkeit Isten előtt. Meg van írva: ’Ha megvalljuk bűneinket,
hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól’ (1Jn 1:9).” – JVÚ 39.
7. Tanulmány - A VIZSGÁLATI ÍTÉLET

37

Kedd

november 10.

3. AZ ÍTÉLKEZÉS IDEJE
a. Mi fog történni azokkal, akik valóban elfogadták a Szószólót? Jn
11:25; Jn 5:24-29.

„Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel
igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható:
bocsánatot kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük
összhangba került a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig
méltónak ítéli az örök életre.” – NK 430.

b. Amikor Jézus visszatér, mit fog magával hozni, és mit tesz Ő ezzel?
Jel 22:12; 2Tim 4:7-8.

c. Minek kell előbb megtörténnie ahhoz, hogy Krisztus megjutalmazhassa a hűségeseket? 1Tim 5:24; 1Pt 4:17; Lk 20:35-36.

„A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek
örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert
amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen ’mindenkinek, amint az ő
cselekedete lesz’ (Jel 22:12). Krisztus tehát mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a
jutalmat.
A vizsgálati ítélet idején az emberiség még a földön él. Mindazok élete,
akik hitet tettek Krisztus mellett, elvonul Isten előtt. Isten a mennyei könyvek
alapján megvizsgál mindenkit, és cselekedeteik szerint eldönti örök sorsukat.”
– KP 212.
„Nem lesz több kegyelemidő, amelyben felkészülhetnénk az örökkévalóságra. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának
palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a
mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes
követőinek.” – KP 218.
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Szerda

november 11.

4. A BŰNÖK KITÖRLÉSE
a. Mi fog történni az igazak bűneivel, akik megkapják a jutalmukat a
feltámadáskor? Mik 7:19; Ésa 43:25.

„A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt lezárul.
Mivel a halottakat a könyvek nyilvántartása alapján ítélik meg, az ítélet lezárta
előtt nem lehet a bűnöket eltörölni. Péter apostol azonban világosan kijelenti,
hogy Isten akkor törli le a hívők bűneit, amikor eljönnek ’a felüdülés idei az
Úrnak színétől’, hogy ’elküldje a Jézus Krisztust’ (Apcs 3:19-20). Amikor a
vizsgálati ítélet lezárul, Krisztus eljön, és jutalma is vele, hogy megfizessen
mindenkinek cselekedetei szerint.” – NK 432.

b. Mutasd be a hűtlen szolga példázatából (Mt 18:23-35.), hogy mi a
különbség a megbocsátás és a bűnök kitörlése között! Lehetséges,
hogy ma hűségesek vagyunk, de a józanész mire int bennünket? Ez
33:13-16.

c. Mi történik azzal, akinek a nevét beírták az élet könyvébe, de hütlenné vált? 2Móz 32:32-33. Hogyan kerül be valakinek a neve az Élet
könyvébe, és kiknek a neve marad ott? Fil 4:3; Jel 3:5.

„Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes
szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és
alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne ’irtassék… az ő népe közül’.
Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében,
most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel
megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot… Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten
minden egyes ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül
nem volna senki más a földön.” – NK 436.
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Csütörtök

november 12.

5. A VIZSGÁLAT ÉS A JUTALOM
a. Minek kell megtörténni először, hogy a bűneink kitöröltessenek,
a menyegzői öltözék nélküli emberről szóló példázat alapján? Mt
22:9-14. Mit jelképez a menyegzői ruha? Jel 19:8; Fil 3:9.

„A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium
kínálta vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt; azok, akiknek
neve bekerült az élet könyvébe…
A menyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, foltnélküli jelleme… Krisztus igazsága, hibátlan jelleme, amelyben hit által
mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes Megváltójaként.” – KP
212.

b. Milyen munkát végez most Krisztus minden bűnbánó bűnösért, és
milyen bejelentést fog tenni, amikor ezt a munkát elvégezte? Zsid
2:17; Jel 22:11-12; Dán 12:1.

c. Mire figyelmeztet bennünket Jézus, tekintettel arra vonatkozóan,
hogy az ítélet lezárásakor az utolsó nemzedékben élők még az életük
folyamán lesznek megvizsgálva? Mk 13:33. Milyen bizodalmunk van
nekünk? Zsid 4:14-16; 13:20-21.

„A mennyei templomban most folyik az ítélet… Hamar – senki sem tudja,
hogy milyen hamar – az élők nevéhez érnek.” – NK 436.

Péntek

november 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért ilyen ünnepélyes az ítélkezés időszaka, amelyben élünk?
Hogyan lehetünk abban biztosak, hogy „nem leszünk bűnösnek” ítélve?
Miért kell a hitvalló hívőket megítélni Jézus második eljövetele előtt?
Mi a különbség a megbocsátás és a bűnök kitörlése között?
Milyen tapasztalatot kell szerezni Krisztus igaz követőinek, akiket még az
életükben ítélnek meg?
Isten Országának eljövetele – 2015. október - december

8. Tanulmány

2015. november 21.
Szombat

Napnyugta: H 16:02
Ro 16:43

A FÖLD VÉGSŐ FIGYELMEZTETÉSE
„Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt. Aki azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson” (1Tim 2:3-4).
„Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre a
XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni
az a hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a
világnak.” – NK 543-544.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 537-545. (Az utolsó figyelmeztetés)

Vasárnap

november 15.

1. MINDENKINEK MEG KELL TUDNI
a. Milyen fontos megbízatást adott Jézus a tanítványainak? Apcs 1:8.
„Krisztus, mennybemenetele előtt, kiosztotta tanítványainak megbízatásukat. Tudatta velük, hogy ők végrehajtói akaratának, mellyel a világra hagyományozta az örök élet kincseit…
Ne várjanak arra, hogy az emberek hozzájuk jöjjenek, hanem menjenek
üzenetükkel azokhoz.” – AT 19.

b. Mi fog megtörténni a világon annak vége előtt? Mt 24:14.
„Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy
siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (Lásd: 2Pt 3:12.) Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon; az utolsó termés is
hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.” – KP 40.
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Hétfő

november 16.

2. PRÓFÉCIÁK A PUSZTULÁSRÓL
a. Miért késik Jézus eljövetele, és mit tudunk e világ jövőjéről? 2Pt 3:7-10.
b. Ismertesd a föld történelmének drámai csúcspontján bekövetkező
pusztulásról szóló próféciákat! Ésa 13:6-9; 34:1-5; Jel 6:14-17; 11:18.

„Isten hagyja, hogy a gonosz boldoguljon, és kimutassa Istennel szembeni
gyűlöletét, hogy amikor betelik gonoszságának mértéke, és elpusztul, ebben a
pusztulásban mindenki Isten igazságos és irgalmas voltát ismerje fel. Az isteni
bosszúállás napja sietve közeleg. Mindazok, akik áthágták Isten törvényét, és
sanyargatták népét, megkapják cselekedeteik méltó büntetését. Isten minden
kegyetlenséget és jogtalanságot, amit hűséges gyermekei ellen elkövettek, úgy
büntet meg, mintha Krisztus ellen tették volna.” – NK 44.

c. Hogyan van ez párhuzamban a Noé napjaiban bekövetkezett özönvízzel? 1Móz 6:13, 17; 7:23; Mt 24:37-41.
„A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az utolsó napokban az embereket teljesen
lekötik az evilági dolgok: az élvezetek hajszolása és a pénzszerzés. Az örök
valóságokkal szemben pedig vakok lesznek…
Az emberek vad hajszát folytatnak a nyerészkedésért. Önzően szórakoznak, mintha nem is volna Isten, sem menny, sem pedig örök élet. Noé korában Isten azért figyelmeztette az embereket az özönvíz bekövetkezésére, hogy
rádöbbenjenek gonoszságukra, és megtérjenek. Hasonlóképpen a Krisztus
második eljöveteléről szóló tanításnak is az a célja, hogy az embert kiragadja
a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmét az örök valóságokra, hogy
meghallja, amikor meghívja asztalához.” – KP 152-153.
„Az özönvíz bekövetkezte előtt Isten elküldte Noét, hogy figyelmeztesse a
világot, és megtérítse az embereket, s így megmeneküljenek a fenyegető pusztulástól. Amint Krisztus második eljövetelének ideje közeledik, az Úr elküldi
szolgáit intő üzenettel a világhoz, hogy felkészítsék azt erre a nagy eseményre.
Tömegek szokásszerűen hágják át Isten törvényét, és most az irgalmas Isten
felszólítja őket, hogy engedelmeskedjenek törvénye szent szabályainak. Isten
megbocsát mindazoknak, akik bűnbánattal és Krisztus iránti hittel elhagyják
bűneiket.” – PP 72.
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Kedd

november 17.

3. A HÉT UTOLSÓ CSAPÁS
a. Hogyan írja le a Jelenések könyve az Isten ítéleteinek valóságos
végrehajtását? Jel 15:7; 16:1-21.

„Láttam, hogy Isten haragja rettenetes, és ha Isten felháborodásában
kinyújtaná karját, akkor a földnek összes lakói olyanokká lennének, mintha sohasem lettek volna, vagy gyógyíthatatlan, gyötrő fekélyek és sebektől
szenvednének, amelyekből nincs gyógyulás és megváltás, csak a pusztulás…
Ekkor oly világosan láttam, mint még soha, annak fontosságát, hogy Isten
szavát a legnagyobb gonddal kutassuk át, hogy megtudjuk belőle, miképpen
kerülhetjük el a csapásokat, melyekről Isten szava kijelenti, hogy minden
istentelen emberre el fognak jönni.” – TL 52.
„Tetteink határozzák meg, hogy elnyerjük-e az élő Isten pecsétjét, vagy
fegyverektől fogunk-e elhullani. Isten haragpoharából néhány csepp már a
Földre hullott, de a hét utolsó csapás idején örökre késő lesz bűnbánatot
tartani és menedék után nézni. Az elfedező vér nem mossa le többé a bűnt.”
– 5B 212.

b. Ismertesd azt a jelenetet, amikor elpusztul a földön élők maradéka is!
Jel 19:17-19.

„Figyelmemet újra a földre irányították… Miután a szenteket Isten szava
megszabadította az istentelenek dühe egymás ellen irányult. A földet mindenfelé vér árasztotta el és a hullák a föld egyik szélétől a másikig mindent
elborítottak.
A föld elhagyott pusztasághoz hasonlított. A földrengés által elpusztított falvak
és városok pusztán és romokban hevertek. A hegyek elmozdultak helyükről és
hatalmas üregek tátongtak. Repedezett sziklák hevertek mindenfelé, amelyeket
egyrészt a tenger vetett ki magából, másrészt a hegyekről szakadtak alá. Hatalmas
fák gyökerestől kitépve hevertek szerte.” – TL 251-252.

c. A föld pusztulásának a csúcspontján mi lesz az utolsó záró esemény?
Mal 4:1-3; 2Pt 3:10.
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Szerda

november 18.

4. A HÁRMAS ÜZENET
a. Hogyan mutatja be a Jelenések 14. fejezetében az első és a második
angyal üzenete az ítéletet, s a lelki Babilon leomlását? Jel 14:6-8.

„Miután felhangzik a figyelmeztetés, hogy eljött az ítélet ideje, és megszólalnak a hozzá kapcsolódó kinyilatkoztatások, a prófécia szerint eljön az
Emberfia az ég felhőiben. Az ítélet idejének meghirdetése egyben Krisztus közeli eljövetelének hirdetése is. Ez a szózat az örökkévaló evangélium. Krisztus
második eljövetelének hirdetése, a második advent közelségének hírüladása
tehát az evangéliumi üzenet lényeges része.” – KP 152.

b. Hogyan jelenti be a harmadik angyal üzenete a végső figyelmeztetést
a hét utolsó csapás előtt? Jel 14:9-12.

„A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a
harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent
olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat
e fontos dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy
mindenki megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma
legyen megmenekülni a büntetéstől.” – NK 401.

c. Kiket jelképeznek ezek az „angyalok” (hírnökök), akik „hirdetik” a
föld népeinek az örökkévaló evangéliumot? Mk 16:15.

„A Jelenések könyve 14. fejezetében szereplő angyalok azokat jelképezik,
akik elfogadják Isten üzenetének világosságát, s az ő követeiként fújnak riadót
az egész világon. Krisztus ezt mondta követőinek: ’Ti vagytok a világ világossága’ (Mt 5:14). Mindenki számára, aki csak elfogadja Jézust, ez a Golgota
keresztjének üzenete: ’Íme az ember értéke: Menjetek el az egész világra, és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek’ (Mk 16:15). Semmi
ne hátráltassa ezt a munkát! Ez korunk legfontosabb feladata. Az emberek
iránti szeretet, amelyet Jézus megváltásunkért hozott áldozata nyilvánított ki,
ösztönözni fogja minden követőjét.” – 5B 333.
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5. A VÉGSŐ HÍVÁS
a. Közvetlenül a csapások előtt, milyen különleges felhívást ismételnek
meg Isten hűségesei felé, akik még nem egyesültek a maradék gyülekezettel? Jel 18:1-5.
„A Babilont képező egyházak lelki sötétsége és Istentől való elidegenedése
ellenére Krisztus követőinek nagy serege még mindig soraikban található…
A Jel 18. fejezete arra az időre mutat, amikor a hármas intés (lásd Jel 14:6-12)
elutasításának következményeként az egyház teljesen eljut a második angyal által
megjövendölt állapotra, és Isten felszólítja a még Babilonban levő népét, hogy
szakadjon el attól a közösségtől. Ez az üzenet az utolsó, amelyet a világ kap; és ez
az üzenet elvégzi a maga munkáját. Amikor azok, ’akik nem hittek az igazságnak,
hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban’ (2Thess 2:12) Sátán súlyos csalása
következtében elhiszik a hazugságot, akkor az igazság fénye ráragyog mindazokra, akiknek a szíve nyitva van befogadására. Az Úr minden gyermeke, aki még
Babilonban van, hallgat e hívásra.” – NK 348-349.

b. Hogy a föld „be legyen világítva az ő dicsőségével”, milyen jellegzetességeket kell az angyalnak (hírnöknek) bemutatnia? Ésa 52:7-8; Mt
5:16; Kol 1:27.

c. Mire buzdít bennünket Pál apostol ezen tényekkel kapcsolatban?
1Thess 5:4-6.

Péntek

november 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi az a sürgető feladat, amit az Úr a kezeinkre bízott?
2. Hogyan vonható párhuzamba a föld jelenlegi állapota és sorsa a Noé idejének eseményeivel?
3. Hogyan vet véget Isten a mai világnak?
4. Milyen figyelmeztetést kaptunk a föld teljes pusztulása előtt?
5. Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy Isten oldalán állunk az előttünk álló
időkben?
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9. Tanulmány

2015. november 28.
Szombat

Napnyugta: H 15:57
Ro 16:39

ISTEN SZOLGÁINAK ELPECSÉTELÉSE
„Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg
nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon” (Jel 7:3).
„Sátán most az elpecsételés idejében minden cselvetését felhasználja, hogy
Isten népének gondolatait elterelje a jelen időre szóló elpecsételő igazságtól
és hitükben megingassa őket. Láttam Isten oltalmazó takaróját, amelyet Isten
vont népe fölé a nyomorúság idején, hogy megoltalmazza őket. Minden lelket, ki az igazság mellett dönt, és akinek szíve tiszta, betakar a mennyei Atya,
a Mindenható oltalmával.” – RH (The Present Truth) 1849. augusztus 1.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 151-157. (Az elpecsételés)

Vasárnap

november 22.

1. A MENEDÉK
a. Milyen meghívást intéz Isten az Ő népéhez a föld pusztulása előtt?
Ésa 26:20-21.
b. Milyen ígéretek lesznek vigasztalóak ezen zűrzavaros napokban?
Zsol 46:1-4; 91:1-10.

„A nyomorúság ideje egy tüzes próba, mely krisztusi jellemet formál. Célja
az, hogy Isten népét arra vezesse, hogy elutasítsák Sátánt és kísértéseit. Az
utolsó küzdelemben Sátán egyértelművé teszi számukra valódi jellemét, hogy
ő egy kegyetlen zsarnok, s ez fog olyat tenni, amit semmi más nem tud, hogy
annak szeretetét gyökerestől kitépje lelkükből.” – RH 1884. augusztus 12.
„[Isten népének] hitét nem rendíti meg, amiért imájukra késik a válasz.
Végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákób az Angyalt, és ezt
mondogatják: ’Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet’ (1Móz
32:26).” – NK 551.
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Hétfő

november 23.

b. Az oltalmazó angyalok munkája a Jelenések könyvében hogyan van
hasonló módon idézve az Ezékiel látomásában bemutatott férfihoz,
akinek íróeszköz volt a derekán? Jel 7:1-3.
c. Hogyan szemlélteti a zsidók tapasztalata Eszter idejében Isten népének tapasztalatát a vég idején? Eszt 3:8-9; 9:1-3.
„Isten szolgáinak ez az elpecsételése ugyanaz, mint amelyet Ezékiel látott
látomásában.” – BL 210.
„Azok a próbák, amelyek Isten népét Eszter korában sújtották, nemcsak
arra a korra jellemzőek… Az a lelkület, amely a letűnt korokban az igaz egyház üldözésére késztette az embereket, a jövőben hasonló eljárást fog kiváltani
Isten hűséges gyermekeivel szemben…
Isten maradék népe elleni végső rendelet nagyon fog hasonlítani ahhoz,
amelyet Ahasvérus adott ki a zsidók ellen. Az igaz egyház ellenségei ma a
szombat parancsát megtartók kis csoportjában Márdokeust látnak a kapuban.
Isten népének a menny törvénye iránti tisztelete állandó szemrehányást jelent
azok számára, akik nem félik az Urat, és lábbal tiporják szombatját.
Sátán felháborodást ébreszt a népszerű szokásokat és hagyományokat vis�szautasító kisebbséggel szemben. Magas állású és neves emberek fognak szövetkezni a törvényt megvető, gonosz emberekkel, hogy tanácskozzanak velük
Isten népe ellen. Gazdagság, lángelme, műveltség összefog, hogy megvetéssel
illesse őket. Üldöző uralkodók, lelkészek, egyháztagok esküsznek össze ellenük. Szóban és írásban, kérkedéssel, fenyegetéssel és gúnnyal igyekeznek
megtörni hitüket. Megtévesztéssel és dühös felhívásokkal fogják felkelteni az
emberi indulatokat. Mivel az ’így szól a Szentírás’ szavakkal nem tudnak a
bibliai szombat képviselői ellen semmit sem felhozni, ezért az erőszak eszközével lépnek fel. A törvényhozók meghajolnak a vasárnaptörvény követelései
előtt… Ezen a csatatéren vívja meg utolsó nagy harcát az igazság a tévelygéssel. Nem lehet kétség a harc kimeneteléről. Ma is, mint Eszter és Márdokeus
korában, az Úr megvédi igazságát és népét.” – PK 375.
9. Tanulmány - ISTEN SZOLGÁINAK ELPECSÉTELÉSE
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2. ELPECSÉTELVE VAGY MEGSEMMISÍTVE
a. Ezékiel próféta látomásában kik pusztultak el, és kik menekültek
meg? Ez 9:3-6, 9-10.

Kedd

november 24.

3. A JELLEM MEGTISZTÍTÁSA
a. Milyen jellem fejlődik ki azokban, akik előkészülnek az elpecsételésre?
Jel 14:1, 5. Mit foglal magába az Atya neve? Mt 6:9; 1Pt 3:15.

„Most van a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy
nő homlokára. Nem kerül a nagyravágyó, világot szerető, csalárd és hamis
szívű ember homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia
Isten előtt, a menny várományosaként.” – 5B 157.
„A pecsét vagy jel az igazságban értelmileg és lelkileg olyan mértékben
való megállapodottságot jelent, hogy [Isten népét] nem lehet megingatni.” –
TII 96.
„Törekszünk-e minden erőnkkel elérni a Krisztusban való felnőtt termetet?
Keressük-e az Ő teljességét, mindig előre nyomulva az elénk állított cél elé – a
Krisztus jellemének tökéletességére? Mikor az Úr népe megüti ezt a mértéket,
az Úr elpecsételi őket a homlokukon.” – TII 199.
„Láttam, hogy nincsenek tudatában, mivé kell lenniük, ha a nyomorúság
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 nyomorúság idején biztonságban vannak, azoknak teljesen Jézus képmását
kell szerte sugározniuk.” – TL 58.

b. Hogyan fogja az Úr ezt a megszentelő munkát végbevinni bennünk?
Zsid 7:25; 13:20-21; Fil 1:6; 2:12-13.

„Láttam, hogy Jézus a mennyei szentek szentjében csakhamar befejezi szolgálatát. Testvérek, használjuk fel szabadidőnket a Biblia kutatására, amelynek
alapján az utolsó napon megítéltetünk…
Életetek és eljárástok legyen összhangban az ember Fiának eljövetelével.
Az elpecsételés ideje rövid, s csakhamar bevégződik. Most, amíg a négy angyal tartja a négy szelet, itt az ideje, hogy megerősítsük és biztosítsuk elhivatottságunkat és kiválasztottságunkat.” – TL 45-46.
„Minden Isten adta erőnkkel törekedjünk arra, hogy a száznegyvennégyezer között lehessünk!” – RH 1905. március 9.
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Szerda

november 25.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést,
amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani.
Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ
előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform
alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként,
Isten hatalma állandó emlékeztetőjeként érvényben marad.” – PK 419.

b. Mit jelent az Ezékiel 9:4-ben idézett sóhajtanak és nyögnek kifejezések?
„A földi szem csak azt látta, hogy a hűségesek a tisztátalanságok miatt sóhajtoztak és nyögtek. De a legsúlyosabb bűnök, amelyek felkeltették a tiszta és
szent Isten féltő szeretetét, rejtve maradtak.” – 5B 153.
„Amikor az egyház veszélye és válsága a tetőpontra hág, a világosságban
járó kis csapat sóhajtozni és nyögni fog a Földön folyó szörnyűségek miatt.
Annál buzgóbban emelik fel imáikat az egyház javáért, mivel a gyülekezet
tagjai a világ példáját követik…
Amikor még azok otthonaiban is a vallás megvetését látják, akik nagy
világosságot nyertek, akkor gyászolni fognak Isten előtt. Sírnak és gyötrik
lelküket, amikor látják a gyülekezetben a büszkeség, kapzsiság, önzés és csalás
megannyi változatát.” – 5B 152.

c. Hol kezdődik az ítélet és mit jelent ez Isten hitvalló népének? Ez 9:6.

„Azok lemészárlását, akik nem így látják a bűn és az igaz tettek, az igaz
élet közti ellentétet, s akik nem úgy gondolkodnak, mint akik hallgatnak az
Úr tanácsára, s így elnyerik a jelet, az öt öldöklő szerszámmal felfegyverzett
férfinak szóló parancs írja le: [Ez 9:5-6].” – 3B 267.

9. Tanulmány - ISTEN SZOLGÁINAK ELPECSÉTELÉSE
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4. SÓHAJTANAK ÉS NYÖGNEK
a. Mi Istennépének munkája ezen utolsó napokban? Ésa 58:12.

Csütörtök

november 26.

5. A SZABADULÁS
a. Ezen időben hogyan fogja végül Isten megszabadítani az Ő népét?
Lk 18:7; Dán 12:1-2. Beszéljétek meg, hogy a próbaidő lezárása előtt
miként lesz a gyülekezet megtisztítva!

„De az egyház legsúlyosabb veszedelmének óráján a legbuzgóbb imádságok szállnak majd az ég felé a gyülekezetért a hűséges maradék ajkáról. Isten
pedig hallani fogja és válaszol rá, mégpedig pontosan akkor, amikor a törvénytaposók bűne a legmagasabbra hág.” – 5B 382.
„Az egyház látszólag az elbukás határához ér, de nem bukik el. Megmarad,
s közben Sion bűnösei kirostáltatnak – a konkoly elkülönül az értékes búzától.” – 2Sz 360.
„Nincs messze az idő, amikor minden embernek szembe kell néznie a megpróbáltatással. Ránk akarják majd erőszakolni a fenevad bélyegét… Ekkor
különítik el a gyülekezetekben az aranyat a salaktól… Polyva felhőket hord
majd a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Mindazok, akik
magukra öltik ugyan a szenthely díszeit, de nem öltöznek Krisztus igazságosságába, szégyenteljes mezítelenségükben mutatkoznak majd meg.” – 5B 64.

b. Kik fogják túlélni a csapásokat és fognak elragadtatni Jézus második
eljövetelekor? 1Thess 4:16-17; Jel 14:4.

„Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez
tapasztalatuk éneke… amilyen senki másnak soha nem volt… Krisztus a
földről, az élők közül ragadta el őket, és ők ’Istennek és a Báránynak zsengéi’
(Jel 14:4).” – NK 576.

Péntek

november 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen védelmet ajánl fel Isten a csapásokhoz és hogyan veheted ezt igénybe?
2. Hogyan készülhetünk elő az elpecsételésre?
3. Hogyan viszonyul a maradék az őket körülvevő bűnökhöz, melyek a gyülekezeten belül és a gyülekezeten kívül léteznek?
4. Van-e személyes meggyőződésed Isten ígéretéről, hogy előkészít téged a végre?
5. Hogyan különbözik a miénktől Isten meglátása a búzáról és a polyváról?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
A perui „Béthel” beruházás részére

2015. december 5.
szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A PERUI „BÉTHEL” BERUHÁZÁS RÉSZÉRE

Peru egy olyan ország, mely Dél-Amerika
nyugati partvidékén helyezkedik el. A 2015Moyobamba
ös adatok szerint a lakosság létszáma felül
van a 31 millión. Dél-Amerikában Peru a
BRAZÍLIA
ra
Trujillo
dei
sorban negyedik legnépesebb ország BraMa
zília, Kolumbia és Argentína mögött.
PERU
A Reformáció üzenete Peruba még az
Lima Ayacucho Cuzco
1930-as években érkezett el. Ma a Perui
Titicaca-tó
Uniónak körülbelül 3000 tagja van.
Puno
BOLÍVIA
2012. novemberében Isten kegyelme által
több mint húsz hektár földet vásároltunk San
Miguel tartományban, Cajamarca nevű településen. Az ingatlan 29 kilométerre van Chepén településtől, és 700 kilométerre északra Limától, a fővárostól. 430 méter magasan van a
tengerszint felett, a föld ott bőtermő, bőséges növényzettel, és enyhe klímával.
A Perui Unió erre e helyre rövid, közép és hosszú távú programokat, tevékenységeket tervez, s ennek a tervnek a neve: „Béthel Project”. Ebben a tervben
van egy szanatórium, egy misszióiskola, egy tábori hely létrehozása a konferenciák és összejövetelek részére, egy műszaki intézmény létrehozása, amely egyetemmé, egy egységes farmmá, és méhészetté fejleszthető.
Az Úr hírnöke azt tanácsolja nekünk, különösen ezen utolsó napokra, hogy
családjainknak és intézményeinknek ki kell költözni a városokon kívülre azért,
hogy megőrizhessük a fizikai, erkölcsi és lelki egészségünket. Ez a tanács késztetett bennünket arra, hogy létrehozzuk ezt a vállalkozást.
Ez idáig két testvérünk dolgozott az ingatlanon. Ők körbekerítették az ingatlant, ástak egy ivóvíz kutat, és vásároltak egy vízszivattyút. Most készítik a
téglákat az épületekhez, és végzik a nagy gépi munkákat. Ugyanakkor előkészítik
a méhészetet, és gyümölcsfákat ültetnek.
Bár imádkozunk segítségért, s pénzügyi alapokat hozunk létre a helyi munkásaink, testvéreink, testvérnőink és barátaink közreműködésével, de a beruházás pénzügyi szükséglete még több, hogy megvalósíthassuk ezt a nagyszabású
tervet. Ezért kérjük a kedves testvéreinket az egész világon, hogy adakozzatok
bőkezűen erre a vállalkozásra.
Előre is köszönjük a nagylelkű adományaitokat, és kívánjuk nektek a menny
gazdag áldásait!
Testvéreitek Peruból
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Szombat

Napnyugta: H 15:54
Ro 16:36

KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE
„És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek” (Jn 14:3).
„Krisztus visszatér a földre – ezt az igazságot kell feltárnunk minden ember előtt.” – Ev 149.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 569-575. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap

november 29.

1. „ISMÉT ELJÖVÖK”
a. Mit ígért meg Jézus a halála előtt? Jn 14:1-3. Milyen módon ment Ő
fel a mennybe és hogyan fog a visszatérése hasonlítani ehhez? Apcs
1:9-11.

„Krisztus visszajövetelének ígéretét a tanítványoknak mindenkor élénk
emlékezetükben kellett tartani. Ez a Jézus, akit láttak felszállni a mennybe,
ismét el fog jönni, hogy magához vegye mindazokat, akik itt az Ő szolgálatára
szentelték magukat. Ugyanaz a hang fogja őket üdvözölni a mennyek országában, mely ezt mondta nekik: ’Ímé, én tiveletek vagyok mindennap, a világ
végezetéig’ (Mt 28:20).” – AT 22.

b. Bár a világ tele van csúfolódókkal, mi a keresztény reménye? 2Pt 3:3-4;
Tit 2:13.

„Mialatt Péter lelki szemei előtt elvonultak az évszázadok, egészen az idők
végezetéig, a Szentlélek sugallatára leírta azokat az állapotokat, melyek Krisztus visszajövetelét megelőzik… Amikor minden földi dolog vége közeleg,
lesznek hűségesek, akik képesek az idők jelei megértésére. Mialatt a magukat
keresztényeknek vallók tömegei, cselekedeteik által megtagadják hitüket, a
maradék mindvégig kitart.” – AT 367.
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Hétfő

november 30.

„Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri
az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és
egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle,
amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível.
Jézus hatalmas győzőként lép elő… A királyt útján szent angyalok hatalmas,
megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam
hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – ’tízezerszer tízezer és
ezerszer ezer’ (Jel 5:11). Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az
a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet… Amint az ’élő’ felhő közelebb
ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. Arca fényesebb,
mint a vakító déli nap.” – NK 569-570.
„Elhallgat a gúnyolódó tréfálkozás. A hazug ajkak elnémulnak. Megszűnik
a fegyverek zaja, a csata kavargása, a saruk harci zaja, és nincs többé ’vérbe
fertőztetett öltözet’ (Ésa 9:5). Csak az ima, a sírás és a jajveszékelés hangja hallatszik. A nemrég még gúnyolódó ajkak ezt kiáltják: ’Eljött az Ő haragjának
ama nagy napja; és ki állhat meg?’ (Jel 6:17.) A gonoszok azért imádkoznak,
hogy inkább a hegyek sziklái temessék el őket, mintsem találkozzanak azzal,
akit semmibe vettek és elutasítottak.” – NK 571.

b. Hogyan erősít meg János apostol látomása a Jel 6:12-17-ben más
ószövetségi próféciákat? Ésa 2:10-11, 19; 34:4, 8; Jóel 3:14-16.

„Sátán nem hamisíthatja meg Krisztus adventjét. A Megváltó figyelmeztette népét e csalásra, és világosan megjövendölte, milyen lesz második eljövetele… Ezt az eljövetelt nem lehet utánozni. Erről mindenki tudni fog. Az egész
világ látni fogja.” – NK 556.

10. Tanulmány - KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE
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2. AZ EGEK ERŐSSÉGEI MEGRENDÜLNEK
a. Mond el, milyen módon fog Jézus eljönni! Jel 1:7; Lk 21:26.

Kedd

december 1.

3. AZ ELSŐ FELTÁMADÁS
a. Mit fog Jézus tenni az ég és a föld rengése közepette? 1Thess 4:16-17;
Jn 5:25; 1Kor 15:51-53.

„A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő
Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve
kiáltja: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!’. A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják –
minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan életre
kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük
zajától zeng a föld. ’Halál! hol a te fullánkod? Sír! hol a te diadalmad?’ (lKor
15:55. angolban) – kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog
győzelmi kiáltásban olvad össze.” – NK 572-573.

b. Mi fog történni azokkal, akik a Krisztus eljövetele várásában való
hitben haltak meg? Jn 11:25-26; 1Thess 4:13-14.

„A halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel a sírba szálltak… De
az igazak az örök ifjúság frissességével és elevenségével támadnak fel. Isten
kezdetben nemcsak a maga jellemének, de alakjának és arcának hasonlatosságára is teremtette az embert. A bűn azonban eltorzította Isten képmását, és
majdnem kitörölte az emberből. De Krisztus eljött, hogy visszaadja azt, ami
elveszett. Ő át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá
teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test, amelyet eltorzított és
beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden fogyatékosság
és rútság a sírban marad. A rég elvesztett Édenbe – az élet fájához – visszavitt
üdvözültek növekedni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott méltóságteljes magasságukat. A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és Krisztus hű
gyermekei ’az Úrnak, a mi Istenünknek’ (Zsol 90:17) szépségét fogják viselni,
és testben, lélekben, értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni…
Az angyalok ’egybegyűjtik az Ő választottait a négy szelek felől, a föld
egyik végétől a másik végéig’ (Mt 24:31). A kicsi gyermekeket szent angyalok
helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál,
újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. Most boldogan énekelve
együtt emelkednek fel Isten városába.” – NK 573.
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Szerda

december 2.

„Az emberek magukra veszik azt a felelősséget, hogy a mértéket a saját
elméleteikkel hozzák összhangba, odáig alacsonyítják, mialatt Jahve törvényét
nem tisztelik. Ezért olyan nagy a gonoszság. Ezért válnak a mi napjaink hasonlóvá a Noé és Lót napjaihoz.” – RH 1893. május 2.

b. Mi volt Isten ítéletének következménye mindkét alkalommal? 1Móz
7:21-23; 19:24-25.

c. Ugyan úgy mi fog történni Krisztus eljövetelekor is? Lk 17:34-37.

„Amikor a filozófia okoskodása elűzi az Isten büntetésétől való félelmet;
amikor vallási tanítók hosszú, békés és virágzó korszakokat jövendölnek, és
a világot leköti az üzlet és szórakozás, az ültetés és építkezés, a dőzsölés és
mulatozás, amikor elutasítják Isten intéseit, és gúnyt űznek követőiből ’hirtelen veszedelem jő rájok… és semmiképpen meg nem menekednek’ (1Thess
5:3).” – PP 74.

d. Fejtsd ki, hogy kik lesznek azok, akik Krisztus második eljövetelekor
„felvétetnek”! Mt 24:40-42; Mal 3:17.

„Az ítélkezés ideje igen komoly, ünnepélyes időszak, amikor az Úr ös�szegyűjti övéit a konkoly közül. Ugyanegy család tagjai szétválasztatnak.
Az igazakat megjelölik… Akik engedelmeskedtek Isten parancsolatainak,
egyesülnek a szentek seregével a dicsőségben, belépnek a kapukon keresztül
a városba, s joguk lesz az életnek fájához. Az egyik felvétetik. Neve szerepel
az élet könyvében, míg volt társainak mindörökre távozniuk kell Isten közeléből.” – BL 108-109.
10. Tanulmány - KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELE
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS A PERUI „BÉTHEL” BERUHÁZÁS RÉSZÉRE

4. FELVÉVE VAGY OTTHAGYVA?
a. Mely bibliai történelmi korszakot hasonlítja össze Jézus az Ő második eljövetelével? Mt 24:37; Lk 17:28.

Csütörtök

december 3.

5. KÉSZEN VAGY-E?
a. Mi fog történni a gonoszokkal, akik még élnek Krisztus eljövetelekor? 2Thess 1:7-9; 2:8; Zsol 97:3.

b. Hogyan válnak a gonoszok a saskeselyűk táplálékává, amint Jézus
ezt megemlítette a Lk 17:37. versben? Jel 19:17-18; Ez 39:17-20.

c. Mivel tudjuk, hogy mi következik, mire kell összpontosítanunk? 2Pt
3:11; Zsol 24:3-4; Júd 1:23-24.

„Jézus ismét eljön, de nem úgy, mint egykoron első eljövetelekor Betlehemben, sem úgy, miként Jeruzsálembe bevonult, midőn a tanítványok ujjongva kiáltottak ’hozsanná’-t Neki; hanem eljön az Atyának dicsőségében az
összes szent angyalokkal egyetemben, akik elkísérik földi útjára. A menny
teljesen üres marad, mert az angyalok Mesterüket kísérik el és a földön az élő
és várakozó szentek a menny felé, Jézus felé tekintenek, amiképpen a galileai
férfiak tették, midőn az Úr az Olajfák hegyéről a mennybe szállt. Ama napon
csak a jámborok, a szentek kiáltanak fel ujjongva, – akik igazán alázatosan
és szelíden követték Krisztus példáját: ’Íme, a mi Urunk, akit vártunk, s aki
megszabadít minket!’ (Ésa 25:9.)” – TL 96-97.

Péntek

december 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen biztosítékot adott Jézus az Ő visszatérésére?
2. Hogyan ismerheted fel a hamis állításokat Krisztus második eljövetelének
természetével kapcsolatban az általa tanított igazsággal szemben?
3. Ismertesd sorrendben az eseményeket, Jézusnak az ég felhőiben való megjelenésének idejétől azon időig, amikor a szentek csatlakoznak Őhozzá a
mennybe való visszatérésekor!
4. Jézus visszatérésekor „felvétetni” vagy „otthagyatni” akarsz?
5. Hogyan lehetsz biztos abban, hogy egy leszel azok közül, akik Jézust várják?
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Szombat

11. Tanulmány

Napnyugta: H 15:53
Ro 16:36

AZ UTOLSÓ ELLENSÉG
„Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál” (1Kor 15:26).
„Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem
gyászmenet, sem gyászszalag.” – NK 600.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 473-489. (Az első nagy csalás)

Vasárnap

december 6.

1. A HALÁL EREDETE ÉS AZ ELSŐ NAGY HAZUGSÁG
a. Mi volt az első bibliai utalás, ami a halállal társult? 1Móz 2:17. Milyen hazugságot mondott a kígyó abban a beszélgetésben, ami a jó és
gonosz tudásának a fájánál volt? 1Móz 3:1-4.

„Csak a nagy csaló ígérte Ádámnak, hogy az engedetlenség nyomán élet
fakad. A kígyó kijelentése, amit Évának az Édenben tett – ’bizony nem haltok
meg’ (1Móz 3:4) – volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt a
kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák a keresztény világ szószékeiről, és az emberiség többsége éppoly szívesen fogadja,
mint annak idején ősszüleink. Isten ítéletét – ’amely lélek vétkezik, annak kell
meghalni’ (Ez 18:20) – így magyarázzák: amely lélek vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él. Lehetetlen nem csodálkoznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékennyé teszi Sátán szavai iránt, és hitetlenné
Isten szavaival szemben.” – NK 475.

b. Mit tett az első pár, amikor szembenéztek azzal a kísértéssel, hogy
egyenek a tiltott fa gyümölcséből? 1Móz 3:6. Mit eredményezett ez a
bűn? Rm 5:12; 6:23.

„Ekkor mindenki előtt világossá válik, hogy a bűn zsoldja nem a csodálatos függetlenség, nem az örök élet, hanem rabság, romlás és halál.” – NK 593.
11. Tanulmány - AZ UTOLSÓ ELLENSÉG
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Hétfő

december 7.

2. A HALÁL TERMÉSZETE
a. Hogyan formálta meg és adott életet Isten az első embernek? 1Móz
2:7. Mi történik, amikor valaki meghal? Zsol 146:4.

b. Milyen hatalma van az embernek a halál felett, és milyen állapotba
kerül ha meghal? Zsol 6:6; 89:49. (angolban: …a sírnak kezéből);
115:17; Préd 8:8; 9:7.

„Azon a sarkalatos tévedésen alapszik a halálban is megmaradó öntudat
tana, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan. Ez olyan dogma, amely
az örök gyötrelem tanához hasonlóan ellentmond a Szentírás tanításainak,
a józan észnek, és az emberségnek. A közhiedelem szerint a megváltottak a
mennyben mindent tudnak, ami a földön, különösen hátra maradt barátaikkal történik. De mi öröme lenne a halottaknak abban, ha látnák az élők
gondját, baját, ha ismernék szeretteik bűneit, csalódásait, szenvedéseit? Vajon
élveznék-e a menny boldogságát földi barátaik felett lebegve? Milyen mérhetetlenül felháborító az a hiedelem, hogy amikor a megátalkodottak utolsót lélegzenek, lelkük a pokol lángjai közé kerül! Milyen kimondhatatlanul
gyötrődnének azok, akik látnák, hogy barátaik készületlenül szállnak a sírba,
egy olyan örökkévalóságba, ahol állandósul a fájdalom és a bűn. Ez a gyötrő
gondolat már sok embert az őrületbe kergetett.” – NK 485.

c. Mit mondott Jézus a halálról? Mt 9:18-19, 23-24, Jn 11:11-14.

„Jézus az alvással szimbolizálja a halált hívő gyermekei számára. A halottak
elrejtették életüket Krisztussal Istenben, és az utolsó trombitaszóig Őbenne
alszanak.” – JÉ 444.

d. Hogyan juttatja kifejezésre Péter apostol, hogy egy igaz személy a
halála után nem megy azonnal a mennybe? Apcs 2:29, 34.
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Kedd

december 8.

3. A KÍGYÓ HAZUGSÁGA MEGISMÉTLŐDIK
a. Hogyan figyelmeztette Isten az izraelitákat olyan pogány szokások
ellen, mint a halottakkal feltételezett beszélgetés? 3Móz 19:29; 5Móz
14:1.
„Az ókori varázslatnak és boszorkányságnak majdnem minden formája a
halottakkal való lelki kapcsolat hitén alapult. Azok, akik gyakorolták a halott
idézés művészetét, azt állították, érintkezésbe tudnak lépni az elhaltak lelkével
és ezek útján ismereteket nyernek az eljövendő eseményekről…
A halottakkal való kapcsolat hite alkotja a pogány bálványimádás sarokkövét is. A pogány istenekről azt hitték, hogy azok nem mások, mint az elhalt
hősök istenített lelkei. Így a pogány vallás tulajdonképpen a halottak imádata
volt…
A halottak istenítése és a velük való állítólagos kapcsolat is kiemelt helyet
foglalt el a pogányság majdnem minden rendszerében. Azt hitték, hogy az istenek a halottak útján közlik akaratukat az emberekkel, és amikor az emberek
kérik, tanácsot is adnak. Ilyen közvetítő helyek voltak Róma és Görögország
híres jósdái is.” – PP 634.

b. Hogyan jutott oda Saul király, hogy tanácsot kér Sátántól, aki egy
halott próféta állítólagos lelkének álruhájába bújt? 1Sám 28:7-14.
c. Mi legyen a távlati célja az élő Isten minden hűséges imádójának?
Ésa 8:19-20.
„Ha az emberek készek lennének elfogadni az ember természetéről és a
holtak állapotáról kinyilatkoztatott világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulásaiban felismernék Sátán munkáját,
hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a bűnt, amit szeretnek, tömegek
zárják be szemüket a világosság előtt, és az intések ellenére sem változtatnak
életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és zsákmányul ejti őket. ’Mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre’, ezért ’bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak’ (2Thess
2:10-11).” – NK 497.
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Szerda

december 9.

4. KRISZTUS GYŐZELME A HALÁL FELETT
a. Ki uralja az életet és a halált? Zsol 68:21; Jel 1:18. Bár Jézus tartja
kezében a halál kulcsait, mit tett Ő? Zsid 2:9; Apcs 2:24.

„Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet.
’Akié a Fiú, azé az élet’ (1Jn 5:12). Krisztus istensége az örök élet biztosítéka
a hívő számára. ’Aki hisz énbennem – mondta Jézus – ha meghal is, él; és aki
csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?’ (Jn 11:25-26)
Krisztus itt előretekint második eljövetelének idejére. Akkor a meghalt igazak
feltámadnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a men�nybe, anélkül, hogy megízlelnék a halált… Szavai és cselekedetei által Jézus a
feltámadás Szerzőjének jelenti ki magát. Ő, aki hamarosan kereszthalált halt,
ott állt a halál kulcsaival a sír legyőzőjeként, s kinyilvánította: joga és hatalma
van, hogy örök életet adjon.” – JÉ 447.

b. Mit cselekedett Jézus a halállal? 2Tim 1:10; Zsid 2:14-15.

„Választ nyer a kérdés: ’Ha az ember meghal, élni fog-e újra?’ Krisztus elviselte a bűn terhét, s alászállt a sírba. Így bevilágította azok sírját, akik hitben
haltak meg. Isten emberi alakban világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Halálával örök életet biztosított a benne hívőknek.
Halálával elítélte a bűn és hűtlenség kezdeményezőjét. Végül majd annak kell
elszenvedni a bűn büntetését, az örök halált.” – 6B 167.

c. A halál büntetésével ellentétben mi Isten ajándéka? Rm 6:23; Jn 3:16.

„A hívő emberek számára Krisztus a feltámadás és az élet. Üdvözítőnknél
Isten helyreállította azt az életet, amely a bűn által elveszett. Mivel az életet önmagában hordozza, azért meg tudja eleveníteni azokat, akiket akar.” – JÉ 694.
„Minden hívőnek – akik átmennek a természetes halálon – mivel ették
Isten Fiának ’húsát’, és itták a ’vérét’, örök életük van, ami a Jézus Krisztus
élete. Halála által Jézus lehetetlenné tette a benne hívőknek, hogy örökre meghaljanak.” – TII 215.
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Csütörtök

december 10.

5. A MEGSEMMISÍTETT HALÁL
a. Mi történik az első és a második feltámadás után? Jel 20:4-15.

„Az ezer esztendő végén Krisztus… életre szólítja a gonoszokat a végítéletre… Micsoda különbség van köztük és azok között, akik az első feltámadáskor
léptek ki sírjukból! Az igazakat Jézus hervadhatatlan ifjúsággal és szépséggel
ruházta fel. A gonoszok pedig a betegség és a halál nyomait viselik.” – NK 588.

b. Mi fog történni végül minden gonosz emberrel? Mt 13:40-42. Bár
nem fognak örökké szenvedni, mégis milyen büntetést kapnak? Mal
4:1-3.

„Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. ’Cselekedeteik szerint’ (Zsol 28:4) kapják büntetésüket… Sátánnak…
nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie, hanem azokért a bűnökért is,
amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal súlyosabb, mint azoké, akiket
elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit csalásaival elbuktatott, ő még
él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok – a gyökér és az ágak – végül
megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul lesújt rájuk a
törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli. A menny és a föld,
ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.” – NK 597.

c. Mi fog történni végül magával a halállal? 1Kor 15:26; Jel 21:4.

Péntek

december 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan jött be a halál e világra?
2. Milyen állapotba kerül az ember a halála után?
3. Hogyan ismétlődik állandóan a kígyó hazugsága a történelmi korszakokon
keresztül?
4. Mit tett Krisztus a halál átkával?
5. Honnan tudjuk azt, hogy a gonoszok nem fognak örökké égni?

11. Tanulmány - AZ UTOLSÓ ELLENSÉG
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12. Tanulmány

2015. december 19.
Szombat

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:38

AZ EZER ÉVES KORSZAK ÉS AZ ÚJ FÖLD
„Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet” (Mt 5:5).
„Isten egész világegyeteme megtisztult és a nagy küzdelem örökre véget
ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem megpihent, minden tiszta és szent
volt… A gyönyörű új föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége lesz.” – TL 256-257.
Javasolt olvasmányok: Tapasztalatok és Látomások, 13-17. (Első látomásom); 250-257.
(Az igazak jutalma, Az elpusztult föld, A második feltámadás,
A második halál)

Vasárnap

december 13.

1. A DICSŐ KIRÁLYSÁGBA LÉPVE
a. Hol lesznek a hűségesek Krisztus második eljövetele után? 1Thess
4:15-17.
„Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő. Hét napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre koronáinkat. Arany
hárfát és győzelmi pálmát is adott… Egyesek koronája telve volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki teljesen
elégedett volt. Vállunktól fogva bokáig érő ragyogó fehér palástba voltunk
takarva.” – TL 12-13.

b. Mi adja a szenteknek a jogot, hogy beléphessenek az új Jeruzsálembe?
Zsol 87:3-6; Gal 4:26; Jel 22:14; Ésa 26:1-2.
„Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város kapuja felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain s így szólt: ’Ti megmostátok
ruhátokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most
lépjetek be.’ Mindnyájan beléptünk és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz.” – TL 13.
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Hétfő

december 14.

2. AZ EZER ÉVES KORSZAK
a. Mennyi időt fognak a szentek a mennyben tölteni? Jel 20:4. Mit fogunk tenni ezen idő alatt? 1Kor 6:2; Mt 19:28.

„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok
felett… Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. [Az igazak] összevetik
tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei szerint döntik el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését a cselekedeteik
szerint; és ez az ítélet bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.” – NK 586.

b. Hol lesz majd Sátán az ezer év alatt? Jel 20:1-3. Milyen állapotban
lesz a föld ezen idő alatt? Jer 4:23-27.

„A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak az
otthona. A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy más világokat is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja azokat, akik
soha nem buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve. Nem lesz a földön
senki, aki felett hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva a csalás és a rontás
lehetőségétől, ami hosszú századokon át egyedüli öröme volt…
Sátán a hatezer éves lázadásával a ’föld ama háborgatója’ lett. ’A föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza.’
Hatezer éven át börtönébe zárta Isten népét, és örökre fogságában is tartotta
volna. De Krisztus letörte a bilincseket, és szabadon bocsátotta a foglyokat.
„Isten még a gonoszokat is elzárja az ördög hatalmától. Sátán egyedül
marad itt gonosz angyalaival, hogy meglássa a bűn átkos következményét…
Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a
kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei
kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő jövőtől, amikor
minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie
kell.” – NK 585-586.
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Kedd

december 15.

3. AZ ÚJ JERUZSÁLEM
a. Mi fog történni a mennyei ítélkezés befejezésekor? Jel 21:2-3.

„Jézus vezetése mellett mindnyájan a városból a földre szálltunk alá éspedig egy hatalmas hegyre, amely azonban az Urat el sem hordozhatta úgy, hogy
kettévált s helyén egy tágas síkság keletkezett. Azután feltekintettünk s láttuk
a nagy várost, amelynek tizenkét alapja és tizenkét kapuja volt, három-három
minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állott. Mindnyájan
így kiáltottunk fel: ’A város, a nagy város alájött hozzánk Istentől a mennyből.’
S a város jött s leereszkedett arra a helyre, amelyen álltunk.” – TL 13-14

b. Hol helyezkedik el majd az Új Jeruzsálem? Zak 14:4.

„A mennybemenetel színteréül Jézus azt a helyet választotta ki, amelyet
gyakran megszentelt jelenlétével, miközben az emberek között lakozott. Nem
a Sion-hegyét, amelyen Dávid városa terült el, nem a Mórija-hegyét – amelyen a templom állott – tisztelte meg ezzel az eseménnyel. Krisztust ezen a
helyen gúnyolták ki és vetették el. Az isteni irgalom hullámait, amelyek újra
és újra visszatértek a szeretet egy-egy erősebb dagályával, a kőkemény szívek
visszaverték. Jézus fáradtan, megterhelt szívvel ment tovább erről a helyről,
hogy nyugalmat találjon az Olajfák-hegyén. Mikor Isten dicsősége – a shekinah – elhagyta az első templomot, a keleti hegyen állott meg, mintha vonakodott volna elhagyni a választott várost. Így Krisztus is az Olajfák-hegyén
állott meg, és sóvárgó szívvel tekintett át Jeruzsálemre. A ligeteket és a hegy
keskeny völgyeit megszentelték imádságai és könnyei. A hegy meredek lejtői
visszhangozták a sokaság diadalkiáltásait, mikor királynak hirdették ki Krisztust. A hegy lejtőjén ereszkedett le, hogy otthonra találjon Lázár házában,
Bethániában. A hegy lábánál elterülő Gecsemáné kertjében imádkozott és
tusakodott egyedül. Erről a hegyről kellett Krisztusnak felmennie a mennybe.
Mikor pedig ismét visszajön, akkor ennek a hegynek a tetején pihennek majd
meg lábai. Nem a szomorúság, a fájdalom férfiaként, hanem dicsőséges és
diadalmas királyként áll majd az Olajfák-hegyén, miközben a megváltottak
hatalmas seregének az üdvrivalgása egyre fokozódó hangon ezt kiáltja: Koronázzátok meg Őt, az Uraknak Urát!” – JÉ 735-736.
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Szerda

december 16.

4. EGY ÚJ FÖLD
a. Amikor a gonoszok már nem lesznek többé, mi fog történni a földdel? Jel 21:1; Zsol 102:26-27.

b. Mit fognak tenni a megváltottak az új földön? Ésa 32:18; 65:21-22.

„Majd kívülről szemléltük a városban levő fenséges dolgokat. Láttam ott
ezüstösen pompázó házakat, amelyeket négy, gyöngyökkel ékesített csodálatos oszlop támasztott alá. A szentek hajlékai voltak; mindegyiken arany
párkány. Láttam szenteket, kik bementek a házakba, levették koronájukat, és
a párkányra helyezték s majd ismét kijöttek és munkálkodni kezdtek a házak
melletti földeken, de nem úgy, mint ahogy nekünk itt a földön dolgoznunk
kell, nem, nem! Fenséges fény sugárzott mindnyájuk feje felett s állandóan
dicsőítették és magasztalták Istent.” – TL 14.
„Az újjáteremtett földön a megváltottak azt a munkát végzik és olyan dolgokban gyönyörködnek, amelyek Ádámot és Évát kezdetben boldoggá tették.
Édeni életet élnek – kertben és mezőn.” – PK 455.

c. Hogyan írja le a Biblia az új föld környezetét? Ésa 11:6-9; 65:25.

„Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek s
mikor szedegettem belőlük, így kiáltottam fel: ’Hisz ezek nem hervadnak el,
sohasem hervadnak el!’ Azután megint másik rétet láttam, melyet gyönyörű
magas zöld fű borított s midőn Jézus dicsőítésére hullámzott, az arany és ezüst
színpompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, hol a legkülönfélébb
állatok: oroszlán, bárány, leopárd és farkas a legteljesebb egyetértésben éltek
egymás mellett. Közöttük járkáltunk s azok békésen követtek bennünket.
Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű sötét erdeinkhez; egészen világos volt s ragyogó színben tündökölt. A fák ágai fel és alá
hajladoztak s mi így kiáltottunk: ’Mi biztonságban lakozunk a vadonban és
alszunk az erdőben’.” – TL 14.
„[A gyermekek] gondolatai legyenek megtöltve az Úr életéből vett történetekkel, s képzeletükben élő valóság legyen az eljövendő világ dicsősége.” – Gy
342.
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Csütörtök

december 17.

5. ÖRÖKÖLNI AZ ÚJ FÖLDET
a. Milyen prófécia szól azoknak, akiket bár kitaszítottak a jelenvaló
világból, de örökölni fogják a következőt? Zsol 37:8-11.

„A szelídek ’öröklik a földet’ (Mt 5:5). Az én felmagasztalásának hiú vágya
hozta a világunkba a bűnt, s emiatt vesztették el ősszüleink a szép föld feletti
uralmat. Énjének feláldozása által váltotta meg Jézus az elveszetteket, és azt
mondja, mi is győzzünk úgy, ahogy Ő győzedelmeskedett (Jel 3:21). Örököstársaivá lehetünk az alázatosság és odaadás által…
Az alázatosoknak ígért föld nem hasonlít a mostani, a halál és átok árnyékától elhomályosított földhöz…
Ott többé nem lesz csalódás, gond és bűn; ott senki nem mondja majd,
beteg vagyok. Ott nem lesz gyászmenet, halál, elválás, sem megtört szív; de
Jézus ott lesz – s vele a békesség.” – GH 22.

b. Milyen lesz azok jelleme, akik majd az új földön laknak? 2Pt 3:13.

„Az istentelenek lábai sohasem szentségtelenítik meg az új földet. Tűz száll
alá Istentől, amely úgy megemészti őket, hogy nem hagy belőlük sem ágat,
sem gyökeret. Sátán a gyökér, gyermekei pedig az ágak.” – TL 39.
„Ugyanaz a tűz, amely a gonoszokat elpusztítja, tisztítja meg a földet. A
szétszaggatott és meredek hegyek megolvadnak a nagy forróságban, az elemek
szintén és minden polyva megsemmisül. És ekkor feltárult előttünk fenséges
örökségünk, csodálatos szépségében és pompájában. Most már a miénk volt
az egész új föld.” – TL 41.

Péntek

december 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen feltételek alapján juthat be valaki az Új Jeruzsálem lakói közé?
Mi történik majd az ezer éves korszak alatt a mennyben és a földön?
Miért fogja Isten a földet választani az Ő központi lakóhelyének?
Beszélj az újjáteremtett földről!
Milyen emberek fogják örökölni az új földet?

Isten Országának eljövetele – 2015. október - december

13. Tanulmány

2015. december 26.
Szombat

Napnyugta: H 15:58
Ro 16:41

ISTEN ORSZÁGA TEBENNED
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet
megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig,
hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim
4:7-8).
„Akinek élete Krisztusban van elrejtve, akik e földön a hit nemes harcát harcolták, azok Isten országában a megváltottak dicsőségében fognak ragyogni.”
– 9B 195.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 598-602. (A küzdelem véget ér)

Vasárnap

december 20.

1. LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN
a. Mit nyilatkoztatott ki Jézus az Ő országáról ezen a jelenvaló világon?
Lk 17:20-21; Jn 4:20-24.

„Nem azáltal kerül az ember közösségbe Istennel, hogy egy szent hegyet
vagy egy szent templomot keres. A vallást nem szabad külső formákra vagy
ceremóniákra korlátozni. Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől
jön. Ha helyesen akarjuk szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő
megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy
ismerjük és szeressük Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg. Ez az igazi istentisztelet.” – JÉ 148.

b. Kinek adatik ez az ország? Lk 12:32; Mt 5:3, 7:21.

„Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a Lélek
munkája, és Isten megnyilatkozik annak az embernek. Ő az ilyen imádókat
keresi. Arra vár, hogy elfogadhassa, fiaivá és leányaivá tehesse őket.” – JÉ 148.
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Hétfő

december 21.

2. EGY ÁLLANDÓ REMÉNY
a. Mint Krisztusban hívőknek, mi a mi reménységünk? Tit 2:13.
b. Mit kapnak azok, akik beléphetnek a mennybe? 2Tim 4:8. Hogyan
bátorítson ez bennünket a kitartásra? Jel 3:11.

„A győzőknek meg van ígérve a hervadhatatlan dicsőség koronája, és egy
olyan élet amely Isten életéhez hasonló. Krisztus kijelenti: ’A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van’
(Jel 2:7). ’Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg
se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek’ (1Kor 2:9). Ezért törekedjünk arra, hogy mindenképpen beléphessünk a mi Urunknak országába.
Tanulmányozzuk szorgalmasan azt a jó hírt, amit János apostolnak Krisztus
személyesen jelentett ki Pátmosz szigetén: ’Jézus Krisztus kijelentése, amelyet
adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar.’ Emlékezzünk arra, hogy: ’Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják
e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban;
mert az idő közel van’ (Jel 1:1, 3).” – ST 1903. február 4.

c. Bár időnként úgy tűnik, hogy a gonosz győzedelmeskedik, mégis
milyen biztosítékunk van? Rm 8:28; 2Kor 13:8.

„Isten megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és
sötétség közepette. Egyetlen felhő sem borulhatott rá az Ő tudta nélkül. Műve
ellen nem léphetett fel olyan ellenséges hatalom, amelyről tudomása nem
lett volna. Minden úgy teljesedett, ahogyan előzőleg kinyilatkoztatta. Nem
hagyta el gyülekezetét sohasem, hanem mindazt, ami bekövetkezett, előbb
jövendölésekbe foglalta. Amit Szentlelke által a próféták egykor kijelentettek,
az mind be is teljesedett. Isten véghezviszi minden szándékát. Trónjának
alapzata: szent törvénye, és a sötétségnek semmiféle hatalma sem döntheti
meg. Az igazságot Isten sugallja és védelmezi; diadalt arat minden ellenállás
felett.” – AT 8.
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Kedd

december 22.

3. ORSZÁGÁNAK SIETTETÉSE
a. Hogyan imádkozzunk Isten országával kapcsolatban? Mt 6:10.
Hogyan befolyásolja ez az ima a mi elsődleges céljainkat? Mt 6:33.

„Kedves Testvéreim! Legyenek állandóan Isten parancsolatai és Jézus
Krisztus bizonyságtétele gondolataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el a világi
gondolatokat és gondokat tőletek. Midőn lefekszetek és mikor felkeltek, ezekről elmélkedjetek. Életetek és eljárástok legyen összhangban az ember Fiának
eljövetelével. Az elpecsételés ideje rövid, s csakhamar bevégződik. Most, amíg
a négy angyal tartja a négy szelet, itt az ideje, hogy megerősítsük és biztosítsuk
elhivatottságunkat és kiválasztottságunkat.” – TL 46.

b. Milyen részünk van Krisztus eljövetelének a siettetésében? Mt 24:14;
2Pt 3:12.

„Nemcsak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy
siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. (Lásd 2Pt 3:12. Az eredeti
szöveg szerint: Akik várjátok és siettetitek…) Ha mindazok, akik Krisztus
nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az
evangélium magvetése az egész világon; az utolsó termés is hamar beérne, és
Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.” – KP 40.
„A világ országaiban a társadalmi rang önfelmagasztalást jelent… Befolyás, gazdagság, műveltség megannyi eszközt jelentettek a tömegek kézbentartására a vezetők érdekében…
Krisztus más elvekre alapozta országát. Az embereket nem hatalomra,
hanem szolgálatra hívta, az erősöket, hogy hordozzák a gyöngék fogyatékosságait. Az erő, a rang, a tehetség, a műveltség mind nagyobb kötelezettséget
rótt birtoklójára embertársainak szolgálatában…
Tanítványai közt Krisztus minden tekintetben gondviselő teherhordozó
volt. Osztozott szegénységükben, önmegtagadást gyakorolt miattuk, előttük
járt, hogy egyengesse a nehéz terepet, és nemsokára befejezi földi munkáját:
leteszi életét. Annak az alapelvnek, mely szerint Krisztus cselekedett, kell
mozgósítania az egyháznak – az Ő testének – tagjait… Krisztus országában
azok a legnagyobbak, akik az Ő példáját követik, és nyájának pásztoraiként
cselekszenek.” – JÉ 550.
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Szerda

december 23.

4. EMLÉKÜNNEPEK
a. Milyen szertartás emlékeztet bennünket a közeledő királyságra? Lk
22:14-20; 1Kor 11:26.

„Az Úrvacsorát Jézus annak a nagy szabadításnak a megemlékezésére rendelte el, amit Ő eszközölt ki halála eredményeként. Amíg Krisztus másodszor
is eljön hatalommal és dicsőséggel, ezt az isteni elrendelést kell ismételten
megünnepelnünk. Ez az az eszköz, amellyel Krisztus nagy művét frissen kell
megtartanunk emlékezetünkben.” – JÉ 559-560.
„Krisztus ezeken az általa rendelt alkalmakon, [szertartásokon] találkozik
népével, és jelenlétével megerősíti őket.” – JÉ 564.

b. Bár szenvedéssel és üldözéssel nézhetünk szembe, mit ne felejtsünk
el soha? Mt 5:10; 2Kor 4:16-18.

„Sok nyomorúságod csak azért ért, Isten bölcs belátása szerint, hogy közelebb vonjon a kegyelem trónjához. Az Úr lágyítja és csillapítja is gyermekeit a szomorúságokkal, és megpróbáltatásokkal. Ez a világ Isten műhelye,
ahol alkalmassá alakít minket a menny udvarai számára. Addig alkalmazza
reszkető szívünkre a simító kést, míg csak el nem távolítja a durvaságot, az
egyenetlenségeket, míg csak alkalmassá nem leszünk kijelölt helyünkre a
mennyei épületben. A nyomorúság, a bajok révén a keresztény megtisztul,
megerősödik, s arra a mintára fejleszti jellemét, amelyet Krisztus nyújtott. Lehetetlen felmérni az igaz, istenfélő élet jó hatását. Túlér az otthon és barátaink
közvetlen körén. Olyan fényt áraszt maga körül, ami Jézus számára nyer meg
embereket.” – 4B 143.
„Aki naponta Istennek szenteli magát, vallásunk boldog és derűs oldalát
képviseli. Ne hozzunk szégyent Istenre súlyosnak tűnő megpróbáltatásaink
panasza felsorolásával! Minden nevelésként fogadott próbának öröm a terméke. Nyájas szavaktól és szeretetteljes tettektől egész vallásos életünk fölemelő,
nemesítő és jó illatú lesz. A lehangolt, levert, gyászoló és zúgolódó lelkületnek
csak az ellenség örül. Épp ilyen benyomást szeretne kelteni hitünk hatásáról.
Isten terve ellenben az, hogy gondolkodásunk ne süllyedjen alacsony szintre.
Azt kívánja, hogy a Megváltó fönntartó hatalma által mindenki diadalmaskodjon.” – 6B 365-366.
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december 24.

5. EGY VÉG NÉLKÜLI ORSZÁG
a. Tekintettel az apostolok figyelmeztetésére, mit kell tennünk a mai
naptól fogva? 1Jn 2:28; Jn 3:2-3; 2Pt 1:10-11.

b. Hogyan töltjük el majd az örökkévalóság idejét az örökké tartó országban? Jel 5:13.

„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről,
annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a
Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét
még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés
hatalmas kórusában…
A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az
egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény
és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól
a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal
hirdetik, hogy Isten a szeretet.” – NK 601-602.

Péntek

december 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Hogyan biztosíthatunk magunknak helyet Isten lelki királyságában?
2. Milyen ígéretek bátoríthatnak bennünket a jó és a gonosz között folytatott
küzdelem közepette?
3. Mit tehetsz azért, hogy siettesd Jézus eljövetelét?
4. Mutass be néhány dolgot, ami segíthet az örökkévalóságot a szemünk előtt
tartani!
5. Mik a terveid az örökkévalóságra?

13. Tanulmány - ISTEN ORSZÁGA TEBENNED
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, (7-13.) ISTEN SZERETETE AZ EMBEREK IRÁN

A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt bizonyságot tesz Isten szeretetéről. Mennyei Atyánk kútforrása az életnek, a bölcsességnek és az örömnek.
Tekintsünk csak a természet csodálatos és fenséges műveire; gondoljunk arra,
mily nagyszerűen alkalmazkodnak nemcsak az ember, hanem minden élőlény
szükségleteihez! A napfény és az eső, mely felüdíti és megtermékenyíti a földet,
a hegyek, a völgyek és a tengerek, mind az Alkotó szeretetéről beszélnek. Isten
az, aki teremtményeinek kielégíti mindennapi szükségleteit! A zsoltáríró csodálatosan fejezi ki ezt a gondolatot a következő szavakkal: „Mindenki szemei te
reád vigyáznak, és te idejében megadod eledelöket. Megnyitod a te kezedet, és
megelégítesz minden élőt ingyen” (Zsolt 145:15-16).
Isten szentnek és boldognak teremtette az embert; a gyönyörű föld, ahogy
Isten mindenható kezeiből kikerült, a bukás és átok legkisebb nyomát sem hordta magán. Csak az isteni törvények, a szeretet törvényének áthágása hozta a
romlást és a halált a világra. Ámde Isten végtelen szeretete még a bűnt kísérő
szenvedések és nyomorúságok közepette is megnyilatkozik. Meg van írva, hogy
Isten a földet az ember miatt átkozta meg (1Móz 3:17). A tövisek és tüskék, az
akadályok és megpróbáltatások, melyek az emberi létet fáradságossá és gondterhessé teszik, kizárólag javunkat célozzák; Isten üdvtervében a szükséges nevelő eszközök egy részét képezik, hogy általuk a bűn következtében oly mélyre
süllyedt, elbukott emberiség újból felemelkedjék. Bár bűnbe süllyedt a világ, de
mégsem teljesen a nyomor és gond siralomvölgye. Magában a természetben is
megtalálhatjuk a remény és vigasz hírnökeit. Még nőnek a virágok a töviseken,
és a tüskéket rózsák fedik!
„Isten a szeretet” - ezt hirdeti minden virág és minden egyes fűszál! A madarak zengő éneküket hallatják, a gyengéd virágok tökéletes szépségükben kellemes illatukkal töltik be a léget, az erdő magas fái üde zöld, dús lombozatukkal
- mind-mind hangos bizonyítékai Isten szeretetteljes atyai gondoskodásának és
vágyának, hogy gyermekeit boldoggá tegye.
Isten lénye Igéjében nyilatkozik meg. Amikor Mózes kérte: „...mutasd meg
nékem a te dicsőségedet” (2Móz 33:18), az Úr így válaszolt: „Megteszem, hogy
az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el...” (2Móz 33:19). Ez az Ő dicsősége.
„És az Úr elvonula ő előtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten,
késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer
íziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2Móz 34:6-7). Jónás hasonló
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szavakkal juttatta kifejezésre érzelmeit, mondván: „Tudtam, hogy te irgalmas és
kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú” (Jón 4:2).
Az Úr bennünket eget és földet betöltő szeretetének megszámlálhatatlan
bizonyítékaival von magához. A természet művei és a legbensőségesebb lelki
kötelék által, melyeket az emberi szív átérezhet és átélhet, igyekezett magát
kijelenteni nekünk; ám mindezek csak tökéletlenül mutatják be végtelen szeretetét. Mert mindezen világos és érthető bizonyítékok ellenére is úgy elvakította
a jónak ellensége az emberek értelmét, hogy csak félelemmel és rettegéssel
tekintenek Istenre, akit szigorú és engesztelhetetlen Úrnak képzelnek. Sátán
félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb
tulajdonsága a szigorú igazságosság, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező.
Oly lénynek tűntette fel az Alkotót, aki bizalmatlan szemekkel néz az emberek
gyengéire, hogy azonnal lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus épp azért jött a földre,
hogy eltávolítsa a sötét árnyat, mely Istennek irántunk érzett végtelen szeretetét elfedte.
Isten Fia a mennyből jött, hogy nekünk az Atyát kijelentse. „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt” (Jn
1:18).”Senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú,
és akinek a Fiú akarja megjelenteni” (Mt 11:27). Mikor egyik tanítványa kérte Őt:
„Uram, mutasd meg nékünk az Atyát” (Jn 14:8) - Jézus így felelt:”Annyi idő óta
veletek vagyok, és még sem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta
az Atyát; mimódon mondod azért te: Mutasd meg nékünk az Atyát?”(Jn 14:9).
Földi küldetését Jézus így vázolta: Az Úr „felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem..., hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és
a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat” (Lk
4:18). Ez volt az Ő munkája. Ide s tova járt, jót tett és meggyógyította mindazokat, kik a gonosz hatalmába kerültek. Egész falvak és városok voltak, melyekben
többé nem volt hallható a betegek sóhaja és panasza, mert rajtuk áthaladva,
minden beteget meggyógyított. Művei bizonyságot tettek isteni küldetéséről.
Szeretet, irgalmasság és mélységes részvét nyilatkozott meg életének minden
egyes cselekedetében. Szíve a könyörület bensőséges érzelmével kereste az
embereket. Emberi természetet vett magára, hogy annál inkább megérthesse
és megközelíthesse a mi szükségleteinket. A legszerényebb és legmegvetettebb
emberek sem féltek hozzá közeledni. Még a kisgyermekek is vonzódtak hozzá.
Szívesen ültek lábaihoz és térdeire; örömmel néztek kifejezésteljes arcába, mely
sugárzott a szeretettől.
Jézus az igazság egyetlen szavát sem hallgatta el, de azért mindig szeretettel
beszélt. A néppel való mindennapi kapcsolata közben állandóan tapintatos, figyelmes, gondos és szeretetteljes volt. Sohasem volt udvariatlan vagy barátságJézushoz Vezető Út, (7-13.) Isten szeretete az emberek irán
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talan, sohasem ejtett ki ok nélkül kemény szót, és senki örömét nem rontotta
el hiába. Megmondta az igazságot, de mindig szeretetteljesen. Sohasem ítélt el
emberi gyengeségeket, de a legkeményebben megrótta és elítélte a képmutatást, a hitetlenséget és igazságtalanságot; de ezt is könnyes szemekkel és fájdalmas hangon tette. Sírt Jeruzsálem felett, ama város felett, melyet oly nagyon
szeretett, de amely mégis vonakodott elfogadni Őt, aki az út, az igazság és az
élet. Bár Jeruzsálem lakói elvetették Őt, az Üdvözítőt, mégis könyörülő szeretettel tekintett reájuk. Élete az önmegtagadás és a mások iránti gondos, aggódó
szeretet élete volt. Szemében minden lélek becses volt. Miközben isteni fenségét és méltóságát állandóan megőrizte, mégis mindig a leggyengédebb szeretettel hajolt le Isten családjának minden egyes tagjához. Minden emberben
veszendő lelket látott, kinek megmentését küldetésének tekintette.
Ez a Megváltó jelleme, amiként életében is megnyilatkozott. Ez az Isten jelleme is. Az Atya szívéből fakadnak az isteni irgalmasság folyamai, amelyek Krisztusban nyilatkoznak meg és szétáradnak az egész emberiségre. Jézus, az irgalmas, szeretetteljes Üdvözítő volt a testben megjelent Isten (1Tim 3:16).
Krisztus azért élt, azért szenvedett és azért halt meg, hogy bennünket megváltson. A „fájdalom embere” lett, hogy bennünket örökkévaló öröm részeseivé
tegyen. Isten megengedte, hogy szeretett Fia, kiben a kegyelem és igazság teljessége lakozott, leírhatatlan dicsőségű világából erre a bűnöktől megromlott és
megmérgezett világra jöjjön, melyet a halál és átok homálya borít. Megengedte,
hogy az Ő szerető keblét, a szent angyalok imádatát elhagyja, és helyette gyalázatot, megaláztatást és gyűlöletet, sőt még halált is szenvedjen. „Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg” (Ésa 53:5). Lásd Őt
a puszta magányában, a Gecsemánéban és a kereszten, hol Isten bűntelen Fia
magára vette a bűn terhét. Ő, aki Istennel egy volt, lélekben átélte azt a rettenetes szakadást, melyet a bűn okoz Isten és ember között. Ez volt, ami ajkait
ily fájdalmas kiáltásra kényszerítette: „Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el
engemet?” (Mt 27:46). A bűn felmérhetetlen terhének és a lélek Istentől való
elszakadásának érzete volt az, ami Isten Fiának szívét megtörte.
Krisztus azonban nem azért szánta rá magát erre a nagy áldozatra, hogy
mennyei Atyánk szívét irántunk való szeretetre ébressze, vagy hogy Őt az emberiség megmentésére és megváltására késztesse. Nem, nem! „Úgy szerette Isten
e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta” érte (Jn 3:16). Isten nem a nagy engesztelő áldozat következtében szeret minket, hanem ellenkezőleg; azért hozta
az áldozatot, mert szeret bennünket.
Krisztus volt a közvetítő, aki által végtelen szeretetét a bűnbe süllyedt világra
áraszthatta. Mert „Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19). Isten együtt szenvedett Fiával; Gecsemáné lelki gyötrelmeiben
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és Golgota halálküzdelmeiben Megváltónk lefizette váltságunk árát. Jézus így
szólt: „Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra
felvegyem azt” (Jn 10:17). Ezzel azt kívánja mondani: Atyám annyira szeret benneteket, hogy még engem is jobban szeret azért, mert életemet áldozom fel a ti
megváltástokért; életem feláldozása által a ti képviselőtök és kezesetek lettem;
bűneiteket, áthágásaitokat és vétkeiteket magamra vállaltam, miáltal Atyám
kedveltje vagyok. Áldozatom által vált lehetővé, hogy Isten igazságossága megmaradjon, és a Jézusban hívő bűnös is megigazuljon.
Egyedül Isten Fia végezhette el megváltásunk művét, mert csak az egyszülött
Fiú, ki az Atya kebelében volt, tudta Őt nekünk kijelenteni. Csakis Ő, ki az isteni
szeretet nagyságát és mélységét önmaga is ismerte, nyilatkoztathatta ki. Krisztusnak az elesett emberiségért hozott végtelen nagy áldozatán kívül semmi sem
lett volna képes méltóan kifejezni mennyei Atyánknak a bűnbe süllyedt emberiség iránti szeretetét.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta.” Nemcsak
azt engedte meg, hogy emberek között éljen, bűneiket hordja és a kereszthalált
elszenvedje, hanem teljesen a bűnbe süllyedt emberiségnek adta Őt. Krisztus saját tapasztalataiból ismerte meg az emberiség vágyait és szükségleteit. Isten egyszülött Fia elszakíthatatlan kötelékkel fűzte össze magát az emberek fiaival. Ezért
„nem szégyenli őket atyjafiainak hívni” (Zsid 2:11). Ő áldozatunk, szószólónk és
testvérünk lett, aki az Atya trónja előtti emberi formában és örök időkre eggyé lett
velünk, akiket megváltott... Emberfiává lett. Mindezt azért tette, hogy az embert
a bűn fertőjéből és lealacsonyító voltából megmentse és felemelje, hogy Isten
szeretetét sugározhassa, és részesülhessen a megszentelt élet örömeiben.
Megváltásunk ára, mennyei Atyánk végtelenül nagy áldozata, aki Fia életét
áldozta fel értünk, ébresszen bennünk nemes, magasztos eszményeket arra
nézve, hogy mivé lehetünk Krisztus által. Midőn János, az ihletett apostol, látta a mennyei Atya szeretetének nagyságát és mélységét e veszendő világ iránt,
félelemmel és imádattal telt el; és nem találva megfelelő szavakat arra, hogy e
szeretet bensőséges voltát kifejezze, felszólította a világot, hogy figyelmét erre
irányítsa. „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1Jn 3:1). Micsoda értéket nyer ezáltal az ember! A bűn
következtében az emberek Sátán alattvalói lesznek, de Krisztus engesztelő áldozatában való hit által Ádám fiai ismét Isten gyermekeivé lehetnek. Az emberi természet felvételével Krisztus felemelte az elesett emberiséget, olyannyira,
hogy a vele való összeköttetés által tényleg méltók lehetnek az „Isten gyermekei” elnevezésre.
Ez a szeretet páratlan! A mennyei Király gyermekeinek neveztessünk! Óh, mily
becses ígéret! A legmélyebb elmélkedésre méltó dolog! Még ha minden emberi
Jézushoz Vezető Út, (7-13.) Isten szeretete az emberek irán

75

kötelék megszűnik is, ha barát baráthoz hűtlen lesz, ha az anyák megszűnnek
gyermekeiket szeretni, ha az ég és a föld elmúlnak, Isten hozzánk való szeretete
soha meg nem változik. Ez a gondolat meghódítja a lelket, és a szívet Isten akaratának rendeli alá. Minél többet foglalkozunk a kereszt fényében Krisztus jellemével, annál több kegyelmet, gyengédséget és megbocsátást látunk egybefonódva
igazsággal és jogossággal. Annál érthetőbben és világosabban felismerhetjük
Isten végtelen és örökkévaló szeretetének megszámlálhatatlan bizonyítékát, és
annál inkább megérthetjük azt a bensőséges, szívbeli részvétet, mely az anyának
elveszett gyermeke utáni szerető sóvárgást is végtelenül felülmúlja!

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, (7-17.) MIÉRT ENGEDTE MEG ISTEN A BŰNT?

„Az Isten szeretet” (1Jn 4:16). Lénye, törvénye - szeretet. Ez mindig így volt,
és mindig így is lesz. „[...] a magasságos és felséges, aki örökké lakozik”, akinek
„[...] ösvényei örökkévalók”, nem változik. Nála „[...] nincsen változás, vagy változásnak árnyéka” (Ésa 57:15; Hab 3:6; Jak 1:17).
A teremtő erő minden megnyilvánulása a végtelen szeretet egy-egy kifejeződése. Isten korlátlan uralma együtt jár az áldások teljességével, amelyet minden
teremtett lénynek felkínál. A zsoltáros ezt mondja:

„A te karod hatalommal teljes,
a te karod erős, a te jobbod méltóságos.
Igazság és jogosság a te királyi székednek alapja;
kegyelem és hűség jár a te orcád előtt.
Boldog nép az, amely megérti a kürt szavát;
a te orcádnak világosságánál jár ez, óh Uram!
A te nevednek örvendeznek egész nap;
és a te igazságodban felmagasztaltatnak.
Mert az ő erejöknek ékessége te vagy; [...]
Mert az Úr a mi paizsunk,
és Izráelnek Szentje a mi királyunk.” (Zsolt 89:14-19)
A jó és gonosz közötti nagy küzdelem története - attól kezdve, hogy a men�nyben elkezdődött, a lázadás végleges legyőzéséig, és a bűn tökéletes kiirtásáig
- szintén Isten változatlan szeretetéről tesz bizonyságot.
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A világegyetem Ura nem egyedül végezte jóságos munkáját. Volt egy társa
- munkatársa, aki meg tudta érteni szándékait, és vele tudott örülni a teremtett lények boldogításában. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél,
és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala” (Jn 1:1-2). Krisztus, az Ige,
Isten egyszülöttje azonosult az örökkévaló Atyával - természetével, jellemével,
szándékával. Ő volt az egyetlen olyan lény, aki tanácskozni tudott Istennel, és
osztozni szándékában. „Hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének” (Ésa 9:6). „Származása
eleitől fogva, öröktől fogva van” (Mik 5:2). És az Isten Fia ezt mondja önmagáról:
„Az Úr az ő utának kezdetéül szerzett engem az ő munkái előtt régen. Öröktől
fogva felkenettem [...] mikor megállapítá e földnek fundamentumait: mellette
valék mint kézmíves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva ő előtte minden
időben” (Péld 8:22-30).
Az Atya a Fiú által teremtett minden mennyei lényt. „Ő benne teremtetett
minden [...] akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden ő általa és ő reá nézve teremtettek” (Kol 1:16). Az angyalok
Isten szolgái, akik a tőle állandóan áradó fényben ragyognak, és gyors szárnyakon sietnek, hogy véghezvigyék akaratát. De a Fiú, a felkent Isten, „[...] az ő valóságának képmása,” „dicsőségének visszatükröződése [...] aki hatalma szavával
fenntartja a mindenséget”, magasabbrendű az angyaloknál (Zsid 1:3). „Óh dicsőség trónja, kezdettől fogva magasságos” volt szentségének helye (Jer 17:12),
„[...] Igazságnak pálcája” országának pálcája. (Zsid 1:8).”Ékesség és szentség van
előtte; tisztesség és méltóság az ő szent helyén” (Zsolt 96:6).
Mivel Isten kormányzásának alapja a szeretet törvénye, az értelmes lények
csak akkor lehetnek boldogok, ha tökéletes összhangban élnek a törvény, az
igaz élet nagyszerű elveivel. Isten minden teremtményétől azt kívánja, hogy szeretetből szolgálja - amely szolgálat jellemének értékeléséből fakad. Nem örül
a kikényszerített szolgálatnak. ő mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként
szolgálhassa Őt.
Ameddig minden teremtett lény szeretetből engedelmeskedett, mert szerette Istent, az egész világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A mennyei
sereg boldogan teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy dicsőségét tükrözhették és őt dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet mindennél fontosabb
volt, az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség jellemezte. Semmiféle
disszonáns hang nem zavarta meg a menny harmóniáját. De ez a boldog állapot
megváltozott. Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet Isten adott
teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az első volt, akit Isten a
legjobban kitüntetett, és aki a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt a menny
lakói között. Lucifer, a „hajnal fia”, a szent és makulátlan, volt az első oltalmazó
Pátriárkák és Próféták, (7-17.) Miért engedte meg Isten a bűnt?

77

kérub. A hatalmas Teremtő mellett volt, és az örökkévaló Istent elborító dicsőség szakadatlanul hulló fénysugarai megnyugodtak rajta. „Így szól az Úr Isten:
Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben.
Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel [...] Valál
felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál,
tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen
teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned” (Ez 28:12-15).
Lucifer lassanként helyt adott az önfelmagasztalás vágyának. A Szentírás ezt
mondja: „Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet
fényességedben” (Ez 28:17). „Ezt mondád szívedben: [...] hasonló leszek a Magasságoshoz” (Ésa 14:13-14). Ez a hatalmas angyal, aki minden dicsőségét Istentől kapta, eljutott oda, hogy ezt magának tulajdonította. Nem volt megelégedve
pozíciójával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg.
Merészkedett a csakis a Teremtőnek kijáró hódolatot magának kívánni. Nem
arra tanította a teremtett lényeket, hogy mindenek felett Istent szeressék, és
neki engedelmeskedjenek. Szolgálatukat és hűségüket inkább magának akarta
biztosítani. Megkívánta azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát ruházta
fel, ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga.
Ekkor megbomlott a menny tökéletes harmóniája. Lucifer a Teremtő helyett
önmagát akarta szolgálni. Ezt látva, balsejtelem támadt azokban, akik Isten dicsőségét a legfontosabbnak tartották. A mennyei tanácsban az angyalok kérlelték Lucifert. Isten Fia felhívta figyelmét a Teremtő nagyságára, jóságára és
igazságos voltára, törvényének szentségére és változhatatlanságára. Isten maga
hozta létre a menny rendjét; és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, és
romlást hoz önmagára. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást váltott ki Luciferből. Engedte, hogy a Krisztussal szembeni
féltékenysége eluralkodjék benne, és még elszántabb lett.
Ez az angyalfejedelem el akarta vitatni Krisztus felsőbbségét, és ezzel megkérdőjelezte Isten bölcsességét és szeretetét. E cél érdekében ez a nagy koponya, aki seregeiben első volt Krisztus után, kész volt erejét latba vetni. De ő, aki
szabad akaratot adott minden teremtményének, senkit sem hagyott védtelenül
e megzavaró álokoskodással szemben, amellyel a lázadás megpróbálta igazolni
önmagát. A nagy küzdelem elindulása előtt mindenkinek világosan kellett látnia
annak akaratát, akinek a bölcsessége és jósága minden örömük forrása volt.
A Világegyetem Királya összehívta a menny seregeit, hogy jelenlétükben
mondja el, milyen helyet tölt be valójában Fia, és hogy milyen viszonyban van
a teremtett lényekkel. Isten megosztotta trónját Fiával, és az örökkévaló, önmagában létező Lény dicsősége körülövezte mindkettőjüket. A szent angyalok a
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trón köré gyűltek - egy hatalmas, megszámlálhatatlan sokaság -, „[...] tízezerszer
tízezer és ezerszer ezer” (Jel 5:11); a legdicsőbb angyalok mint szolgák és alattvalók, akik örvendeztek az Istenségtől reájuk hulló fényben. A Király a menny
egybesereglett lakói előtt kijelentette, hogy senki más, csak Krisztus, Isten egyszülöttje értheti meg teljes szándékait. És az Atya őt bízta meg akaratának végrehajtásával. Isten Fia a menny összes seregének teremtésében megvalósította
az Atya akaratát. őt és Istent illeti meg hódolatuk és hűségük. Krisztus később
is - a föld és lakói megteremtésében is - gyakorolta isteni hatalmát. De soha
nem akart saját magának hatalmat vagy felmagasztalást Isten terve ellenében,
hanem az Atya dicsőségét magasztalta fel, és az ő jóságos és szeretettel teljes
szándékát hajtja végre.
Az angyalok örömmel ismerték el Krisztus felsőbbségét, és leborulva előtte szabad folyást engedtek szeretetüknek és imádatuknak. Lucifer is meghajolt
velük, de szívében valami furcsa, vad küzdelem dúlt. Igazság, méltányosság és
hűség küzdött az irigység és féltékenység ellen. Mintha a szent angyalok egy
ideig magukkal ragadták volna befolyásukkal. Amikor a dicsőítő ének dallamos
melódiája sokezer boldog hangtól felerősödve szárnyra kelt, mintha elfojtotta
volna a gonoszság szellemét. Kimondhatatlan szeretet vibrált át egész lényén;
szíve együtt dobbant Isten bűntelen tisztelői szívével, Ő is szerette és imádta az
Atyát és a Fiút. De saját dicsősége újra gőggel töltötte el. Felsőbbség utáni vágya
visszatért, és féltékenysége újra feltámadt Krisztussal szemben. A nagy megbecsülést, amelyben részesült, nem Isten különleges ajándékaként értékelte, és
ezért az nem keltett benne hálát Teremtője iránt. Sütkérezett szépségének és
dicsőségének fényében, és Istennel egyenlő méltóságra pályázott. A mennyei
sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok örömmel végrehajtották parancsait. ő mindegyiknél bölcsebb és dicsőbb volt. de Isten Fia az Atyával azonos
hatalmával és tekintélyével őfelette állt. Osztozott az Atya szándékaiban, míg
Lucifer nem volt ennyire beavatva terveibe. „Miért Krisztus a felsőbbrendű kérdezte ez a hatalmas angyal -. Miért tünteti ki Isten őt jobban, mint Lucifert?”
Elhagyva az Atya közelében elfoglalt helyét, Lucifer elment, hogy széthintse
az elégedetlenség szellemét az angyalok között. Titokban dolgozott, és valódi
szándékát egy ideig az Isten iránti tisztelet látszata alá rejtette. A mennyei lényeket kormányzó törvényekkel kapcsolatban kezdett kételyeket sejtetni. Arra
célozgatott, hogy bár törvények szükségesek a világ lakóinak, de az angyaloknak, akik magasabban állnak, nem kell ilyen korlátokat szabni, mert a saját bölcsességük elegendő vezető. Az angyalok nem olyan lények, akik szégyent hozhatnának Istenre; minden gondolatuk szent; ők sem tévedhetnek inkább, mint
Isten maga. Luciferrel szemben igazságtalanság - állította-, hogy Isten Fiának az
Atyával egyenlő helye van. Hiszen őt is tisztelet és megbecsülés illeti meg. Ha
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ez az angyalfejedelem elfoglalhatná igazi, magasztos helyét nagyon jó származna ebből az egész mennyei seregnek; mert ő szabadságot akar mindnyájuknak
biztosítani. Most még eddigi szabadságuk is véget ért, mert Isten egy abszolút
Uralkodót helyezett föléjük, akinek tekintélye előtt mindenkinek hódolattal kell
adóznia. Ezek voltak azok a ravasz megtévesztések, amelyek Lucifer mesterkedései folytán gyorsan tért hódítottak a mennyben.
Krisztus helyzetében és tekintélyében nem történt változás. Lucifer irigysége, megtévesztése és a Krisztuséval azonos helyre való igénye szükségessé tette
Isten Fia valódi helyének meghatározását. De ez a hely kezdettől fogva ugyanaz
volt. Sok angyalt azonban elvakítottak Lucifer félrevezető állításai.
Kihasználva a hozzá beosztott szent lények iránta való szeretetét, hűségét
és bizalmát, olyan ravaszul csepegtette lelkükbe a saját bizalmatlanságát és elégedetlenségét, hogy mesterkedését nem ismerték fel. Lucifer Isten szándékait
hamis megvilágításban mutatta be - félremagyarázva és eltorzítva őket, hogy
viszályt és elégedetlenséget keltsen. Alattomosan rávette hallgatóit, hogy adjanak hangot érzéseiknek; majd szavaikat ismételgette, amikor ez szolgálta célját.
Így akarta bebizonyítani, hogy az angyalok nem teljesen értenek egyet Isten kormányzásával. Míg az Isten iránti teljes hűséget színlelte, azt hangsúlyozta, hogy
a menny rendjén és törvényein változtatni kell Isten kormányzatának állandósága érdekében. Míg azon dolgozott, hogy az Isten törvényével szemben elégedetlenséget keltsen, és a saját elégedetlenségét becsepegtesse a hozzá beosztott
angyalok lelkébe, látszólag az elégedetlenséget igyekezett megszüntetni, és az
elégedetlen angyalokat a menny rendjével megbékíteni. Míg titokban viszályt és
lázadást szított, a legnagyobb furfanggal azt a látszatot keltette, mintha egyedüli
célja az lenne, hogy elmélyítse a hűséget, és megőrizze az összhangot és békét.
Az elégedetlenség ily módon felszított szelleme elvégezte a maga átkos
munkáját. Jóllehet nem volt nyílt zendülés, a megosztó érzések észrevétlenül
kialakultak az angyalok között. Egyeseknek tetszettek Lucifer célozgatásai Isten
kormányzata ellen. Bár mindeddig tökéletes összhangban éltek az Isten által létrehozott renddel, most elégedetlenek és boldogtalanok voltak, mert nem tudták átlátni Isten kikutathatatlan szándékait. Kifogásolták, hogy felmagasztalja
Krisztust. Készek voltak Lucifert támogatni, amikor Isten fiáéval azonos hatalmat
követelt magának. De a hűséges és igaz angyalok Isten rendelkezéseit bölcseknek és igazságosaknak tartották, és a hűtlen lényt igyekeztek Isten akaratára ráhangolni. Krisztus Isten Fia volt; egy volt vele már az angyalok életre hívása előtt
is. Örökké az Atya jobbján volt; eddig soha senki nem kérdőjelezte meg elsőbbségét, ami annyi áldást jelentett mindenkinek, aki jóságos uralma alá került. A
menny harmóniáját soha nem zavarta meg semmi. Miért lenne most viszály?
A hű angyalok ennek a viszálynak csak a rettenetes következményeit látták, és
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könyörögve tanácsolták az elégedetleneknek, hogy mondjanak le szándékukról,
és a menny kormányzatához való ragaszkodásukkal tegyenek bizonyságot Isten
iránti hűségükről.
Jelleméhez méltó nagy irgalmában Isten sokáig eltűrte Lucifert és követőit.
Mindeddig ismeretlen volt a mennyben az elégedetlenség és lázadás szelleme.
Ez új dolog volt - furcsa, titokzatos, megmagyarázhatatlan. Lucifer maga sem
ismerte fel először érzéseinek valódi jellegét. Egy ideig félt is kifejezni képzelődéseit, és azt ami lelkében végbement. Mégsem hessegette el. Nem látta, merre
sodródik. Isten pedig mindazt megtette, amit a végtelen szeretet és bölcsesség
csak ki tud gondolni, hogy meggyőzze őt tévedéséről. Bebizonyosodott, hogy
elégedetlenségének nincs semmi oka, és Isten megláttatta vele, mi lesz a következménye, ha kitart a lázadásban. Lucifer meggyőződött arról, hogy nincs igaza.
Látta, hogy „igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes” (Zsolt
145:17); hogy az isteni törvények igazságosak, és tudta, hogy ezt az egész men�ny előtt el kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát,
és megmenthetett volna sok angyalt. Ekkor még nem dobta el teljesen Isten
iránti hűségét. Habár elhagyta oltalmazó kérubként elfoglalt helyét, de ha kész
lett volna visszatérni Istenhez, elismerve a Teremtő bölcsességét, és megelégedett volna azzal a hellyel, amelyet Isten a maga csodálatos tervében neki szánt,
visszakapta volna hivatalát. Eljött a végső döntés ideje: vagy teljesen meghódol
Isten korlátlan uralma előtt, vagy nyíltan lázad. Már-már majdnem úgy döntött,
hogy visszatér, de büszkesége nem engedte. Annak, akit Isten oly nagyon kitüntetett, túl nagy áldozat lett volna beismerni, hogy tévedett, hogy csak képzelgett. Túl nagy áldozat lett volna meghódolnia egy olyan tekintély előtt, akiről azt
akarta bebizonyítani, hogy igazságtalan.
A könyörületes Teremtő Lucifert és követőit irántuk érzett szeretetében és
szánalmában vissza akarta rántani a pusztulás szakadékától, amelybe már-már
belebuktak. De irgalmát félremagyarázták. Lucifer Isten türelmére a saját felsőbbségének bizonyítékaként mutatott rá, annak jeleként, hogy a világegyetem
Királya még teljesíteni fogja az ő kikötéseit. Ha az angyalok szilárdan kitartanak
mellette - mondotta - még megkaphatják mindazt, amire vágynak. Lucifer makacsul védte saját álláspontját, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni
nagy küzdelembe. Így történt, hogy Lucifer, „a fényhordozó”, Isten dicsőségének
részese, trónjának őre, törvényszegés által Sátánná, Isten és a szent lények „ellenségévé”, és azok megrontójává lett, akiket Isten az ő irányítása és védelme
alá helyezett.
Megvetéssel utasította el a hűséges angyalok érvelését és kérlelését, rászedett rabszolgáknak bélyegezve őket. Krisztus elsőbbségét önmaga és az egész
mennyei sereggel szembeni igazságtalanságnak minősítette. Nem engedi toPátriárkák és Próféták, (7-17.) Miért engedte meg Isten a bűnt?
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vább - mondta -, hogy a mennyei sereg jogait megsértsék. Soha többé nem
fogja elismerni Krisztus felsőbbségét. Elhatározta, hogy igényt tart a neki járó
megbecsülésre, és kezébe veszi azok irányítását, akik követői lesznek. A soraiba
lépőknek új és jobb kormányzást ígért, amelyben mindenki szabadságot élvez.
Sok angyal jelezte, hogy elfogadja őt vezetőjének. Hízelgő volt számára, hogy
ilyen helyesléssel fogadták ajánlatait, és azt remélte, hogy megnyer magának
minden angyalt; hogy egyenlő lesz magával Istennel és hogy a menny egész serege engedelmeskedni fog neki.
A hűséges angyalok még mindig kérlelték Lucifert és szimpatizánsait, hogy
hódoljanak meg Isten előtt. Elmondták, milyen elkerülhetetlen következményekkel jár, ha erre nem hajlandók: ő, aki teremtette őket, meg tudja dönteni
hatalmukat, és súlyosan megbünteti vakmerő lázadásukat. Egy angyal sem ellenkezhet sikeresen Isten törvényével, amely oly szent, mint Isten maga. Mindnyájukat intették, hogy ne hallgassanak Lucifer megtévesztő okoskodására, és
kérlelték őt és követőit, hogy késedelem nélkül lépjenek Isten elé, és vallják
meg, hogy tévedtek, amikor megkérdőjelezték bölcsességét és tekintélyét.
Sokan készek voltak megfogadni ezt a tanácsot, megtérni elégedetlenségükből, és ismét keresni az Atya és a Fiú kegyét. De Lucifer tarsolyában volt egy másik megtévesztés is. Ez a tekintélyes lázadó ekkor kijelentette, hogy a hozzá csatlakozó angyalok túl messzire mentek ahhoz, hogy visszafordulhassanak; hogy ő
ismeri Isten törvényét, és tudja, hogy Isten nem fog megbocsátani. Azt mondta,
hogy mindazoknak, akik meghódolnak a menny tekintélye előtt, tisztségüktől
megfosztottan nem lesz többé becsületük. ő maga elhatározta, hogy soha többé
nem fogja elismerni Krisztus tekintélyét. Az ő és követői számára - mondta - csak
egy marad: hogy követeljék ki szabadságukat, és vívják ki jogaikat, amit Isten
nem volt hajlandó megadni nekik.
Ami Sátánt illeti, ő túl messzire ment ahhoz, hogy visszatérhessen. De nem
így volt ez azokkal, akiket megvakított csalásaival. Számukra a hűséges angyalok
tanácsaikkal és kérlelésükkel megnyitották a remény ajtaját. Az intés megfogadásával kimenekedhettek volna Sátán csapdájából. De hagyták, hogy a büszkeség, a vezetőjük iránti szeretet, és a korlátlan szabadság utáni vágy úrrá legyen
rajtuk. Végül elutasították az isteni szeretettől és irgalomtól áthatott kérlelést.
Isten hagyta, hogy Sátán addig folytassa munkáját, amíg az engedetlenség
szelleme tényleges lázadássá érik. Terveinek teljesen ki kellett bontakoznia,
hogy mindenki megláthassa valódi jellegüket és céljukat. Lucifernek, mint felkent kérubnak, nagyon magas rangja volt. A mennyei lények mélységesen szerették, és neki nagy befolyása volt rájuk. Isten nemcsak a menny lakóit kormányozta, hanem minden létező világot is, amelyeket ő teremtett. És Lucifer arra a
következtetésre jutott, hogy ha a menny angyalait bele tudja vonni a lázadásba,
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ugyanezt megteheti a világokkal is. Agyafúrtan képviselte a maga igazát, cselt
és csalást alkalmazva céljai eléréshez. Nagyon jól tudott megtéveszteni. Elrejtve valódi szándékát, előnyhöz jutott. Minden tettét olyan titokzatosság fedte,
hogy az angyaloknak nehéz volt leleplezni munkájának igazi jellegét. Amíg azt
teljesen ki nem bontakoztatta, a gonoszságot nem lehetett a maga valódi mivoltában megláttatni. Elégedetlensége nem tűnt volna lázadásnak. Még a hűséges
angyalok sem tudták teljesen felismerni jellegét, vagy meglátni azt, hogy Lucifer
munkája hova vezet.
Lucifer először úgy irányította kísértéseit, mintha neki semmi köze nem lett
volna hozzájuk. Azzal vádolta az angyalokat, akiket nem tudott teljesen maga
mellé állítani, hogy nem törődnek a mennyei lények érdekeivel. Pontosan azzal
vádolta a hűséges angyalokat, amit ő maga csinált. Módszere volt szövevényes
okoskodásokkal zavarosnak feltüntetni Isten szándékait. Titokzatosságba burkolt mindent, ami egyszerűvolt, és ravasz kiforgatással kételyt támasztott Jahve
legvilágosabb kijelentéseivel szemben. Magas tisztsége, amely oly szoros kapcsolatban volt Isten kormányzatával, nagyobb súlyt adott szavainak.
Isten csak az igazsággal és becsülettel összeférő eszközöket alkalmazhatott.
Sátán tudta használni azt, amit Isten nem: hízelgést és csalást. Megkísérelte
Isten szavát kiforgatni, és hamis színben tűntette fel kormányzatát, azt állítva,
hogy Isten igazságtalanul kényszerített törvényeket az angyalokra. A meghódolás és az engedelmesség megkövetelésével csupán a maga felmagasztaltatására
törekedett. Ezért kellett a menny lakói előtt, és az összes világ előtt bebizonyítani, hogy Isten kormányzata igazságos, törvénye tökéletes. Sátán úgy tüntette
fel, hogy ő maga igyekszik előmozdítani a világegyetem javát. A bitorló valódi
jellegét és igazi célját mindenkinek meg kell látnia. Időre volt szükség ahhoz,
hogy gonosz cselekedeteivel leleplezze önmagát.
Azt a viszálykodást, amit ő idézett elő a mennyben, Isten kormányzásának
terhére írta. Kijelentette, hogy minden rossz Isten kormányzatának következménye. Állítása szerint az volt a célja, hogy megjavítsa Jahve törvényeit. Ezért Isten
hagyta, hogy bemutassa állításainak jellegét, hogy megmutassa, mit is hoznak
azok a változások, amelyeket Isten törvényével kapcsolatban javasolt. Ítéljék
el őt saját cselekedetei! Sátán kezdettől fogva azt állította, hogy nem lázad. Az
egész világegyetemnek látnia kell a csalót leplezetlenül.
A Végtelen Bölcsesség még akkor sem pusztította el Sátánt, amikor már kivetette a mennyből. Mivel Isten csak a szeretetből fakadó szolgálatot fogadhatta
el, teremtményei hűségének azon a meggyőződésükön kell alapulnia, hogy ő
igazságos és jó. Mivel a menny és a világok lakói nem voltak felkészülve a bűn
jellegének sem következményeinek megértésére, Sátán elpusztításában nem
látták volna meg Isten igazságosságát. Ha Isten azonnal kitörölte volna az élők
Pátriárkák és Próféták, (7-17.) Miért engedte meg Isten a bűnt?
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sorából, egyesek félelemből szolgálták volna Istent, és nem szeretetből. A csaló
befolyása nem szűnt volna meg egészen, a lázadás szelleme sem semmisült
volna meg teljesen. A meg nem szűnő korszakokon át élő egész világegyetem
érdekében Sátánnak ki kellett bontakoztatnia elveit, hogy az Isten kormányzása elleni vádjait minden teremtett lény igazi megvilágításukban lássa, és hogy
Isten igazságossága és irgalma és törvényének változhatatlansága örökre vitán
felül álljon.
Sátán lázadásának tanulságul kellett szolgálnia a világegyetemnek az eljövendő korszakokon át végig - a bűn jellegéről és rettenetes következményeiről való
örökös bizonyságtevésnek. Sátán uralmának velejárói, mind emberekre, mind
angyalokra gyakorolt hatása meg fogja mutatni, milyen gyümölcsöt terem az
isteni tekintély mellőzése. Ez fogja tanúsítani, hogy Isten kormányzatának a létével szorosan összefügg a Teremtő minden alkotásának jóléte. Így e lázadás rettenetes történetének minden szent lényt örökké védenie kell, hogy a törvényszegés jellegét megmutatva meggátolja becsapásukat; hogy megőrizze őket a
vétkezéstől és a büntetéstől.
Aki uralkodik az egeken, ő az, aki látja kezdettől fogva a véget - aki előtt a múlt
és a jövő egyformán nyitva áll, és aki a bűn által okozott keserveken, sötétségen
és pusztuláson túl látja a maga szeretetből fakadó és áldást hozó szándékainak
megvalósulását. Bár „felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő
székének erőssége” (Zsolt 972). És ezt a világegyetem lakói - hűségesek és hűtlenek egyaránt - egy napon meg fogják érteni. „Cselekedete tökéletes, mert minden ő uta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!” (5Móz 32:4).

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, (423-437.) A SZABADÍTÓ ELJÖVETELE

Az emberiség történelmét „nyomorúság”, „sötétség” és „homály” (Ézsa 8:21)
jellemezte. Hosszú századokon át - attól a naptól kezdve, hogy ősszüleink elvesztették édeni otthonukat, egészen addig, amíg Isten Fia a bűnösök Megváltójaként megjelent - a bukott emberiség reménysége a Szabadító eljövetelében
összpontosult, aki feloldja az embert a bűn és a sír fogságából.
E lehetőség első jelzését Ádám és Éva Édenben a kígyóra kimondott ítéletben
kapta, amikor az Úr kijelentette előttük Sátánnak: „Ellenségeskedést támasztok
közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te
meg a sarkát mardosod” (1Móz 3:15).
E szavak hallatára reménység ébredt a bűnös pár szívében, mert a Sátán ha-
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talmának megtöréséről szóló próféciában felismerték a bűn okozta romlástól
való szabadulás ígéretét. Bár ellenségük hatalmától szenvedniük kell, mert csábító hatása alá kerülve Jahve világos parancsával szembeni engedetlenséget választották, de nem kell kétségbeesniük. Isten Fia felajánlotta, hogy saját vérével
engesztelést szerez törvényszegésükért. Próbaidőt kapnak, amely alatt Krisztus
szabadító hatalmába vetett hitük nyomán újra Isten gyermekei lehetnek.
Sátán „e világ istene” (2Kor 4:4) lett azáltal, hogy sikerült az embert az engedelmesség útjáról letérítenie. Az uralom, amely azelőtt Ádámé volt, a bitorló
kezébe került. Isten Fia azonban felajánlotta, hogy eljön erre a földre, megfizeti
a bűn büntetését, és ezzel nemcsak megváltja az embert, hanem eljátszott uralmát is visszaszerzi. Erről a helyreállításról prófétált Mikeás, amikor így szólt: „És
te, őrtornya a nyájnak, Sionnak várhegye! Visszatér hozzád, és helyreáll a régi
hatalom...” (Mik 4:8). Pál apostol így utal erre: „...hogy megváltsa tulajdon népét...” (Ef 1:14). A zsoltáríró az ember eredeti örökségének ugyanerre a végső
helyreállítására gondolt, amikor kinyilatkoztatta: „Az igazak öröklik a földet, és
ott laknak mindvégig” (Zsolt 37:29).
Soha nem aludt ki az emberek szívében az a reménység, hogy Isten Fiának
mint Megváltónak és Királynak adventje megváltást hoz. Kezdettől fogva voltak, akik a jelen árnyain túl hitükkel látták a jövő valóságait. Ádám, Séth, Énok,
Mathusélah, Noé, Sém, Ábrahám, Izsák és Jákób, valamint más kiváló emberek
által az Úr megőrizte az akaratát hirdető drága kinyilatkoztatásokat. Isten így
ismertette meg törvénye kívánalmait és a szeretett Fia engesztelő áldozata általi megváltást Izráel fiaival, a választott néppel, akiken keresztül kapta a világ a
megígért Messiást.
Izráel reménysége Ábrahám elhívásakor tett ígéretben fogalmazódott meg,
majd leszármazottai számára újra és újra elhangzott:”Általad nyer áldást a föld
minden nemzetsége” (1Móz 12:3). Amikor Ábrahám előtt feltárult, hogy Isten
meg akarja váltani az embert, az Igazság Napja bevilágított lelkébe, és a sötétség
szertefoszlott. Végül pedig maga a Megváltó, amikor itt járt az emberek között
és beszélt velük, bizonyságot tett a zsidóknak a pátriárkák boldog reménységéről, az eljövendő Üdvözítő általi szabadulásról. „Ábrahám, a ti atyátok ujjongott
azon, hogy megláthatja az én napomat - mondta Krisztus -: meg is látta, és örült
is” (Jn 8:56).
Ugyanez az áldott reménység csillant meg abban az áldásban, amit Jákób, a
haldokló pátriárka mondott fiára, Júdára:
„Júda! téged magasztalnak testvéreid.
Kezed ellenségeid nyakán lesz,
Próféták és Királyok, (423-437.) A Szabadító eljövetele
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leborulnak előtted atyádnak fiai...
Nem távozik Júdából a jogar,
sem a kormánypálca térdei közül,
míg eljő Siló, akinek engednek a népek” (1Móz 49:8-10).
Az Ígéret földje határán - Bálám próféciájában - ismét elhangzott a világ Megváltója eljöveteléről szóló jövendölés:
„Látom őt, de nem most,
szemlélem, de nem közel.
Csillag jön fel Jákóbból,
királyi pálca támad Izráelből.
Bezúzza Móáb halántékát
és Sét összes fiainak a koponyáját” (4Móz 24:17).
Mózes által Isten állandóan emlékeztette Izráelt arra, hogy el fogja küldeni Fiát az elbukott emberiség Megváltójaként. Mózes nem sokkal halála előtt
kijelentette: „Prófétát támaszt atyádfiai közül Istened, az Úr, olyant, mint én,
őreá hallgassatok!” Mózes világos tanítást kapott Izráel számára az eljövendő
Messiás munkájáról: „Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül, olyant, mint te
- mondta szolgájának Jahve. - Az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond
nekik mindent, amit én parancsolok” (5Móz 18:15-18).
A pátriárkális korban az istentiszteletekhez kapcsolódó áldozatok állandóan
emlékeztették a népet az eljövendő Megváltóra. Ez vonatkozott a szentélyszolgálat minden szertartására is Izráel egész történelmében. A szentsátor és a helyét később elfoglaló templom szolgálatai előképekben és jelképekben mindennap tanították a népet Krisztusnak mint Megváltónak, Főpapnak és Királynak
adventjéhez fűződő nagy igazságaira. Egyszer egy évben pedig figyelmüket a
Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem záró jelenetére irányították, amikor a világegyetem végleg megtisztul a bűntől és a bűnösöktől. A mózesi szertartásrend
áldozatai állandóan a jobb szolgálatra, a mennyeire mutattak. A földi szentély,
amelyben ajándékokat adtak és áldozatokat mutattak be,”példázat... a mostani
időre”. Két szent helye „a mennyei dolgok képmása” volt, mert Krisztus, a mi
Főpapunk ma „a szentélynek és igazi sátornak szolgája ... amelyet az Úr épített,
nem pedig ember” (Zsid 9:9, 23; 8:2).
Attól a naptól fogva, hogy az Úr kijelentette a kígyónak az Édenben, hogy „el-
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lenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja
közt” (1Móz 3:15), Sátán tudja, hogy soha nem lesz e föld lakóinak korlátlan ura.
Amikor Ádám és fiai elkezdték a ceremóniális áldozatokat, amelyeket Isten az
eljövendő Megváltó jelképéül rendelt el, Sátán a föld és menny közötti szoros
kapcsolat szimbólumát ismerte fel bennük. Hosszú századok alatt e bensőséges
kapcsolat megbontására törekedett. Fáradhatatlanul igyekezett hamis színben
feltüntetni Istent és félremagyarázni a Megváltóra mutató szertartásokat. Az
emberi család tagjainak nagy többségénél sikert ért el.
Miközben Isten meg akarta tanítani az embert arra, hogy az Ő szeretetéből
fakad az az Ajándék, aki megbékíti őket vele, az emberiség ősellensége igyekezett úgy bemutatni Istent, mint aki gyönyörködik pusztulásukban. Így azok az
áldozatok és rendtartások, amelyekkel a menny Istene szeretetét akarta kinyilatkoztatni, oly eszközzé torzultak, amelyek által a bűnösök hiába remélik - ajándékkal és jó cselekedettel - kiengesztelni a megsértett Isten haragját. Ugyanakkor Sátán igyekezett az emberek bűnös szenvedélyeit felkelteni és fokozni, hogy
ismételt törvényszegéseik miatt tömegek kerüljenek egyre távolabb Istentől,
kilátástalanul megkötözve a bűn bilincseivel.
Amikor Isten a héber prófétákat Igéje megírására ihlette, Sátán szorgalmasan
tanulmányozta a Messiásról szóló kinyilatkoztatásokat. Gondosan kereste azokat a szavakat, amelyek félreérthetetlen világossággal felvázolták, hogy Krisztus
mint szenvedő áldozat és győztes király, mit fog cselekedni az emberek között.
Az ótestamentomi szent iratok pergamen tekercseiben olvasta, hogy az a valaki
úgy jelenik meg „...mint a bárány, ha vágóhídra viszik...”, és „...torz, nem emberi... külseje, emberhez nem méltó... alakja...” lesz (Ézsa 53:7; 52:14). Az emberiség megígért Megváltója „megvetett... és emberektől elhagyatott”, „fájdalmak
férfia, betegségek ismerője...” De nagy hatalmát gyakorolja azért, hogy „szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a szegényeket, de tiporja
el az elnyomókat” (Ézsa 53:3-4; Zsolt 72:4). E próféciák láttán Sátánt félelem és
rettegés fogta el, de kitartott szándéka mellett: meghiúsítja - ha lehetséges Jahve irgalmas gondoskodását, az elveszett emberiség megváltását. Elhatározta,
elvakítja az embereket, amennyire csak lehet a messiási próféciák igazi jelentésével szemben, és így előkészíti a megjelenő Krisztus megtagadásának útját.
Közvetlenül az özönvíz előtti századokban Sátánnak sikerült világméretű lázadást szítania Isten ellen. De még az özönvíz tanulságai sem maradtak sokáig
az emberek emlékezetében. Sátán ravasz behízelgéssel, lépésről lépésre újra
vakmerő lázadásra vette rá az embert. Megint úgy tűnt, hogy győzni fog. De
nem hiúsíthatta meg azt, amit Isten akart tenni a bukott emberért. A Sém nemzetségéből származó Ábrahám leszármazottainak meg kellett őrizniük Jahve áldott elgondolásainak ismeretét az eljövendő nemzedékek áldására. Időről időre
Próféták és Királyok, (423-437.) A Szabadító eljövetele
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Istentől kiválasztott hírnökök támadtak - az igazság hírnökei -, hogy felhívják az
emberek figyelmét az áldozati szertartások értelmére, különösen Jahve ígéretére, amelyet annak adventjével kapcsolatban tett, akire az áldozati rendszer
minden előírása mutatott. Így akarta Isten megőrizni a világot az egyetemes hitehagyástól.
Isten a legnagyobb akadályok ellenére is véghez vitte szándékát. Az igazság
és jogosság ellensége Ábrahám leszármazottaival minden lehető módon igyekezett elfeledtetni megtisztelő, szent hivatásukat; a bálványimádás kultuszát pedig
elfogadtatni. Sokszor majdnem sikerült ezt elérnie. Krisztus első adventje előtt
századokon át sötétség borította a földet, nagy sötétség a népeket. Sátán rávetette ördögi árnyékát az emberek ősvényére, hogy meggátolja őket Isten, és
az eljövendő világ megismerésében. Tömegek vesztegeltek a halál árnyékának
völgyében. Egyetlen reményük volt e sötétség eloszlására, hogy Isten kinyilatkoztatja önmagát.
Dávid, Isten felkentje, prófétai szemmel előre látta, hogy Krisztus eljövetele
olyan lesz, „mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel” (2Sám
23:4). Hóseás pedig így tett bizonyságot: „eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás” (Hós 6:3). A nappali világosság csendesen és szelíden terül el a földön;
eloszlatja a sötétség árnyát, és életre kelti a földet. Ugyanígy támad fel az Igazság Napja, „...sugarai gyógyulást hoznak” (Mal 3:20). „A halál árnyékának földjén...” lakó tömegek „nagy világosságot” látnak (Ézsa 9:1).
Ézsaiás próféta elragadtatott örömmel nézte ezt a dicsőséges szabadulást, és
így kiáltott:
„Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!
Uralma növekedésének és a békének
nem lesz vége a Dávid trónján és országában,
mert megerősíti és megszilárdítja
törvénnyel és igazsággal
mostantól fogva mindörökké.
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A Seregek Urának féltő szeretete
viszi véghez ezt” (Ézsa 9:5-6).
Izráel történelmének későbbi századaiban - az első advent előtti időben
- megértették, hogy ez a prófécia a Messiás eljövetelére utal: „Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és a megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson
szabadításom a föld határáig.” „Megjelenik az Úr dicsősége- jövendölte meg a
próféta -, látni fogja minden ember egyaránt” (Ézsa 49:6; 40:5). Erről a világosságról tett Keresztelő János később bátran bizonyságot, amikor ezt hirdette: „Én
kiáltó hang vagyok a pusztában: készítsetek egyenes utat az Úrnak ahogyan
Ézsaiás próféta megmondta” (Jn 1:23).
Krisztusnak szólt e prófétikus ígéret: „Ezt mondja az Úr, Izráel megváltója,
Szentje, annak, akit megvetnek az emberek... Ezt mondja az Úr: ...Megőrizlek
és megajándékozom általad szövetségemmel népemet, hogy te állítsd helyre az
országot és oszd szét az elpusztult örökséget. Mondd a foglyoknak: Jöjjetek ki!
- a sötétségben levőknek: Jöjjetek a napvilágra!... Nem éheznek és nem szomjaznak majd, nem bántja őket a nap heve, mert az terelgeti őket, aki könyörült
rajtuk, az vezeti őket forrásvizekhez” (Ézsa 49:7-10).
A zsidó nemzet hűségesei, a szent törzs leszármazottai, akik megőrizték Isten ismeretét, ezek és hasonló igeszakaszok felidézésével erősítették hitüket.
Túláradó örömmel olvasták, hogyan fog az Úr felkenni valakit, aki „örömhírt”
visz „az alázatosaknak,” bekötözi „a megtört szíveket,” „szabadulást” hirdet „a
foglyoknak,” és kinyilatkoztatja az „Úr kegyelmének esztendejét” (Ézsa 61:1, 2).
De szívük szomorúsággal telt meg, amikor azokra a szenvedésekre gondoltak,
amelyeket a mennyei cél betöltése érdekében el kell viselnie. Lelkükben mélyen
megalázkodva olvasták a prófétikus tekercsben feljegyzett szavakat:
„Ki hitte volna el, amit hallottunk,
ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma?
Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk,
mint gyökér a szikkadt földből.
Nem volt neki szép alakja,
amiben gyönyörködhettünk volna,
sem olyan külseje,
amiért kedvelhettük volna
Megvetett volt, és emberektől elhagyatott,
fájdalmak férfia, betegség ismerője.
Próféták és Királyok, (423-437.) A Szabadító eljövetele
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Eltakartuk arcunkat előle,
megvetett volt, nem törődtünk vele.
Pedig a mi betegségeinket viselte,
a mi fájdalmainkat hordozta.
Mi meg azt gondoltuk,
hogy Isten csapása
sújtotta és kínozta.
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket,
bűneink miatt törték össze.
Ő bűnhődött, hogy nekünk
békességünk legyen,
az ő sebei árán gyógyultunk meg.
Mindnyájan tévelyegtünk,
mint a juhok,
mindenki a maga útját járta.
De az Úr őt sújtotta
mindnyájunk bűnéért.
Amikor kínozták, alázatos maradt,
száját sem nyitotta ki.
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik,
vagy mint a juh,
mely némán tűri, hogy nyírják,
ő sem nyitotta ki száját.
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el,
de kortársai közül ki törődött azzal,
hogy amikor kiirtják a földön élők közül,
népe vétke miatt éri a büntetés?!
A bűnösök közt adtak sírt neki,
a gazdagok közé jutott halála után,
bár nem követett el gonoszságot,
és nem beszélt álnokul” (Ézsa 53:1-9).
Zakariással Jahve elmondatta a szenvedő Megváltóról: „Kard! Támadj pászto-
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romra, bizalmas emberemre!” (Zak 13:7) Isten igazságos volta miatt Krisztusnak
a bűnös ember helyetteseként és kezeseként kellett szenvednie. Értenie kellett,
mit jelent az igazságosság. Tudnia kellett, mit jelent a bűnösnek Isten előtt közbenjáró nélkül állnia.
A Megváltó megjövendölte önmagáról a zsoltárírón keresztül:
„A gyalázat összetörte szívemet,
egészen belebetegedtem.
Részvétre vártam, de hiába,
vigasztalókra, de nem találtam.
Ételembe mérget tettek,
szomjúságomban ecettel itattak” (Zsolt 69:21-22).
Megmondta azt, ahogy bánni fognak vele: „Mert kutyák vettek körül engem,
gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek” (Zsolt 22:17-19).
A „Megígért” keserves szenvedésének és kegyetlen halálának e pontos leírásai, bár szomorúak, de ígérettel teljesek, mert Jahve kinyilatkoztatta róla - „az
Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze,” - aki „fel is áldozta magát jóvátételül” a bűnért:
„...mégis meglátja utódait, sokáig él.
Az Úr akarata célhoz jut vele.
Lelki gyötrelmeitől megszabadulva
látja őket, és megelégedett lesz.
Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével,
és ő hordozza bűneiket.
Ezért a nagyok között
adok neki részt,
a hatalmasokkal együtt
részesül zsákmányban,
hiszen önként ment a halálba,
hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják,
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pedig sokak vétkét vállalta magára,
és közbenjárt a bűnösökért” (Ézsa 53:10-12).
A bűnösök iránti szeretete indította Krisztust a megváltás árának megfizetésére. „Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen”; senki más nem válthatta ki az embert az ellenség hatalmából. „...saját
karja segítette őt, saját igazsága támogatta” (Ézsa 59:16).
„Ez az én szolgám, akit támogatok,
az én választottam, akiben gyönyörködöm.
Lelkemmel ajándékoztam meg,
törvényt hirdet a népeknek” (Ézsa 42:1).
Életvitelébe nem vegyült önérdek. Az a hódolat, amellyel a világ a rangnak,
a gazdagságnak és a képességnek adózik, idegen volt Isten Fia előtt. A Messiás
semmilyen emberi eszközt nem vett igénybe, hogy hűséget vegyen vagy hódolatot követeljen. Énjének tökéletes megtagadását ezek a szavak vetítették előre:
„Nem kiált, nem lármáz,
és nem hallatja szavát az utcán.
A megrepedt nádszálat nem töri össze,
a füstölgő mécsest nem oltja el...” (Ézsa 42:2-3).
A Megváltó egészen másként viselkedett az emberek között, mint korának tanítói. Soha nem hangoskodott, nem vitatkozott, nem imádkozott tüntetően, és
nem tett semmit azért, hogy dicsőítsék. A Messiás Istenben rejtőzött el, és Isten
pedig megmutatkozott Fiának jellemében. Isten ismerete nélkül az emberiség
örökre elveszne. Mennyei segítség nélkül az emberek egyre mélyebbre süllyednének. Életet és erőt kell kapniuk a világ Alkotójától. Az ember hiányait nem
lehet másképpen kielégíteni. A továbbiakban ez a prófécia hangzott el a Messiásról: „Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez
a földön; tanítására várnak a szigetek.” Isten Fia „igazsága érdekében akart...
nagy és felséges tanítást adni” (Ézsa 42:4, 21). Nem csökkentette a törvény fontosságát és követelményeit. Inkább magasra emelte, és ugyanakkor megszabadította e mennyei elveket az emberek által ráhelyezett terhektől. E terhek sok
embert elcsüggesztettek, amikor igyekeztek Istennek tetszően szolgálni.
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Jahve kijelentette a Megváltó küldetéséről: „Én, az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit,
hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket! Én vagyok az Úr,
ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek” (Ézsa 42:6-9).
Izráel Istene a megígért Mag által szabadulást hozott Sionnak. „Vesszőszál
hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről.” „Íme egy fiatal nő teherben
van, és fiút fog szülni, és Immánuélnek nevezik el. Tejszínt és mézet fog az enni,
amíg meg tudja vetni a rosszat, és a jót tudja választani” (Ézsa 11:1; 7:14-15).
„Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő
lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége.
Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a
nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában.
Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság
lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség.” „Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és
székhelye dicsőséges lesz” (Ézsa 11:2-5, 10).
„Van egy férfi, akinek Sarjadék a neve, ...Ő fogja felépíteni az Úr templomát,
és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette
a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között” (Zak 6:12-13).
Forrás fakad „hogy lemossa a vétket és a szennyet” (Zak 13:1), és az emberek
fiai meghallják az áldott meghívást:
„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért,
még ha nincs is pénzetek!
Jöjjetek, vegyetek és egyetek!
Jöjjetek, vegyetek bort és tejet,
nem pénzért és nem fizetségért!
Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér,
keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni?
Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni,
élvezni fogjátok a kövér falatokat!
Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám!
Hallgassatok rám, és élni fogtok!
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Örök szövetséget kötök veletek,
mert hűséges maradok Dávidhoz” (Ézsa 55:1-3).
Izráel ezt az ígéretet kapta: „Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé
és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is
ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenedért, az
Úrért, Izráel Szentjéért, aki dicsővé tesz téged” (Ézsa 55:4-5).
„Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon
szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek” (Ézsa 46:13).
Földi szolgálata alatt a Messiás szóban és cselekedetben kinyilatkoztatta az
emberiségnek az Atya Isten dicsőségét. Minden cselekedete, minden szava, minden csodatette Isten végtelen szeretetét mutatta be az elbukott emberiségnek.
„Magas hegyre menj föl,
ki örömhírt viszel Sionnak,
kiálts erős hangon,
ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek!
Kiálts, ne félj!
Mondd Júda városainak:
Itt van Istenetek!
Az én Uram, az Úr
jön hatalommal,
karja uralkodik.
Vele jön szerzeménye,
előtte jön, amiért fáradozott.
Mint pásztor, úgy legelteti nyáját,
karjára gyűjti a bárányokat,
ölébe veszi őket,
az anyajuhokat szelíden terelgeti” (Ézsa 40:9-11).
„Azon a napon a süketek is
meghallják az írás beszédét,
a vakok szemei pedig látni fognak,
a homály és a sötétség után.
Újra örömüket lelik
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az alázatosak az Úrban,
vigadnak a szegény emberek
Izráel Szentje előtt.”
„A tévelygő lelkek észhez térnek,
és a zúgolódók levonják a tanulságot” (Ézsa 29:18-19, 24).
Isten a pátriárkák és a próféták, valamint az előképek és a jelképek által szólt
a világnak a bűntől Szabadító jöveteléről. Az ihletett próféciák hosszú sora jelezte annak adventjét, akit minden népek óhajtanak. Még születésének helyét és
megjelenésének idejét is pontosan meghatározták.
Dávid Fiának Dávid városában kellett születnie. Betlehemből „származik... aki
uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba”
(Mik 5:1) - mondta a próféta.
„Te pedig Betlehem, Júda földje,
semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb
Júda fejedelmi városai között,
mert fejedelem származik belőled,
aki legeltetni fogja népemet, Izráelt” (Mt 2:6).
Az első advent idejét, valamint a Megváltó élete és szolgálata köré sorakozó események közül néhány nagyon fontosnak az idejét Gábriel angyal közölte
Dániellel. „Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér
a hitszegés és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az
örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét” (Dán 9:24). A próféciában egy nap egy évet jelképez. Lásd: 4Móz 14:34; Ez
4:6! A hetven hét, illetve négyszázkilencven nap négyszázkilencven évet jelent.
Ennek az időszaknak kiindulópontja adott. „Tudd meg azért, és értsd meg. Attól
fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni
a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és
a falak nyomorúságos időkben” (Dán 9:25) - összesen hatvankilenc hét, vagyis
négyszáznyolcvanhárom év. A rendelet, amellyel Artaxerxes Longimanus a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott rendeleteket kiegészítette, Kr.e.
457 őszén lépett hatályba. (Lásd: Ezsd 6:14; 7:1, 8!) Innen kiindulva a négyszáznyolcvanhárom év i.sz. 27 őszéig terjed. A prófécia szerint ez az időszak a Messiásig, a Felkentig tart. Jézus Kr.u. 27-ben - keresztségekor - megkapta a Szentlélek
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kenetét, és nemsokára ezután megkezdte szolgálatát. Ekkor nyilatkoztatta ki,
hogy”betelt az idő” (Mk 1:15).
Az angyal ezt is mondta: „erős szövetséget köt sokakkal egy hétre” [7 év].
Miután a Megváltó megkezdte szolgálatát, az evangéliumot hét évig különösen
a zsidók számára kellett prédikálni. Három és fél évig Krisztus maga prédikált,
majd azután az apostolok. „De a hét közepén véget vet a véres- és az ételáldozatnak” (Dán 9:27). Kr.u. 31 tavaszán Krisztus, az igazi áldozat, feláldozta önmagát a Golgotán. Ekkor a templomban kettéhasadt a kárpit, jelezve, hogy az áldozati szolgálat szentsége és jelentősége megszűnt. Ezzel lezárult a földi áldozatok
bemutatásának ideje.
Az egy hét - hét év - Kr.u. 34-ben ért véget. Ekkor István megkövezésével a
zsidók végleg elvetették az evangéliumot. A tanítványok, akiket az üldözés szétszórt, „elmentek, és hirdették az igét” (ApCsel 8:4). Nem sokkal ezután Saul, az
üldöző, megtért és Pállá, a pogányok apostolává lett.
A Megváltó adventjéről szóló sok prófécia a hébereket állandó várakozásban
tartotta. Sokan szívükben hittel haltak meg, mivel az ígéretek nem valósultak
meg életükben. Messziről látva beteljesülésüket, hitték és vallották, hogy idegenek és vándorok a földön. Énok korától kezdve a pátriárkák és próféták által
elismételt ígéretek életben tartották a Megváltó megjelenésének reménységét.
Isten nem mindjárt nyilatkoztatta ki az első advent pontos idejét. Amikor Dániel próféciája ezt ismertette, nem mindenki értelmezte helyesen ezt a kinyilatkoztatást.
Egyik század múlt a másik után. Végül elhallgattak a próféták. Az elnyomó
keze súlyosan nehezedett Izráelre. Amint a zsidók elfordultak Istentől, hitük
megfakult, és reménységük szinte már alig világította meg a jövőt. Sokan nem
értették meg a próféták szavát, és azok, akiknek továbbra is erősen kellett volna
hinniük, már-már így kiáltottak: „Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás” (Ez 12:22). A mennyei tanács azonban eldöntötte Krisztus eljövetelének
óráját, és amikor „eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát... hogy a törvény
alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk” (Gal 4:4-5).
Az emberiséget az emberiség nyelvén kell tanítani. A Szövetség Követének
meg kell szólalnia. Hangját hallatnia kell saját templomában. Neki, az igazság
alkotójának külön kell választania az igazságot az emberi kijelentések pelyvájától, amely hatástalanította az igazságot. Isten kormányzatának alapelveit és a
megváltás tervét világosan kell meghatároznia. Az Ótestamentum tanításait a
maguk teljességében kell az emberek elé tárnia.
Amikor a Megváltó végül megjelent - „emberekhez hasonlóvá lett” (Fil 2:7)
-, és elkezdte szolgálatát, a kegyelem munkáját, Sátán csak sarkát mardoshatta;
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míg Krisztus minden megalázkodásával és szenvedésével az ellenség fejét sebezte meg. A bűnokozta gyötrelem átjárta bűntelen szívét, és miközben Krisztus
elviselte a bűnösök ellenkezését, megfizette a bűnös ember adósságát és széttörte bilincseit. Minden gyötrelem, minden bántás, az emberiség szabadulásához vezetett.
Ha Sátán elérte volna, hogy Krisztus egyetlen kísértésnek is engedjen, ha
rá tudta volna venni egyetlen olyan tettre vagy gondolatra, amellyel foltot ejt
tökéletes tisztaságán, a sötétség fejedelme győzött volna az ember kezesén,
és megszerezte volna magának az egész emberiséget. Sátán meggyötörhette
Krisztust, de nem tudta beszennyezni. Fájdalmat okozhatott neki, de nem tudta
őt megfertőzni. Hosszú küzdelem és megpróbáltatás színterévé tette életét, de
minden egyes támadásával egyre jobban csökkent Sátánnak az emberiség feletti hatalma.
A kísértés pusztájában, a Gecsemáné kertben és a kereszten Megváltónk
megküzdött a sötétség fejedelmével. Sebei az emberiség javára aratott győzelmének jeleivé lettek. Amikor Krisztus a gonosz lelkek örvendezése és a gonosz
emberek gyalázkodása közepette haláltusában függött a kereszten, Sátán csakugyan mardosta a sarkát, de pontosan ez a cselekmény zúzta össze a kígyó fejét.
Krisztus megsemmisítette halála által „azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis
az ördögöt” (Zsid 2:14). Ez a tette döntötte el az őslázadó sorsát, és örökre biztossá tette a megváltás tervét. Halálával Krisztus diadalmaskodott a halál hatalmán, feltámadásával pedig kitárta a sír kapuját minden követője előtt. Utolsó
nagy küzdelmében e prófécia teljesedését látjuk:”...ő a fejedet tapossa, te meg
a sarkát mardosod” (1Móz 3:15).
„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló,
hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk
hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában” (1Jn 3:2). Megváltónk
utat nyitott: a legbűnösebb, a legnyomorultabb, a leglesújtottabb és legmegvetettebb ember is az Atyához juthat.
„Uram, te vagy Istenem!
Magasztallak, dicsérem neved,
mert csodákat vittél véghez,
ősrégi terveket, való igazságot” (Ézsa 25:1).

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
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Isten egyháza hirdeti az örökkévaló evangélium igazságait minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek, és ezzel ma megvalósítja a földön ezt
az ősi próféciát: „...virágzani, virulni fog Izráel, termésével elárasztja a világot”
(Ézsa 27:6). Jézus követői a mennyei lényekkel együttműködve gyorsan betöltik
az evangéliummal az egész földet. Fáradozásuk eredménye gazdag gyümölcstermésben, drága lelkek beérésében jelentkezik. Az odaszentelt egyház a Biblia igazságainak elhintésével ma minden eddiginél jobban árasztja az emberek
fiaira azokat az áldásokat, amelyeket az Ábrahámnak és egész Izráelnek - Isten
földi egyházának minden korszakában - adott ígéret századokkal előbb jelzett:
„...megáldalak... és áldás leszel” (1Móz 12:2).
E megígért áldásból Izráelnek sokat kellett volna kapnia a fogságból való vis�szatérésük utáni századokban. Isten azt akarta, hogy az egész föld felkészüljön
Krisztus első eljövetelére, mint ahogy ma készül második adventjének útja. A
megalázó száműzetés éveinek végén az irgalmas Isten Zakariás prófétával ezt az
ígéretet küldte népének, Izráelnek: „Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét
pedig szent hegynek.” Népéről pedig ezt mondta: „...az én népem lesznek, én
pedig Istenük leszek, valósággal és igazán” (Zak 8:3, 8).
Ezek az ígéretek feltételesek voltak. Teljesedésük a nép engedelmességén
múlott. A zsidóknak nem lett volna szabad ismét elkövetniük fogságuk előtti bűneiket. „Igazságos ítéletet hozzatok - intette az Úr azokat, akik részt vettek az
újjáépítésben -,szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással! Az özvegyet és
az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek
egymás ellen magatokban semmi rosszat!” „Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!” (Zak 7:9-10; 8:16).
Gazdag mind a földi, mind a lelki jutalom, amit Isten ígért azoknak, akik a gyakorlatban megvalósítják az igazságnak ezeket az alapelveit. „Mert békességben
vetnek - nyilatkoztatta ki az Úr -, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja
termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonává teszem. És bár átkozottak voltatok a népek között, Júda háza és Izráel háza,
én megsegítlek benneteket, és áldottak lesztek” (Zak 8:12-13).
A babiloni fogság kigyógyította a zsidókat a faragott képek imádásából. Miután visszatértek földjükre, nagy figyelmet szenteltek a vallásoktatásnak, és
gondosan tanulmányozták azt, amit a törvénykönyv és a próféták az igaz Isten
imádásáról írtak. A helyreállított templomban lehetőség volt az összes templomi
szertartás végzésére. Zorobábel, Ezsdrás és Nehémiás vezetői működése idején
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a nép ismételten elkötelezte magát Jahve parancsai és rendeletei megtartására.
Az azután következő jólét időszaka bőségesen bizonyította: Isten kész elfogadni
őket és megbocsátani nekik. Végzetes rövidlátásuk miatt azonban ismételten
elfordultak dicsőséges rendeltetésüktől, és önzően kisajátították maguknak azt,
ami sok embernek gyógyulást és lelki megújulást hozott volna.
E mulasztásuk nagyon nyilvánvaló volt Malakiás idejében. Az Úr hírnöke szigorúan foglalkozott azokkal a bűnökkel, amelyek megfosztották Izráelt földi jólététől és lelki erejétől. A törvényszegőkkel szembeni dorgálásában a próféta
nem kímélte sem a papokat, sem a népet. „Az Úr igéje, amelyet Malakiás által
jelentett ki Izráelnek” az volt, hogy a múlt tanulságait ne felejtsék el, és hogy a
szövetséget, amelyet Jahve kötött Izráel házával, hűségesen tartsák meg. Csak
őszinte bűnbánat vonhatja maga után Isten áldását. „Esedezzetek csak Istenhez
- esdekelt a próféta -, hogy kegyelmezzen meg nekünk!” (Mal 1:9).
Izráelnek semmilyen időleges kudarca nem hiúsíthatta meg a korszakokat
átfogó tervet, az emberiség megváltásának tervét. Lehet, hogy azok, akikhez
a próféta szólt, nem vették figyelembe a kapott üzenetet, Jahve terve mégis
biztosan haladt előre a teljes megvalósulás felé. „Hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között - üzente hírnökével az Úr -, és mindenütt
jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek... Mert nagy az én nevem a népek
között” (Mal 1:11).
Isten korábban „élet és békesség” szövetségét kötötte Lévi fiaival. E szövetség
megtartásából kimondhatatlan áldás fakadt volna. Az Úr felkínálta, hogy megújítja a szövetséget azokkal, akik valamikor lelki vezetők voltak, de törvényszegésük következtében „megvetetté” és „megalázottá” lettek „az egész nép előtt”
(Mal 2:5, 9).
Jahve ünnepélyes komolysággal figyelmeztette a gonosztevőket, hogy eljön
az ítélet napja, és hirtelen elpusztít minden törvényszegőt. A reménységet azonban senkitől sem vonta meg. Bár Malakiás ítéletet prófétált, ugyanakkor hívta a
megtévedteket, hogy kössenek békét Istennel. „Térjetek meg hozzám - buzdította őket az Úr -, és én is hozzátok térek!” (Mal 3:7).
Az ember azt gondolná, hogy az ilyen hívás minden ember szívét érinti. A
menny Istene hívja vissza tévelygő gyermekeit, hogy vele együttműködve vigyék
újra előre művét a földön. Az Úr kinyújtja kezét, kézen fogja Izráelt, hogy elvezesse az önmegtagadás és az önfeláldozás keskeny útjára, és részt adjon neki
Isten fiai örökségéből. Meghallják-e vajon kérlelését? Megértik-e, mi az egyedüli
reménységük?
Milyen szomorú, hogy a Malakiás-korabeli zsidók vonakodtak szívük büszkeségét megtagadni és szeretettel engedelmeskedve őszintén együttműködni
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Istennel. Kérdésük önigazolást tükröz: „Miből térjünk meg?”
Az Úr feltárja népének egyik sajátos bűnét. „Becsaphatja-e az ember az Istent? - kérdezi. - Ti mégis be akartok csapni engem!” Az engedetlenek - akiket
még mindig nem lehetett meggyőzni arról, hogy bűnösök - kérdezik: „Mivel akarunk becsapni?”
Az Úr válasza nagyon határozott: „A tizeddel és a felajánlásokkal! Átok sújt
benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára
engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit,
és bőséges áldást árasztok rátok. Elriasztom tőletek a sáskákat, nem pusztítják
el földetek termését, nem teszik tönkre szőlőtöket a határban - mondja a Seregek Ura. Boldognak mond benneteket minden nép, mert gyönyörű lesz országotok - mondja a Seregek Ura” (Mal 3:7-12).
Isten megáldja az ember keze munkáját, hogy az ember visszaadhassa neki
az Ő részét. Ad napfényt és esőt, gazdagon virultatja a növényzetet. Egészséget és képességeket ad anyagiak szerzésére. Minden áldás az Ő jóságos kezéből
származik; és azt akarja, hogy az ember egy rész visszaadásával, tizeddel és adakozással - hálaáldozattal, önkéntes adakozással, bűnért való áldozattal - megmutassa háláját. Áldozzák javaikat az Úr szolgálatára, hogy ne maradjon szőlőskertje kopár pusztaság! Kutassák, hogy mit tenne az Úr helyükben! Vigyenek hozzá
imában minden nehéz ügyet! Tanúsítsanak önzetlen érdeklődést Isten műve
világszéles haladása iránt!
Malakiás tanításából, melyeket az Ótestamentum utolsó próféciája tolmácsol, valamint a pogány ellenségektől elszenvedett sanyargatásból a zsidók
végül megtanulták, hogy az igazi jólét az Isten törvénye iránti engedelmesség
függvénye. A nép közül azonban sokan nem hitből és szeretetből, hanem önző
indítékokból engedelmeskedtek. Külsőséges szolgálatukkal nemzeti nagyságra
akartak szert tenni. A választott nép nem lett a világ világossága, hanem elzárkózott a világtól, hogy bebiztosítsa magát a bálványimádás rontása ellen. Isten
korlátozó intézkedéseit - a pogányokkal való házasság megtiltását és a környező
népek bálványozó szokásaitól való eltiltást - Izráel és más népek közötti válaszfallá torzították, és ezzel kizártak másokat azokból az áldásokból, amelyeket Isten utasítása alapján továbbítaniuk kellett volna a világnak.
A zsidók Istentől is elkülönítették magukat bűneikkel. Képtelenek voltak felfogni jelképes szolgálataik mély lelki jelentőségét. Önigazultságuk következtében saját cselekedeteikben, az áldozatokban és a szertartásokban bíztak ahelyett, hogy annak érdemeire támaszkodtak volna, akire mindezek mutattak. Az
Isten igazsága helyett „a magukét igyekeztek érvényesíteni” (Róm 10:3), körülfalazták magukat önhitt külsőségekkel. Mivel óhajtották Isten Lelkét és kegyelmét,
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megpróbálták a hiányt a vallási formaságok és szertartások túlságosan szigorú
betartásával pótolni. Keveselve az Isten által meghatározott előírásokat, az isteni parancsolatokat megnehezítették számtalan fárasztó követeléssel, amelyeket
maguk gondoltak ki. Minél távolabb voltak Istentől, annál szigorúbban tartották
e formaságokat.
Gyakorlatilag lehetetlen volt ezekkel az aprólékos, terhes követelményekkel
megtartani a törvényt. Az igaz élet nagyszerű alapelvei - amelyeket a Tízparancsolat mutat meg - valamint a szimbolikus szolgálattal jelképezett dicső igazságok is elhomályosultak. Betemette őket az emberi hagyományok és rendeletek
halmaza. Akik igazán vágytak Istennek szolgálni, és akik megpróbálták megtartani az egész törvényt, ahogy azt a papok és vezetők parancsolták, azok súlyos
teher alatt nyögtek.
Mialatt Izráel népe mint nemzet vágyakozott a Messiás adventjére, szívében
és életében oly messzire távolodott Istentől, hogy nem volt igazi fogalma a megígért Megváltó jelleméről és küldetéséről. Ahelyett, hogy a bűntől való megváltásra, a szent élet szépségére és békéjére vágyakoztak volna, érdeklődésük a
népük ellenségeitől való szabadulásra és a világi hatalom visszaszerzésére ös�szpontosult. A Messiást mint győztest várták, aki minden igát összetör, és Izráelt
minden nemzet urává emeli. Sátánnak sikerült előkészítenie a nép szívét, hogy
a Megváltót megjelenésekor elutasítsák. Szívük büszkesége és a Megváltó jelleméről, küldetéséről alkotott hamis fogalmaik miatt nem mérlegelték becsületesen Messiás voltának bizonyítékait.
A zsidó nép több mint ezer évig várt a megígért Megváltó eljövetelére. Legfényesebb reményeik fűződtek ehhez az eseményhez. Ezer éven át énekbe és
próféciába, templomi szertartásokba és családi áhítatokba foglalták; és amikor
eljött, mégsem ismerték fel benne régóta várt Messiásukat. „Saját világába jött,
de a világ nem ismerte meg őt” (Jn 1:11). Világot szerető szívüknek a menny
kedveltje olyan volt, „mint gyökér a szikkadt földből.” Szemükben „nem volt neki
szép alakja... sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna.” Nem láttak benne
semmi szépséget, hogy vágyakoztak volna utána (Ézsa 53:2).
A Názáreti Jézus egész életével kárhoztatta a zsidó nép önzését, mely miatt
megtagadták a gondozásukra bízott szőlőskert tulajdonosának jogos igényét.
Gyűlölték igaz és kegyes voltának példamutatását. Amikor pedig a végső próba
jött - amely alapján az engedelmesek része örök élet, az engedetleneké pedig
örök halál -, elvetették Izráel Szentjét, és felelősek lettek golgotai keresztre feszítéséért.
Földi küldetése vége felé a szőlőskertről szóló példázatban Krisztus felhívta a zsidó tanítók figyelmét az Izráelre árasztott gazdag áldásokra, melyekkel
tanúsította, hogy Isten igényt tart engedelmességükre. Világosan elébük tárta
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Isten dicsőséges szándékát, amelyet engedelmességük által valósíthattak volna
meg. Félrehúzva a jövő fátyolát, megmutatta, hogy Isten szándéka betöltésének
elmulasztásával hogyan játsza el az egész nemzet a menny áldását, és okozza
saját romlását.
„Volt egy gazda - mondta Krisztus -, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül,
borsajtót készített, és őrtornyot épített benne, azután bérbe adta munkásoknak,
és idegenbe távozott” (Mt 21:33).
A Megváltó ezzel „a Seregek Urának szőlőjé”-re utalt, amelyet Ézsaiás próféta századokkal előbb „Izráel házá”-nak mondotta (Ézsa 5:7).
„Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek,
kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el
hozzájuk, mert úgy gondolta: A fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között: Ez az örökös: gyertek, öljük meg,
és azután mienk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre,
és megölték.”
Miután Krisztus a papok elé tárta gonoszságukat bekoronázó tettüket, feltette a kérdést: „Vajon majd ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal?” A papok nagy érdeklődéssel figyelték a történetet, és anélkül, hogy
átgondolták volna, milyen kapcsolatban áll velük, a néppel együtt válaszolták:
„Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak
adja ki, akik megadják a termést a maga idejében.”
Akaratlanul ítéletet mondtak maguk felett. Jézus rájuk nézett, és fürkésző tekintete elárulta, hogy olvas szívük titkaiban. Istensége félreérthetetlen erővel
villant fel előttük. A munkásokban meglátták önmagukat, és önkéntelenül felkiáltottak: Távol legyen!
Krisztus ünnepélyes komolysággal és szánakozva kérdezte: „Sohasem olvastátok az Írásokban: Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő,
az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak
gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik,
azt szétmorzsolja” (Mt 21:34-44).
Krisztus elhárította volna a zsidó nemzet pusztulását, ha a nép befogadta
volna Őt. Irigységük és féltékenységük azonban kérlelhetetlenné tette őket. Elhatározták, hogy nem fogadják el Messiásként a Názáreti Jézust. Elvetették a
világ világosságát, és ettől kezdve életüket éjféli sötétség vette körül. A zsidó
népet utolérte megjövendölt végzete. Vad indulataik, zabolátlan szenvedélyeik
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okozták romlásukat. Elvakult haragjukban egymást pusztították. Lázadó, konok
gőgjükkel kihívták a győztes rómaiak haragját. Jeruzsálem elpusztult, a templom
romokban hevert, helyét felszántották, mint a mezőt. Júda fiai a legborzalmasabb halállal pusztultak el. Embermilliókat adtak el közülük, hogy pogány földön
rabszolgákként szolgáljanak.
Amit Isten Izráel, a választott nép által akart tenni a világért, ma megvalósítja egyházával. Kiadta „a szőlőt... más munkásoknak”,a vele kötött szövetséget
megtartó népének, akik hűségesen „megadják a termést a maga idejében.” Az
Úrnak mindig voltak a földön hűséges képviselői, akik magukévá tették a menny
érdekeit. Istennek ezek a tanúi a lelki Izráel közé számítanak, és Jahve teljesíti ősi
népének tett minden szövetségi ígéretét.
Isten egyháza egészen a befejezésig, szabadon viheti előre, az elveszett ember megváltásának isteni tervét. Hosszú századokon át Isten népét korlátozták
szabadságában. Nem hirdethette az evangéliumot a maga tisztaságában. A legszigorúbb büntetésekkel sújtották azokat, akik merészelték áthágni az emberi
rendelkezéseket. Ennek következtében az Úr nagy erkölcsi szőlőskertje majdnem teljesen parlagon hevert. Az emberek nélkülözték Isten Igéjének világosságát. Félő volt, hogy a tévelygés és babona sötétsége elfeledteti az igaz vallás
nyújtotta ismeretet. Isten földi egyháza olyan fogságban volt e sokáig tartó, könyörtelen üldözés idején, mint Izráel volt a babiloni száműzetésekor.
Hála Istennek, hogy egyháza nincs már szolgaságban. A lelki Izrael visszakapta azokat a kiváltságokat, amelyekben Isten népe Babilonból való szabadulása
után részesült. A föld minden részén férfiak és nők szívét érinti a mennyből küldött üzenet, amelyről a látnok János prófétálta, hogy Krisztus második jövetele
előtt fogják hirdetni: „Féljétek az Istent és adjatok neki dicsőséget, mert eljött
ítéletének órája” (Jel 14:7).
A gonosz hatalom seregei nem tartják már fogságban az egyházat, mert „elesett, elesett a nagy Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg
minden népet.” A lelki Izráelnek pedig ez az üzenet szól: „Menjetek ki belőle,
én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne
érjenek titeket” (Jel 14:8; 18:4). Ahogyan a száműzöttek annak idején megfogadták a „meneküljetek Babilonból” (Jer 51:6) üzenetet, s visszatértek az Ígéret
földjére, ma is mindazok, akik félik Istent, elhagyják a lelki Babilont, és Isten
kegyelmének győzelmi jeleként nemsokára ott lesznek az újjáteremtett földön,
a mennyei Kánaánban.
Malakiás korában a megtéretlenek „hol van az igazságos Isten?” gúnyos kérdésére ez volt a válasz: „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az
utat... a szövetség követe... De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg,
amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatiszPróféták és Királyok, (438-448.) Izráel háza
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títók lúgja. Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az
Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz
áldozatokat visznek az Úrnak. És olyan kedves lesz az Úrnak Júda és Jeruzsálem
áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években” (Mal 2:17; 3:1-4).
Közvetlenül a megígért Messiás megjelenése előtt Krisztus előfutára ezt az
üzenetet hozta: Térjetek meg, vámszedők és bűnösök, térjetek meg farizeusok
és sadduceusok, „mert elközelített a mennyeknek országa” (Mt 3:2).
Ma Istentől megbízott hírnökök Illés és Keresztelő János lelkével és erejével felhívják az ítéletre megérett világ figyelmét a kegyelemidő utolsó óráival,
és Krisztus Jézusnak, a királyok Királyának és urak Urának megjelenésével kapcsolatosan hamarosan bekövetkező ünnepélyes eseményekre. Isten nemsokára
megítél minden embert e testben véghezvitt tettei alapján. Eljött Isten ítéletének órája, és földi egyháza tagjainak ünnepélyes kötelessége, hogy figyelmeztesse az örök pusztulás határán állókat. E széles világon mindenki előtt - aki csak
figyel rájuk - világossá kell tenniük a most folyó nagy küzdelemben megtámadott, kockán forgó elveket, amelyektől az egész emberiség sorsa múlik.
A kegyelemidő utolsó óráiban, amikor minden ember sorsa nemsokára örökre eldől, a menny és föld Ura az eddiginél élénkebb tevékenységet vár el egyházától. Az Úr Jézus Krisztus saját választottainak tartja és a földön mindenkinél
jobban kedveli azokat, akiket drága igazságának ismerete feloldott megkötözöttségükből, és várja, hogy megdicsőítsék Őt, aki a sötétségből csodálatos világosságra hívta ki őket. Az áldásokat, amelyekben olyan gazdagon részesülnek, meg
kell osztaniuk másokkal is. A megváltás jó hírének el kell jutnia minden nemzethez, nemzetséghez, nyelvhez és néphez.
Az ősi próféták látomásai szerint a dicsőség Ura a második advent előtti sötétség és hitetlenség napjaiban különleges fényt hint egyházára. Az Igazság Napjaként megjelenik egyházában, „és sugarai gyógyulást hoznak” (Mal 4:2). Minden igaz tanítvány befolyása erőt adó, bátorító, segítő, gyógyulást hozó legyen!
Krisztus a föld történelmének legsötétebb szakában jön el. Noé és Lót kora
jelképezi a világban közvetlen Isten Fia eljövetele előtt uralkodó állapotokat. A
Szentírás erre az időre előre mutatva kijelenti, hogy Sátán „a hazugság minden
hatalmával” fog dolgozni (2Thessz 2:9). Munkájáról félreérthetetlenül árulkodik
a gyorsan növekvő sötétség, az utolsó napok sokféle tévelygése, eretneksége és
csalása. Sátán nemcsak a világot ejti fogságba, de megtéveszti azokat az egyházakat is, amelyek a mi Urunk Jézus Krisztuséinak vallják magukat. A nagy hitehagyás olyan mélységessé fajul, mint az éjfél sötétsége. Isten népe számára ez
a próbák, a könnyhullatás, az igazságért való üldözés éjszakája lesz. De a sötét
éjszakában felragyog Isten világossága.
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Isten „a sötétségből világosság”-ot sugároztat (2Kor 4:6). Amikor „a föld kietlen és puszta volt... a mélység fölött sötétség volt... Isten Lelke lebegett a vizek
fölött. Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság” (1Móz 1:23). A lelki sötétség éjszakájában ugyanígy szól Isten: „Legyen világosság!” Népének ezt mondja: „Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az
Úr dicsősége” (Ézsa 60:1).
„Bár még sötétség borítja a földet - mondja a Szentírás -, sűrű homály a
nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad” (Ézsa
60:2). Krisztus, az Atya dicsőségének kisugárzása, e dicsőség fényeként eljött a
világra, hogy képviselje Istent az emberek előtt. A Szentírás róla írja: „...felkente
az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett...”(ApCsel 10:38).
A názáreti zsinagógában pedig ezt mondta: „Az Úr Lelke van én rajtam, mivel
felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el,
hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” (Lk 4:18-19). Ezt a munkát bízta tanítványaira is. „Ti vagytok
a világ világossága” - mondta. „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek
előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”
(Mt 5:14, 16).
Ezt a munkát rajzolja meg Ézsaiás próféta, amikor így szól: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz,
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted” (Ézsa 58:7-8).
A lelki sötétség éjszakájában tehát Isten dicsősége egyházán át sugárzik, amikor felemeli a meggörnyedtet és vigasztalja a gyászolót.
Körülöttünk mindenütt hallatszik a világ jajkiáltása. Mindenhol vannak szűkölködők és szomorkodók. A mi feladatunk segítséget nyújtani, hogy könnyítsünk az élet terhein és nyomorán. A lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A
forró, krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak.
Sok embert már a remény is elhagyta. Hozzuk vissza életükbe a napfényt!
Bátorítsuk az elcsüggedteket! Imádkozzunk értük! Vannak, akik érzik, szükségük van az élet kenyerére. Olvassunk nekik Isten Igéjéből! Sokan lelkileg annyira
betegek, hogy földi gyógyír nem segít rajtuk. Orvos nem tudja meggyógyítani
őket. Imádkozzunk ezekért az emberekért! Vigyük őket Jézushoz! Mondjuk nekik, hogy van balzsam és van Orvos is Gileádban!
A fény áldás, végtelen nagy áldás, amely árasztja kincseit a hálátlan, gonosz,
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erkölcstelen világra. Így van ez az Igazság Napjával is. Az egész földet, bármen�nyire beárnyékolja is a bűn, a bánat és a fájdalom sötétsége, be kell világítani
az isteni szeretet ismeretének fényével. Semmilyen hitfelekezettől, semmilyen
rendű-rangú embertől vagy társadalmi osztálytól nem szabad elzárni a mennyei
tróntól sugárzó fényt.
A reménység és kegyelem üzenetét el kell vinni a föld végső határáig. Mindenki, aki akarja kinyújthatja kezét és megragadhatja Isten erejét. Békét köthet
vele, és békessége lesz. Nem borítja többé áthatolhatatlan éjféli sötétség a pogányokat. A homály eltűnik az Igazság Napjának ragyogó fénysugarai elől.
Krisztus mindent megtett azért, hogy egyháza a világ Világosságától fénybe borított, átalakult közösség, Immánuel dicsőségének hordozója legyen. Azt
akarja, hogy minden hívő ember fényt és békét árasszon maga körül. Azt akarja,
hogy életünk bemutassa a menny örömét.
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége”
(Ézsa 60:1). Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel; a maga és az Atya
dicsőségével. Útján a szent angyalok kísérik. Miközben az egész világot sötétség
borítja, szentjeinek lakhelyén világosság lesz, ők megragadják a második advent
első fénysugarát. A makulátlan tiszta fény az Ő tündöklő lényéből sugárzik, és
mindazok imádják Krisztust, a Megváltót, akik Őt szolgálták. Míg a gonoszok menekülnek, követői Krisztus közelségében örvendeznek.
Ekkor veszik át megígért örökségüket azok, akiket Krisztus megváltott az emberek közül. Így teljesedik szó szerint Isten Izráellel való szándéka. Ember nem
hiúsíthatja meg Isten tervét. Miközben Sátán végzi gonosz munkáját, Isten szándéka biztosan halad a megvalósulás felé. Így volt ez Izráel házával is a megosztott birodalom történelmében. Így van ez ma is a lelki Izráelben.
A pátmoszi látnok, aki áttekintette a korszakokat egészen addig, amíg Isten
helyreállítja Izráelt az újjáteremtett földön, ezt mondta:
„...láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a trónus előtt és a Bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas
hangon kiáltottak: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!
Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élőlény körül, arcra
borultak a trónus előtt, és imádták Istent eképpen: Ámen! Az áldás, a dicsőség
és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké
örökkön örökké. Ámen.”
„És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása
és erős mennydörgés hangja volna: Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható! Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt.” Ő „uraknak Ura
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és királyoknak Királya, és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és
hűségesek” (Jel 7:9-12; 19:6-7; 17:14).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (45-57.) A HITEHAGYÁS

Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében megjövendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai hatalom. Pál kijelentette, hogy Krisztus napja addig nem jön el, „mígnem bekövetkezik előbb
a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti
és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten
gyanánt mutogatván magát”. Az apostol továbbá arra figyelmezteti testvéreit,
hogy „működik... már a törvényszegés titkos bűne” (2Thessz 2:3-4.7). Már ilyen
korán látta, hogy tévelygések csúsznak az egyházba, amelyek utat készítenek a
pápaság kialakulásához.
Lassan-lassan, először csak lopva és csendben, majd pedig, amikor megerősödött, és hatalmába kerítette az emberek lelkét, nyíltabban végezte megtévesztő és istenkáromló munkáját „a törvényszegés titkos bűne”. A pogányság
szokásai szinte észrevétlenül utat találtak a keresztény egyházba. A megalkuvás
és a behódolás szellemét egy ideig fékezte a vad üldözés, amelyet az egyház a
pogányságtól elszenvedett. De amikor az üldözés megszűnt, és a kereszténység
bekerült a királyok udvarába és palotájába, felcserélte Krisztus és az apostolok
alázatosságát és egyszerűségét a pogány papok és uralkodók pompájával és hivalkodásával, Isten kívánalmait pedig emberi elméletekkel és hagyományokkal.
Nagy volt az öröm, amikor Konstantin a negyedik század elején névlegesen megtért, és a világ a látszatszentség öltönyében besétált az egyházba. Ekkor felgyorsult a bomlasztás. A látszólag vereséget szenvedő pogányság lett a győztes. Az
ő szelleme irányította az egyházat. Tanításai, szertartásai és babonái összekeveredtek Krisztus névleges követőinek istentiszteletével.
A pogányság és a kereszténység közötti megegyezésből kelt életre a próféciában megjövendölt „bűn embere”, aki szembefordult Istennel, és fölé helyezte magát. Sátán mesterműve a hamis vallás, az a gigászi egyházszervezet, mely
ékesen tanúskodik arról, hogy Sátán akarja tetszése szerint uralni a földet.
Sátán a megkísértés pusztájában egyezkedni akart Krisztussal. Odament Isten
Fiához, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Felkínált
neki mindent, egy feltétellel: ha elismeri a sötétség fejedelmének felsőbbségét.
A Nagy Küzdelem, (45-57.) A hitehagyás
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Krisztus megdorgálta a vakmerő kísértőt, és elűzte. Sátán nagyobb sikerrel jár,
amikor az embert kísérti meg ugyanezzel. Az egyházat rávette arra, hogy világi
haszonért és dicsőségért keresse a föld nagyjainak kegyét és pártfogását.
A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes egyházának látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb ura. Sőt, mi
több, a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonítja. Például: „Úr Isten a pápa”, aki csalatkozhatatlan. A pápa mindenkitől hódolatot követel. Sátán
a római egyház útján ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint a megkísértés pusztájában; és roppant tömegek hódolnak meg előtte.
De azok, akik félik és tisztelik Istent, éppúgy fogadják ezt a vakmerő igényt,
miként Krisztus, aki így válaszolt e ravasz ellenség követelőzésére: „Az Urat, a te
Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” (Lk 4:8). Isten soha még csak nem is célzott Igéjében arra, hogy embert jelölt ki az egyház fejének. A pápai felsőbbség
tana éles ellentétben áll a Szentírás tanításaival. A pápának nem lehet hatalma
Krisztus egyházán, csak bitorolhatja.
A katolikusok egyre-másra eretnekséggel vádolták a protestánsokat, és azzal,
hogy szántszándékkal szakadtak el az igaz egyháztól. De ezek a vádak inkább
őket illetik. Ők tették le Krisztus zászlaját, és ők távoztak el attól a hittől, „amely
egyszer a szenteknek adatott” (Jud 3).
Sátán jól tudta, hogy az emberek a Szentírás fényében felismerhetik csalásait, és leküzdhetik hatalmát. A világ Megváltója is az Igével állt ellen Sátán támadásainak. Minden egyes támadásnál Krisztus feltartotta az örök igazság pajzsát,
és így szólt: „Meg van írva.” Az ellenség minden egyes indítványával szemben az
Ige bölcsessége és hatalma volt a válasz. Hogy Sátán meg tudja őrizni az emberek feletti hatalmát, és megalapozza a pápai bitorló tekintélyét, el kellett zárnia
a Szentírást az emberek elől. A Biblia Istent dicsőíti, és a véges embert az őt
megillető helyre teszi; ezért Sátán a Biblia szent igazságait elhallgattatta és eltitkoltatta. A római egyház is ezt a taktikát követte. Évszázadokig megtiltotta a
Biblia terjesztését. Az embereknek tilos volt a Szentírást olvasni vagy házukban
tartani. Elvtelen papok és főpapok úgy magyarázták tanításait, hogy állításaikat alátámasszák velük. Így történt, hogy a pápát majdnem mindenki Isten földi
helytartójának ismerte el, akinek hatalma van az egyház és az állam felett.
Miután a Bibliát, a tévelygés leleplezőjét eltávolították, Sátán azt csinálhatta,
amit akart. A prófécia kinyilatkoztatta, hogy a pápaság”véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt” (Dán 7:25). És ezt tétovázás nélkül meg is tette.
Hogy a pogányságból áttérteknek a bálványimádást pótolják, és így elősegítsék
a kereszténységbe való névleges felvételüket, fokozatosan bevitték a szobrok és
ereklyék imádását a keresztény istentiszteletbe. Egy egyetemes zsinaton hozott
rendelet végül bevezette a bálványimádás rendszerét. Hogy a szentségtörés tel-
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jes legyen, Róma vakmerően kitörölte a törvényből a második parancsolatot,
amely megtiltja a bálványimádást, - és a tízes szám megőrzésére kettéosztotta a
tizedik parancsolatot.
Ez az irányzat, amely a pogányoknak engedményeket tett, a menny tekintélyének további mellőzéséhez is kaput nyitott. Sátán megszenteletlen egyházvezetők útján meghamisította a negyedik parancsolatot is. Megpróbálta eltörölni
az ősi szombatot, azt a napot, amelyet Isten megáldott és megszentelt (lMóz
2:2-3); és helyébe a pogányok által, „a Nap tiszteletre méltó napja”-ként ünnepelt napot akarta tenni. Ezt a változtatást először nem nyíltan kísérelték meg. Az
első századokban minden keresztény az igazi szombatot tartotta. Féltve őrizték
Isten dicsőségét, és mivel hitték, hogy Isten törvénye változhatatlan, buzgón vigyáztak előírásainak sérthetetlenségére. Sátán azonban nagyon körmönfontan
dolgozott eszközei által célja megvalósításáért. Hogy az emberek figyelme a vasárnapra terelődjék, Krisztus feltámadásának tiszteletére ünnepelték. Istentiszteleteket tartottak azon a napon, de azért a szórakozás napjának is tekintették;
a szombatot pedig még mindig szent napként ünnepelték.
Krisztus első adventje előtt Sátán arra ösztönözte a zsidókat, hogy a szombat
ünneplését a legszigorúbb követelményekkel nehezítsék meg, és tegyék teherré.
Sátán így készítette elő terve megvalósítását. Előnyt húzva abból a hamis képből, amit ő festett a szombatról, ezt a napot, mint zsidó intézményt, ellenszenvessé tette. Míg a keresztények a vasárnapot általában örömnapként tartották
meg, Sátán arra késztette őket, hogy a szombatot böjtnapnak, a szomorúság, a
gyász napjának tartsák, és így fejezzék ki gyűlöletüket a zsidó vallással szemben.
A negyedik század elején Konstantin császár kiadott egy rendeletet, amelyben a vasárnapot általános ünneppé tette az egész római birodalomban. A Nap
napját a pogány alattvalók ünnepelték, és a keresztények is tisztelték. A császár
így akarta a pogányság és a kereszténység szemben álló érdekeit diplomatikusan
összehangolni. Erre az egyház püspökei buzdították, akiket fűtött a becsvágy és
a hatalomvágy, akik felismerték, hogy a pogányok, ha a keresztények ugyanazt a
napot ünneplik, mint ők, könnyebben lesznek névlegesen keresztények, és ezzel
előmozdítják az egyház hatalmát és dicsőségét. De számos istenfélő keresztény,
amíg lassan-lassan a vasárnapot bizonyos fokig szentnek tartotta, a negyedik parancsolatnak engedelmeskedve a szombatot még mindig az Úr szent napjaként
ünnepelte.
Az őscsaló azonban még nem fejezte be munkáját. Elhatározta, hogy a keresztényeket zászlaja alá gyűjti, és helytartója, a büszke főpap által gyakorolja
hatalmát, aki Krisztus képviselőjének tartotta magát. Félig megtért pogányok,
becsvágyó főpapok és a világot szerető egyházi tisztségviselők által valósította meg szándékát. Időről időre széles körű zsinatokat tartottak, amelyekre az
A Nagy Küzdelem, (45-57.) A hitehagyás
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egyházi méltóságok a világ minden tájáról összegyűltek. Az Isten által alapított
szombat jelentőségét szinte minden zsinaton csökkentették egy kicsit, a vasárnapot pedig egyre inkább felmagasztalták. Így ezt a pogány ünnepet végül isteni
intézményként tisztelték, míg a Biblia szombatját a zsidó vallás maradványának
nyilvánították, és ünneplőjét átkozottnak mondták.
A nagy hitehagyónak sikerült fölébe emelni „magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik” (2Thessz 2:4). Volt bátorsága megváltoztatni Isten törvényének azt az egyetlen olyan előírását, amely az
egész emberiség előtt félreérthetetlenül mutat az igaz és élő Istenre. A negyedik parancsolatban Isten a menny és föld Teremtőjének nevezi magát. Ez
különbözteti meg minden hamis istentől. A teremtés munkájának emlékeként
szentelte Isten a hetedik napot az ember számára nyugalomnappá. A szombatnak az a rendeltetése, hogy az embert mindig az elő Istenre, létének forrására,
tiszteletének és imádatának tárgyára emlékeztesse. Sátán igyekszik az embert
rávenni Isten elleni hűtlenségre és törvényével szembeni engedetlenségre,
ezért különösen a negyedik parancsolat ellen folytat harcot, amely Istenre mint
Teremtőre mutat.
A protestánsok ma azt hangoztatják, hogy Krisztus vasárnapi feltámadása a
keresztények szombatjává tette a vasárnapot. Erre azonban nincs semmi szentírási bizonyíték. Krisztus és az apostolok nem méltatták ilyen tiszteletre ezt a
napot. A vasárnap keresztény intézményként való megtartása „a törvényszegés
titkos bűné”-hez vezethető vissza (2Thessz 2:7), amely már Pál korában tapasztalható volt. Hol és mikor fogadta örökbe az Úr a pápaságnak ezt a gyermekét? Mivel lehet elfogadhatóan megindokolni egy olyan változtatást, amelyet a
Szentírás nem hagy jóvá?
A hatodik században a pogányság helyet adott a pápaságnak. Az egész egyház fejének Róma püspökét nyilvánították. A pápaság fölöttébb megerősödött.
Hatalmi székhelyét a császári fővárosba tette. A sárkány a fenevadnak „adá az
ő erejét... és az ő királyi székét, és nagy hatalmat” (Jel 13:2). Ekkor kezdődött
el a Dániel és a Jelenések próféciájában megjövendölt 1260 éves pápai elnyomás (Dán 7:25; Jel 13:5-7). A keresztényeknek választaniuk kellett: vagy feladják
feddhetetlenségüket, és elfogadják a pápai szertartásokat és vallásgyakorlatot,
vagy elsorvadnak a föld alatti börtönökben, vagy meghalnak a kínpadon, a máglyán vagy a hóhér bárdja alatt. Ekkor teljesedtek Jézus szavai: „Elárulnak pedig
titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket
tiközületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért” (Lk 2l:l6-l7).
Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, mint bármikor azelőtt, és a világ
hatalmas harcmezővé vált. Krisztus egyháza évszázadokig az elszigeteltségben
és az ismeretlenség homályában talált menedéket. A próféta ezt mondja: „Az

110

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezerkétszázhatvan napig” (Jel 12:6).
A római egyház hatalomra jutása a sötét középkor kezdetét jelezte. Hatalma növekedésével mélyült a sötétség. Az emberek hite Krisztus, az igazi fundamentum helyett a római pápa személyére épült. Bűneik bocsánatát és örök
üdvösségüket nem Isten Fiától, hanem a pápától, valamint a pápa által felhatalmazott papoktól és főpapoktól várták. Azt tanulták, hogy földi közbenjárójuk a
pápa, és hogy a pápa közvetítése nélkül senki sem közeledhet Istenhez. Azt is
mondták, hogy a pápa Istent helyettesíti, és ezért feltétlen engedelmességgel
tartoznak neki. E követelményekkel szembeni engedetlenség elég ok volt arra,
hogy a vétkesek testet és lelkét a legszigorúbb büntetéssel sújtsák. Így terelték
az emberek figyelmét Istenről gyarló, tévedő és kegyetlen emberekre; sőt mi
több, magára a sötétség fejedelmére, aki általuk gyakorolta hatalmát. A bűnt a
szentség köntösébe bújtatták. Amikor a Szentírást elnémítják, és egyes emberek
magukat teszik Isten helyére, akkor a következmény csak csalás, megtévesztés
és eldurvulás lehet. Az emberi törvények és hagyományok felmagasztalását erkölcsi romlottság követte. Mindig ez a következménye annak, ha Isten törvényét
félredobják.
Veszélyes napok voltak ezek Krisztus egyháza számára. Kevesen hordozták
híven Krisztus zászlaját. Bár az igazság nem maradt bizonyságtevők nélkül, időnként mégis úgy tűnt, hogy a tévelygés és a babona diadalmaskodik, és az igaz
vallást száműzi a földről. Isten evangéliuma eltűnt a szem elől, a vallási formák
pedig megsokszorozódtak, és az emberekre szigorú követelmények terhe nehezedett.
Nemcsak arra tanították őket, hogy a pápát tartsák közbenjárójuknak, hanem
arra is, hogy saját cselekedeteikkel jóvá tehetik bűneiket, hogy hosszú zarándokutakkal, vezeklésekkel, az ereklyék imádásával, templomok, szentélyek és oltárok felállításával, nagy egyházi adományokkal - ilyen és hasonló tettekkel kell
lecsillapítaniuk Isten haragját, vagy megszerezniük kegyét; mintha Isten olyan
volna, mint az ember, aki semmiségekkel megharagítható, és ajándékokkal vagy
vezekléssel megbékíthető.
A római egyház egyre nagyobb befolyásra tett szert, pedig az erkölcstelenség
még az egyház vezetői között is eluralkodott. A nyolcadik század vége táján a
római katolikusok kezdték azt mondogatni, hogy Róma püspökei már az egyház
első századaiban is birtokolták azt a lelki hatalmat, amelyet akkor maguknak
igényeltek. Szükség volt azonban arra, hogy ennek az állításnak valamiképpen
hitelt szerezzenek. A hazugság atyja szívesen szolgált indítvánnyal. A szerzetesek hamis ősi iratokat gyártottak. Azelőtt soha nem hallott zsinati rendeletek
kerültek elő, amelyek szerint a pápának a legrégibb időktől kezdve egyetemes
A Nagy Küzdelem, (45-57.) A hitehagyás
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érvényű fő hatalma van. És az igazságot megtagadó egyház mohón kapott ezeken a csalásokon.
Azt a néhány hűségest, aki az igazi fundamentumra épített (lKor 3:10-11)
elbizonytalanította és hátráltatta a munkát gátló hamis tanítás. Egyesek szívesen mondogatták ugyanazt, mint Jeruzsálem falának építői Nehémiás korában:
„Fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk
építeni” (Neh 4:10). Elcsigázva az üldözés, megtévesztés, romlottság és minden
egyéb akadály elleni folytonos harctól, amit Sátán a haladás fékezésére kigondolt, a hűséges építők közül is néhányan elcsüggedtek. A békesség kedvéért,
valamint vagyonuk és életük biztonsága érdekében leléptek az igazi fundamentumról. Mások azonban, nem félve ellenségeik támadásaitól, bátran kijelentették: „Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek!” (14. v.) És folytatták a munkát. Mindegyikük oldalán ott volt a kard (Ef 6: 17).
Minden korban ugyanez a gyűlölködő, az igazsággal szemben álló lelkület
fűtötte Isten ellenségeit. De Isten szolgáinak ébereknek és kitartóknak kell lenniük. Krisztus szavai, amelyeket az első tanítványokhoz intézett, követőinek az
idők végén is szólnak: „Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom:
Vigyázzatok!” (Mk 13:37).
Mintha a sötétség egyre jobban sűrűsödött volna. A képimádás általánossá
vált. Gyertyákat égettek a képek, a szobrok előtt, és imádkoztak hozzájuk. Elterjedtek a legképtelenebb és legbabonásabb szokások. Az embereket annyira
hatalmába kerítette a babona, hogy a józan észre már nem hallgattak. Maguk a
papok és püspökök is élvhajhászók, érzékiek és romlottak voltak. A nép pedig,
amely tőlük várt eligazítást, óhatatlanul tudatlanságba és erkölcsi romlottságba
süllyedt.
A pápai hatalom növelésére a XIV, században VII. Gergely pápa egy újabb
lépést tett: kihirdette, hogy a római egyház tökéletes. Közzétett tételei egyikében kijelentette, hogy a Szentírás szerint az egyház soha nem tévedett, és soha
nem is fog tévedni. De ezt az állítást szentírási bizonyítékok nem kísérték. Az
önhitt főpap arra is jogot formált, hogy császárokat eltávolítson. Kijelentette,
hogy egyetlen határozatát sem változtathatja meg senki, neki viszont joga van
mások döntéseit megváltoztatni.
A csalatkozhatatlanság e védelmezőjének zsarnokságát nagyszerűen illusztrálja az a történet, amelyből megtudjuk, miként bánt a pápa IV. Henrik német
császárral. A pápa kiátkozta és trónjától megfosztotta ezt az uralkodót, mivel
olyan merész volt, hogy a pápa tekintélyét semmibe vette. Henrik, megrémülve
fejedelmei hűtlenségétől és fenyegetéseitől, akik a pápai rendelkezés nyomán
fellázadtak ellene, szükségesnek látta, hogy megbéküljön Rómával. Feleségének
és egyik hűséges szolgájának kíséretében a tél közepén átkelt az Alpokon, hogy

112

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

megalázkodjék a pápa előtt. Henriket, amikor megérkezett a palotához, ahova
Gergely visszavonult, kísérőitől megfosztva egy külső udvarba vezették, és ott
a kemény téli hidegben fedetlen fővel, mezítláb, szánalmas öltözékben várta,
hogy a pápa maga elé bocsássa. A pápa csak háromnapi böjt és a gyónás után
kegyeskedett megbocsátani neki. De Henrik még így sem vehette vissza uralkodási jelvényeit, és nem gyakorolhatta császári hatalmát addig, amíg a pápa
erre engedélyt nem adott. Gergely pedig diadalittasan azzal hencegett, hogy
kötelessége letörni a királyok gőgjét. Micsoda éles ellentét van e dölyfös főpap
pöffeszkedő büszkesége és annak a Krisztusnak a szelídsége és alázatossága között, aki szívünk ajtajánál bebocsátást kér, hogy bocsánatot, békét hozva beléphessen, és aki így tanította tanítványait: „Aki közöttetek első akar lenni, legyen a
ti szolgátok” (Mt 20 : 27) .
Az egymást követő századok Róma egyre több tévtanításának voltak tanúi.
A pogány filozófusok tanításai már a pápaság megalakulása előtt figyelmet keltettek, és befolyást gyakoroltak az egyházra. Sokan, akik névlegesen megtértek,
még mindig ragaszkodtak pogány filozófiájuk tanításaihoz, és nemcsak ők maguk tanulmányozták továbbra is, hanem másokat is ösztönöztek rá, hogy így
befolyásukat kiterjeszthessék a pogányokra. Ekképpen súlyos tévedéseket vittek
be a keresztény vallásba. Kiemelkedő volt ezek között az ember természetes
halhatatlanságában és a halál utáni öntudatos állapotban való hit. Róma ezzel a
tantétellel alapozta meg a szentek segítségül hívásának és Szűz Mária imádásának tanát. Ebből származik az az eretnekség is, amely szerint a megátalkodottak
örökké gyötrődni fognak. Ez a tanítás már korán bekerült a pápai tanok közé.
Így elkészült az út annak a másik pogány koholmánynak a bevezetéséhez is,
amelyet Róma purgatóriumnak nevez, és a hiszékeny, babonás tömegek rémítgetésére használ. Ezzel az eretnekséggel alapozta meg azt az állítását, hogy van
egy kínzóhely, ahol azok, akik nem szolgáltak rá az örök kárhozatra, addig szenvednek a bűneik miatt, amíg meg nem tisztulnak, és bebocsátást nem kapnak a
mennybe.
Rómának szüksége volt még egy koholmányra ahhoz, hogy hasznot húzhasson tagjának rettegéséből és bűneiből. Ezt a búcsú tana szolgáltatta. A pápa
teljes bűnbocsánatot ígért a múltban és a jelenben elkövetett, valamint a jövőben elkövetendő bűnökre, és a büntetés elengedését ígérte mindazoknak, akik
részt vesznek a keresztes háborúkban. E háborúkkal az volt a pápa célja, hogy
kiterjessze földi uralmát, megbüntesse ellenségeit, és kiirtsa azokat, akik meg
merik tagadni lelki tő hatalmát. Ez a tan arra is kioktatta az embereket, hogy
az egyháznak fizetett pénzzel egyrészt megszabadulhatnak bűneiktől, másrészt
kiszabadíthatják elhunyt barátaik lelkét a kínzó lángokból. Ilyen eszközök alkalmazásával Róma megtöltötte kincstárát, és elősegítette Krisztus állítólagos képA Nagy Küzdelem, (45-57.) A hitehagyás
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viselőinek csillogását, fényűzését és kicsapongását. Krisztusnak pedig nem volt
fejét hova lehajtania.
Az úrvacsora bibliai szertartását kiszorította a miseáldozat, ami egyenlő a
bálványimádással. A papok azt állították, hogy a szertartások alatt az egyszerű
kenyér és bor Krisztus valóságos testévé és vérévé alakul át. Istenkáromló vakmerőséggel nyíltan állították, hogy van hatalmuk Istent - a mindenség Alkotóját
- teremteni. A keresztényeknek halálbüntetés terhe mellett hitet kellett tenniük
e borzasztó, mennyet sértő tanítás mellett. Tömegeket dobtak a lángok közé,
akik erre nem voltak hajlandók.
A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: az inkvizíció.
A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia vezetőit. Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz embereket, de láthatatlanul
köztük volt Isten angyala is, és félelmetes feljegyzést készített méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E feljegyzések túl iszonyatosak ahhoz, hogy az ember
elhordozza őket. „A nagy Babilon... részeg vala a szentek vérétől.” A mártírmilliók
szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó hatalom ellen.
A pápaság a világ kényura lett. Királyok és császárok hajoltak meg a római
pápa rendeletei előtt. Úgy tűnt, hogy a pápa az emberek földi és örökkévaló
sorsát a kezében tartja. Róma tanításait évszázadokon át embermilliók fogadták
el fenntartás nélkül, szertartásait tisztelettel gyakorolták, ünnepeit általánosan
megtartották; papságát tisztelték, és bőkezűen támogatták. A római egyháznak
azóta sem volt ennél nagyobb tekintélye, pompája és hatalma.
De „a pápaság dele a világ éjféle volt”. A Szentírás szinte teljesen ismeretlen
volt, nemcsak a nép, de a papság körében is. A régi idők farizeusaihoz hasonlóan a pápai vezetők gyűlölték a világosságot, amely leleplezte bűneiket. Miután
eltávolították Isten törvényét, az igazság normáját, korlátlan hatalmat gyakoroltak, és gátlástalanul vétkeztek. Eluralkodott a csalás, a kapzsiság és a tékozlás. Az
emberek semmiféle bűncselekménytől nem riadtak vissza, ha általa vagyonhoz
vagy magas álláshoz juthattak. A pápák és főpapok palotái a legnagyobb erkölcstelenség színhelyei voltak. Egyes pápák olyan felháborító bűnöket követtek el,
hogy a világi uralkodók megpróbálták eltávolítani ezeket az egyházi méltóságokat. Európa századokon át egy helyben topogott a tudományok, a művészetek és
a műveltség terén. A kereszténységet erkölcsi és szellemi bénultság szállta meg.
A világ állapota a római uralom alatt Hóseás próféta szavainak félelmetes
és letagadhatatlan teljesedését mutatta: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek
téged... És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te
fiaidról.” „Nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak és lopnak és paráználkod-
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nak, betörnek. és egyik vér a másikat éri” (Hós 4:6.1-2). Ez lett a következménye
annak, hogy száműzték Isten Igéjét.

<<<vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (386-401.) ISTEN VÁLTOZHATATLAN TÖRVÉNYE

„Megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő szövetségének ládája” (Jel 11:19). Isten szövetségének ládája a templom második
helyiségében - a szentek szentjében - van. A földi szentélyszolgálatban, amely
„a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgálata volt, ebbe a helyiségbe csak a főpap mehetett be a nagy engesztelési napon, hogy megtisztítsa a
templomot. Az a kijelentés pedig, hogy az Isten temploma „megnyilatkozék” a
mennyben, és szövetségének ládája láthatóvá lett, figyelmünket a mennyei szentek szentjének megnyílására, azaz 1844-re irányítja, amikor Krisztus belépett a
szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező szolgálatát. Akik hitben felismerték, hogy nagy Főpapjuk a szentek szentjében elkezdte szolgálatát,
meglátták a frigyládát is, és a szentély tanát tanulmányozva megértették, hogy a
Megváltó szolgálatában változás történt. Látták, hogy Jézus Isten szövetségének
ládája előtt szolgál, és saját vérére hivatkozik a bűnösök érdekében.
A földi templomban a frigyláda magában foglalta a két kőtáblát, amelyre Isten felírta törvényét. A frigyláda csupán a törvénytáblák tartója volt, de értékessé és szentté tette a mennyei elvek jelenléte. Amikor Isten temploma megnyílt
a mennyben, láthatóvá lett a testamentumát tartalmazó frigyláda is. A mennyei
templomban - a szentek szentjében - dicsőség övezi Isten törvényét, azt a törvényt, amelyet Isten mennydörgések közepette hirdetett ki a Sinai-hegyen, és
saját ujjával írt a kőtáblákra.
Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent törvény.
A kőtáblákra írt és a Mózes öt könyvében feljegyzett rendelkezések pontosan
ugyanazt örökítették meg. Akik ezt a fontos dolgot megértették, azok felismerték,
hogy Isten törvénye szent és változhatatlan. Megértették úgy, mint soha azelőtt,
hogy milyen súlya van a Megváltó e kijelentésének: „Míg az ég és a föld elmúlik,
a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik” (Mt 5:18). Isten
törvénye, amely kinyilatkoztatja Isten akaratát, és visszatükrözi jellemét, örökre
megmarad, „mint a felhőben lévő bizonyság”. A törvény egyetlen parancsa sem
vesztette hatályát; egy jótája vagy pontocskája sem változott meg. Ezt mondja a
zsoltáríró: „Uram! Örökké megmarad a Te igéd a mennyben.” „Minden Ő végzése
tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig” (Zsolt 119:89; 111:7-8).
A Nagy Küzdelem, (386-401.) Isten változhatatlan törvénye
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A Tízparancsolat szívében van a negyedik parancsolat, úgy, ahogyan azt Isten
először kihirdette: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az
Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad,
se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te
kapuidon belül van; mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert
és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (2Móz 20:8-11).
Isten Lelke megérintette Igéjének kutatóit. Rádöbbentek arra, hogy tudtukon
kívül áthágták ezt az előírást; nem ügyeltek a Teremtő nyugalomnapjára. Vizsgálni kezdték, hogy miért is tartják a hét első napját az Isten által megszentelt
nap helyett. A Szentírásban semmi jelét nem találták a negyedik parancsolat
megszüntetésének, sem pedig a szombat megváltoztatásának. Isten soha nem
vonta vissza azt az áldást, amely először megszentelte a szombatot. Ezek az
emberek őszintén igyekeztek Isten akaratát megismerni és cselekedni. Amikor
rájöttek arra, hogy a törvényt áthágták, nagyon elszomorodtak, és a szombat
megszentelésével tanújelét adták Isten iránti hűségüknek.
Sokan próbálták nagy erőfeszítéssel ezeknek az embereknek a hitét megdönteni. Amennyiben a földi templom a mennyei templom formájára és mintájára
épült, lehetetlen volt nem látni, hogy a földi frigyládában elhelyezett törvény a
mennyei frigyládában foglalt törvény pontos másolata. A mennyei szentélyről
szóló igazság elfogadásával együtt-el kellett volna ismerni Isten törvényének és a
negyedik parancsolatnak, illetve a szombat megtartásának kötelező voltát. Ezért
volt a Szentírás harmonikus magyarázata - amely rávilágított Krisztus mennyei
szentélyszolgálatára - olyan elkeseredett és ádáz támadások céltáblája. Az emberek be akarták zárni az ajtót, amelyet Isten kinyitott, és ki akarták nyitni azt, amelyet bezárt. De az, „aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg
nem nyitja”, kijelentette: „Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be
nem zárhat” (Jel 3:7-8). Krisztus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, illetve
megkezdte ott szolgálatát. A mennyei templom nyitott ajtajából fény sugárzott,
és kiderült, hogy az ott dicső helyet elfoglaló törvény magában foglalja a negyedik parancsolatot is. Azt, amit Isten hozott létre, ember nem döntheti meg.
Akik elfogadták azt a tanítást, amely rávilágított Krisztus közbenjárására és
Isten törvényének örökérvényűségére, azok felismerték, hogy a Jel 14. fejezete
pontosan ezekről az igazságokról szól. E fejezet tanításai háromszoros figyelmeztetést adnak,1 amelyeknek az a szerepük, hogy felkészítsék a föld lakosait az Úr
második eljövetelére. Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy „eljött az Ő ítéletének órája”, Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember
megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet hir-
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detni kell addig, amíg a Megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért a földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek az ügye
eldől - élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi idejének lezárulásáig. Hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megparancsolja:
„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget”, „és imádjátok azt, aki teremtette
a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”. Ennek az üzenetnek
az elfogadása a következő eredménnyel jár: „Itt van a szenteknek békességes
tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” Ahhoz, hogy
felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk Isten törvényét. Ez a törvény lesz az
ítéletben a jellem mércéje. Pál apostol kijelenti: „Akik a törvény alatt vétkeztek,
törvény által ítéltetnek meg... azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait... a Jézus Krisztus által”. Pál azt is mondja, hogy „azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” (Róm 2:12-16). Isten törvényének megtartásához
szükség van a hitre, mert „hit nélkül... lehetetlen Istennek tetszeni”. És „ami...
hitből nincs, bűn az” (Zsid 11:6; Róm 14:23).
Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék Őt, neki
adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt
megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja:
„Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fő dolga!” (Préd 12:15). Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat
nem lehet kedves Istennek. „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait.” „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése
is utálatos” (1Jn 5:3; Péld 28:9).
Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb
tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten
teremtői hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány,
az Úr pedig egeket alkotott” (Zsolt 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy
hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok
meg, ki teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki
alkotá a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ésa 40:25-26;
45:18). A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott
minket és nem magunk.” „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az
Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt 100:3;95:6). A szent mennyei lények, akik
imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy végy
dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel 4:11).
A Jel 14. fejezetének üzenete a Teremtő imádására szólítja fel az embereket.
A prófécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros üzenet eredményeként
megtartja Isten parancsolatát, E parancsolatok egyike közvetlenül utal Istenre
A Nagy Küzdelem, (386-401.) Isten változhatatlan törvénye
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mint Teremtőre. A negyedik parancsolat ezt hirdeti: „A hetedik nap az Úrnak a te
Istenednek szombatja:... mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért
megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (2Móz 20:10-11). Az Úr
„jegy”-nek is nevezi a szombatot, „hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti
Istenetek” (Ez 20:20). Ezt így indokolja: „Mert hat napon teremtette az Úr a men�nyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott” (2Móz 31:17).
„A szombatnak mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, hogy
állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat.” Azért, mert Ő a Teremtő,
mi pedig teremtményei. „A szombat tehát Isten imádásának éppen a gyökerét
érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen meg�győzően. Isten imádásának igazi alapját - nem csupán a hetedik napinak, hanem
minden istentiszteletnek - a Teremtő és teremtményei közötti különbségben kell
megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad
elfelejteni.” Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert Ő
a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat
egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, és soha senki nem lett volna bálványimádó,
istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk
jele, ahhoz az Istenhez, „aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a
vizek forrásait”. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító
üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít.
Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és őrzik Jézus hitét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra, amelynek a tévelygéseivel
szemben ez a komoly és félelmes figyelmeztetés hangzik: „Ha valaki imádja a
fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az
is iszik az Isten haragjának borából” (Jel 14:9-10). Ennek az üzenetnek a megértéséhez jól kell az itt alkalmazott szimbólumokat értelmeznünk. Mit jelképez a
fenevad, a kép, a bélyeg?
Az a próféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a Jel 12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztust születésekor
pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán (Jel 12:9). Ő indította Heródest, hogy irtassa ki a Megváltót. A keresztény korszak első századai
során a Krisztus és népe ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a római birodalom volt. E birodalomban a pogány vallások uralkodtak. Így míg a sárkány
elsősorban Sátánt személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma
szimbóluma.
A 13. fejezetben (1-10. v.) egy másik fenevadról esik szó. Ez a fenevad a „pár-
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duchoz” hasonló, és a sárkány neki „adá az ő erejét... és az ő királyi székét és
nagy hatalmát”. Ez a szimbólum, ahogy azt a legtöbb protestáns is hiszi, a pápaságot jelképezi, amely az ősi római birodalom egykori erejét, helyét és tekintélyét örökölte. János a leopárdszerű fenevadról ezt mondja: „Adaték néki nagy
dolgoknak és káromlásoknak szóló szája... Megnyitá azért az ő száját Isten ellen
való káromlásra, hogy szidalmazza az Ő nevét és az Ő sátorát, és azokat, akik a
mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket
legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” Ez a
prófécia, amely majdnem azonos a Dán 7. fejezetében foglalt kis szarv jellemzésével, tagadhatatlanul a pápaságra mutat.
„Adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” A próféta ezt
is mondja: „Látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett.” Majd így szól: „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni.” A negyvenkét hónap ugyanaz, mint Dán 7. fejezetében „az ideig, időkig és fél időig”, azaz három és fél év,
vagy az 1260 nap - az az idő, amely alatt a pápai hatalom elnyomta Isten népét.
Ez az időszak, ahogy az előző fejezetek ismertetik, i. sz. 538-ban, a pápaság főhatalomra jutásával kezdődött, és 1798-ban zárult. Ekkor a pápát a francia sereg
fogságba ejtette. A pápaság megkapta halálos sebét. Teljesedett ez a jövendölés: „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy.”
Ennél a pontnál egy másik szimbólum is jelentkezik. A próféta így szól: „Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló” (Jel 13:11). E fenevadnak mind a külseje, mind pedig feltűnésének
módja mutatja, hogy az általa jelképezett nemzet nem hasonlít az előbbi szimbólumok mögött húzódó nemzetekhez. A világot uraló nagy birodalmak Dániel
próféta előtt vadállatokként jelentek meg. Ezek az állatok akkor tűntek fel, amikor „az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren”(Dán 7:2). Jel 17.
fejezetében magyarázatot találunk arra, hogy mit jelentenek a vizek: „Népek
azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15). Az ég négy szele pedig
a harcot szimbolizálja. A nagy tengeren versengő szelek a hódító hadjáratok és
forradalmak iszonyú jeleneteit jelképezik, amelyek útján a birodalmak hatalomhoz jutottak.
Azt a fenevadat, amelynek a bárányéhoz hasonló szarvai voltak, János a
„földből” látta feljönni. Az így jelképezett nemzet más hatalmak megdöntése
nélkül jut uralomra. Lakatlan területen támad, és fokozatosan, békésen nő nag�gyá. Nem támadhatott tehát az Óvilág zsúfolt és viszálykodó nemzetei között
- „népek... és sokaságok és nemzetek és nyelvek” viharzó tengerén. Tehát a nyugati kontinensen kell keresnünk.
Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban - az erősség és nagyság
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ígéretével - hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szimbólumok
alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis egy elégíti ki e
prófécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak. E nemzet emelkedésének és fejlődésének ecsetelésekor a szónok és a történész öntudatlanul újra és újra ugyanazt a gondolatot fejezi ki, szinte pontosan ugyanazokkal a szavakkal, mint a Szentírás írója. A próféta
látta a fenevadat „feljőni a földből”. A fordítók által „feljőni”-nek visszaadott kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy „felnő vagy kibújik, mint egy növény”. Amint
láttuk, ennek a nemzetnek olyan területen kellett támadnia, amely előzőleg kívül
esett az európai civilizáció körén. Egy neves amerikai író „az ürességből előjövő
rejtély”-nek nevezi az Egyesült Államok kialakulását, és ezt mondja: „Mint néma
mag nőttünk birodalommá”. 1850-ben egy európai újság csodálatos birodalomnak nevezte az Egyesült Államokat, amely „felbukkant”, és „a föld csendjében
naponként hatalmasabb és büszkébb lesz”. Edward Everett e nemzet zarándok
alapítóiról tartott szónoklatában ezt mondta: „Eldugott helyet kerestek-e, amely
ismeretlensége miatt védett, és messzisége miatt biztonságos, ahol a kis leydeni
gyülekezet élvezheti lelkiismereti szabadságát? Nézd a hatalmas földet, amelyek
felett békés hódítással... hordozták a kereszt zászlaját!”
„Két szarva vala, a bárányéhoz hasonló.” A bárányéhoz hasonló szarvak, amelyek fiatalságról, ártatlanságról és szelídségről árulkodnak, találóan ábrázolják a
próféta látomása szerint 1798-ban „feljövő” Egyesült Államokat. A királyi elnyomás és a papi türelmetlenség elől Amerikába elsőként menekülő és ott menedéket kereső keresztény száműzöttek közül sokan elhatározták, hogy a polgári
és vallásszabadság masszív alapzatára épített államot fognak alapítani. Nézeteik helyet találtak a Függetlenségi Nyilatkozatban, amely szavakba öntötte azt a
fontos igazságot, hogy Isten „minden embert egyenrangúnak teremtett”, és „az
élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz” mindenkinek elidegeníthetetlen
jogot adott. Az alkotmány önkormányzati jogot biztosít, amely szerint a népszavazás útján megválasztott képviselők hozzák és végrehajtják a törvényeket. A
vallást szintén szabadon lehetett gyakorolni. Minden ember úgy imádhatta Istent, ahogy a lelkiismerete diktálta. A republikanizmus és protestantizmus lett a
nemzet létének alapja. Ezekben rejlik hatalmának és jólétének titka. Elnyomottak és leigázottak az egész keresztény világban érdeklődéssel és reménységgel
fordultak e földrész felé. Milliók igyekeztek partjaihoz, és az Egyesült Államok a
föld leghatalmasabb nemzetei közé emelkedett.
De a bárányszarvú fenevad „úgy szól vala, mint a sárkány; és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld
és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala;... azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak
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képét, aki fegyverrel megsebesítette vala, de megelevenedett” (Jel 13:11-14).
A bárányszarv és a sárkányhang - mint szimbólum - a vele ábrázolt nemzet
állításai és gyakorlata közötti kirívó ellentmondásra mutat rá. A nemzet „szólása”: törvényhozói és bírósági szerveinek ténykedése. Ez a nemzet intézkedéseivel meghazudtolja azokat a liberális és békés elveket, amelyeket politikájának
alapzataként fektetett le. Az a jövendölés, hogy úgy szól, „mint a sárkány”, és
hogy „az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát” gyakorolja, világosan jelzi
annak a türelmetlen és üldöző magatartásnak a kialakulását, amiről a sárkány
és a párducszerű fenevad által jelképezett nemzetek árulkodtak. Az a kijelentés
pedig, amely szerint a kétszarvú fenevad „azt cselekszi, hogy a föld és annak
lakosai imádják az első fenevadat” - azt mutatja, hogy ez a nemzet felhasználja
tekintélyét olyan szertartások gyakorlásának elrendelésére, amelyekkel a pápaságnak hódol.
Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, a szabadság szellemével, a Függetlenségi Nyilatkozat félreérthetetlen és súlyos kijelentéseivel, valamint az alkotmánnyal. A nemzet alapítói bölcsen vigyáztak arra,
hogy az egyház ne vegye igénybe a világi hatalmat, mert ennek elkerülhetetlen
következménye a türelmetlenség és az üldözés. Az alkotmány gondoskodott arról, hogy „a kongresszus ne hozzon olyan törvényt, amely valamely vallás alapítását érinti, vagy annak szabad gyakorlását tiltja”. Az alkotmány tiltja, hogy
„a vallás az Egyesült Államokban” egyszer is valamilyen közhivatalra való alkalmasság próbaköve legyen. Az államhatalom csak a nemzet szabadságát védő
intézkedések durva megsértésével kényszerítheti bármilyen vallási szertartás
gyakorlását. De ez az eljárás sem következetlenebb, mint maga a szimbólum: a
tiszta, szelíd és ártatlan bárányszarvú fenevad úgy beszél, mint a sárkány.
„Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét.” Ez
a kijelentés világosan bemutat egy kormányformát, amelyben a törvényhozói
hatalom a nép kezében van; egyben ékesen bizonyítja, hogy ebben a próféciában az Egyesült Államokról van szó.
De mi „a fenevad képe”? És hogyan fogják megformálni? A fenevad képe az
lesz, amelyet a kétszarvú fenevad „csinál meg”. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen
is ez a kép, és miként fogják megformálni, tanulmányoznunk kell magának a
fenevadnak - a pápaságnak - az ismertető jeleit.
Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét,
és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és erejét.
Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely az államhatalmat irányította, és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főképpen az
„eretnekség” megbüntetésére. Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a feA Nagy Küzdelem, (386-401.) Isten változhatatlan törvénye
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nevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania,
hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa.
Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette, hogy
a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak is, amelyek
a világi hatalmakkal való szövetkezés útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Példa erre
az anglikán egyház, amely sokáig üldözte a tőle kiszakadtakat. A XVI. és a XVII.
században nonkonformista lelkészek ezrei kényszerültek arra, hogy egyházukat
elhagyják, és sokan - mind a lelkészek, mind a nép közül - ki voltak téve bírságnak, börtönnek, kínzásnak és vértanúságnak.
A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az államhatalom segítségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság - a fenevad kialakulásának útját. Pál
ezt mondta: „Jön... a szakadás, és megjelenik a bűn embere” (2Thessz 2:3). Az
egyház hitehagyása a fenevad képének megformálásához is utat fog készíteni.
A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az Úr eljövetele előtt az első századokéhoz hasonló vallási hanyatlás lesz. „Az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert
lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak
nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint
Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét” (2Tim 3:1-5). „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben
némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén” (lTim 4:1). Sátán „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával” fog dolgozni. És mindazok,
akik „nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre”, ki lesznek
téve „a tévelygés erejé”-nek, „hogy higgyenek a hazugságnak” (2Thessz 2:911). Amikor a gonoszság erre a fokra jut, ugyanolyan következményei lesznek,
mint amilyenek az első századokban voltak.
A protestáns egyházak hitbeli sokféleségében sok ember döntő bizonyítékot
lát arra, hogy soha semmilyen erőfeszítéssel nem lehet rájuk kényszeríteni az
egyesülést. Pedig számos protestáns egyházban évek óta erősen él és egyre erősödik a vágy a közös tantételekre épülő egység után. Az ilyenfajta egyesítéstől, a
nem mindenki által elfogadott tanítások megvitatásától - bármilyen fontosak is
bibliai szemszögből - szükségszerűen el kell állni.
Charles Beecher 1846-ban azt prédikálta, hogy „az evangéliumi protestáns
közösségek” szolgálatának „egész útja nem pusztán emberi félelem okozta iszonyú feszültség közepette alakult ki. Ezek a közösségek mérhetetlen romlottságban élnek, mozognak és lélegeznek, és folyvást lényüknek minden hitványabb
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elemében tetszelegve elhallgatják az igazságot, és térdet hajtanak a hitehagyás
tekintélye előtt. Vajon nem ez történt Róma esetében is? Nem éljük-e vajon újra
az ő életét? És mi az, amit a közvetlen jövő tartogat számunkra? Egy újabb általános zsinatot! Egy világszövetséget! Evangéliumi szövetkezést és egyetemes
krédót!” Amikor ez bekövetkezik, az egyházak teljes azonosulásra való törekvésében az csupán egy lépés lesz az erőszak igénybevétele felé.
Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé
rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt
vallanak.
A kétszarvú fenevad „azt is teszi mindenkivel (megparancsolja), kicsinyekkel
és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az
Ő jobb kezükre vagy az ő homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy
neve, vagy nevének száma” (Jel 13:16-17). A harmadik angyal így figyelmeztet:
„Ha valaki imádja a fenevad képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy
kezére, az is iszik az Isten haragjának borából.” Az itt említett „fenevad”, amelynek az imádására kényszerít a Jel 13. fejezetében foglalt kétszarvú fenevad, nem
más, mint az első vagy párducszerű fenevad, azaz a pápaság. A „fenevad képe”
a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki,
amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik. A”fenevad bélyegé”-nek meghatározása még hátra van.
A próféta óva int a fenevadnak és bélyegének imádásától, majd kijelenti,
hogy itt vannak azok, „akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét”. A
kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az Isten parancsolatainak megtartói
és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét, és felveszik
bélyegét. Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása
jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között.
A fenevadnak - és a fenevad képének is - különös jellemvonása, hogy Isten
parancsolatait megszegi. Dániel ezt mondja a kis szarvról, azaz a pápaságról:
„Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt” (Dán 7:25). Pál pedig ugyanezt
a hatalmat „a bűn emberének nevezi, aki Isten fölé emeli magát. Egyik prófécia kiegészíti a másikat. A pápaság csak Isten törvényének megváltoztatásával
tudta Isten föl emelni magát. Mindazok, akik az így megváltoztatott törvénynek
tudatosan engedelmeskednek, mindenek fölött tisztelik azt a hatalmat, amely a
törvényt megváltoztatta. Aki a pápai törvényeknek engedelmeskedik, az a pápa
iránti hűség jelét veszi magára az Isten iránti hűségjel helyett.
A Nagy Küzdelem, (386-401.) Isten változhatatlan törvénye
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A pápaság megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni. A második parancsolatot, amely tiltja a képek imádását, törölte a törvényből, a negyedik parancsolaton pedig úgy változtatott, hogy a hetedik nap helyett az elsőt tette hivatalos
nyugalomnappá. A második parancsolat kihagyását a katolikusok azzal indokolják, hogy arra nincs szükség, mert benne van az elsőben. Azt állítják, hogy ők
a törvényt pontosan úgy tolmácsolják, ahogy azt Isten szándéka szerint érteni
kell. De a próféta által megjövendölt változtatás nem ez. Szándékos, tudatos változtatásról van szó: „Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt.” A prófécia
pontos teljesítése a negyedik parancsolat megváltoztatása. Az a tekintély, amely
erre a változtatásra jogot formál: az egyház. A pápai hatalom tehát nyíltan Isten
fölé emeli magát.
Isten imádóinak különleges ismertetőjele, hogy tiszteletben tartják a negyedik parancsolatot - mivel ez a parancsolat Isten teremtői hatalmának a jele. E
parancsolat tanúsítja, hogy Istennek joga van az embertől tiszteletet és hódolatot igényelni. A fenevad imádóit arról lehet felismerni, hogy le akarják rombolni a teremtés emlékünnepét, és fel akarják magasztalni a Róma által alapított
ünnepet. A pápaság első ízben a vasárnap érdekében juttatta érvényre kihívó
követeléseit. Először azért vette igénybe az állam hatalmát, hogy kikényszerítse
a vasárnapnak „az Úr napja”-ként való megtartását. A Biblia alapján a hetedik
nap, nem pedig az első az Úr napja. Krisztus mondja: „Az embernek Fia a szombatnak is ura.” A negyedik parancsolat így hangzik: „A hetedik nap az Úrnak...
szombatja.” Ésaiás próféta által az Úr „szent napom”-nak nevezi a szombatot
(Mk 2:28; Ésa 58:13).
Azt az oly sokszor hangoztatott állítást, hogy Krisztus megváltoztatta a szombatot, maga Krisztus cáfolta meg. Hegyi beszédében ezt mondta: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy
eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az
ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik,
amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb
parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában, a
legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen” (Mt 5:17-19).
A protestánsok általában elismerik azt a tényt, hogy a Szentírás nem ad jogot
a szombat megváltoztatására. Ez világosan kiderül az American Tract Society és
az American Sunday School Union kiadványaiból. E művek egyike bevallja, hogy
az Újtestamentum „teljesen hallgat arról, ami a szombat (a vasárnap, a hét első
napja) megparancsolását, vagy ami megtartásának kifejezett szabályait érinti”.s
Másvalaki ezt mondta: „Krisztus haláláig semmi változtatás nem történt e nap
vonatkozásában”; és „amennyire a történelem tanúsítja, az apostolok... sem ad-
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tak kifejezett parancsot a hetedik napi szombat elhagyására, és annak a hét első
napján való megtartására.”
Számos római katolikus is elismeri, hogy a szombatot egyházuk változtatta
meg. Kijelentették, hogy a protestánsok a vasárnap megtartásával elismerik a
római egyház hatalmát. A „Catholic Catechism of Christian Religion” válaszként
arra a kérdésre, hogy melyik napot kell megtartani a negyedik parancsolat szerint, ezt a kijelentést teszi: „A régi törvény alatt a szombat volt a megszentelt
nap; de az egyház Jézus Krisztus utasítására, és Isten Lelkének irányítására a
szombat helyére a vasárnapot tette; ezért ma az elsőt, és nem a hetedik napot
szenteljük meg. A vasárnap azt jelenti, hogy az Úr napja, és most valójában az
is.”
Katolikus írók egyházuk tekintélyének jeleként azt a rendelkezést idézik,
amellyel az egyház „a szombatot vasárnapra változtatta. Ezt a rendelkezést a
protestánsok is elfogadták..., mert a vasárnap megtartásával elismerik, hogy az
egyháznak van hatalma ünnepeket elrendelni, és büntetés terhe mellett érvényesíteni.” Mi tehát a szombat megváltoztatása, ha nem a római egyház tekintélyének a jele vagy bélyege - „a fenevad bélyege”?
A római egyház nem mondott le főhatalmi igényéről. Amikor a világ és a protestáns egyházak elfogadják az általa elrendelt szombatot, és a bibliai szombatot elvetik, tulajdonképpen helyt adnak ennek a jogtalan követelésnek. Ha a
protestánsok a hagyomány és az egyházatyák tekintélyével meg is indokolják
ezt a változtatást, pontosan azt az elvet veszik semmibe, amely Rómától elkülöníti őket, azaz hogy „a Biblia, és csakis a Biblia, a protestánsok vallása”. A pápai
egyház látja, hogy a protestánsok becsapják magukat, és szándékosan bezárják
szemüket a tények előtt. Örül, amikor a vasárnap elrendelésére tett intézkedéseit tetszéssel fogadják, mert ebből látja, hogy a vasárnappal végül az egész protestáns világot Róma zászlaja alá fogja vonni.
Róma azt hangoztatja, hogy a „protestánsok a vasárnap megtartásával akaratlanul is meghódolnak a (katolikus) egyház tekintélye előtt”.” Amikor a protestáns egyházak erőltetik a vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság - a
fenevad - imádását erőltetik. Akik tudják, mit kíván Isten a negyedik parancsolatban, és mégis úgy döntenek, hogy az igazi szombat helyett a hamis szombatot
ünneplik, azok e döntésükkel annak a hatalomnak hódolnak, amely e rendelkezés egyedüli megparancsolója. De maguk az egyházak formálják meg a fenevad
képét azzal, hogy világi hatalom által kényszerítenek ki egy vallási kötelességet.
Amikor tehát az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulajdonképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező.
Voltak azonban a letűnt nemzedékek idején olyan vasárnapünneplő keresztények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tartják; és ma is vannak minden
A Nagy Küzdelem, (386-401.) Isten változhatatlan törvénye
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egyházban igaz keresztények - beleértve a római katolikus egyházat is -, akik
őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja becsületességüket és szándékuk őszinteségét. De eljön az az idő, amikor a vasárnap megtartását törvény teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az
igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak
engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének bélyegét viseli magán, ezzel
a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely
érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak
képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja
tiszteletben - ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét: „a fenevad bélyegét”.
Ez azonban csak akkor lesz aktuális, amikor a kérdés világosan feltárul az emberek előtt, és választaniuk kell Isten törvénye és az emberi rendelések között. Aki
ekkor is a törvényszegés mellett dönt, azt felveszi „a fenevad bélyegét”.
A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a harmadik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent olyan haragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat e fontos
dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy mindenki
megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma legyen megmenekülni a büntetéstől. A prófécia kinyilatkoztatja, hogy az első angyal „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” hirdetni fogja ezt az
üzenetet. A harmadik angyal figyelmeztetése, amely szintén a hármas üzenethez tartozik, sem fog szűkebb körben hangzani. A prófécia azt mondja róla, hogy
egy angyal, aki az ég közepén repül, nagy szóval hirdeti, és ez az üzenet magába
fogja vonni a világ figyelmét.
Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra, akik a
fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik. Habár az egyház és az
állam egyesíti erejét, hogy”mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal
és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal” (Jel 13:16) kényszerrel elfogadtassa
„a fenevad képét”, de Isten népe e bélyeget nem veszi magára. A pátmoszi próféta látja „azokat, akik diadalmaskodtak a fenevadon és az ő képén, és bélyegén
és az ő nevének számán... állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának
az Istennek hárfái”, és éneklik a Mózes és a Bárány énekét (Jel 15:2-3).
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7. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (427-437.) A VIZSGÁLATI ÍTÉLET

„Nézém - mondja Dániel próféta -, míg királyi székek tétetének, és az öreg
korú leüle; ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes
láng, ennek kerekei égő tűz; tűzfolyam foly és jő vala ki az Ő színe felől; ezerszer
ezeren szolgálának neki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le,
és könyvek nyittatának meg” (Dán 7:9-10).
Így tárul a próféta szeme elé az a kiemelkedő, ünnepélyes nap, amelyen az
egész föld Bírája megvizsgálja az emberek életét és jellemét, mindenkinek „cselekedetei szerint fizet”. Az Öregkorú: Isten, az Atya. A zsoltáríró ezt mondja: „Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké
Te vagy Isten” (Zsolt 90:2). Isten az ítélet Bírája, aki minden élet és minden törvény forrása. A szent angyalok pedig - „tízezerszer tízezer és ezerszer ezer” - szolgaként és tanúként vesznek részt ebben a nagy fontosságú törvénykezésben.
„És ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jöve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék Őt. És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden
nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el
nem múlik”(Dán 7:13-14). Ebben a leírásban nem Krisztus második adventjéről
van szó, hanem arról, hogy Jézus a mennyben az Öregkorúhoz megy, hogy átvegye a hatalmat, a dicsőséget és az országot, amelyet - közbenjárói munkája befejeztével - neki az Isten. A prófécia szerint ez az esemény lesz a 2300 nap végén,
azaz 1844-ben, és nem a második advent. Nagy Főpapunk a mennyei angyalok
kíséretében belép a szentek szentjébe, és ott megjelenik Isten színe előtt, hogy
elkezdje az emberért végzett szolgálatának utolsó szakaszát - a vizsgálati ítéletét
és az engesztelést mindazokért, akikről bebizonyosodik, hogy részesülhetnek
áldásaiban.
A jelképes szolgálat idején csak azokért folyt az engesztelés, akik előzőleg
bűneiket megbánva és megvallva Isten elé léptek, és bűneik a bűnért hozott
áldozat vére útján átkerültek a szenthelyre. Azon a súlyos napon, a végső engesztelés és vizsgálati ítélet napján Jézus csak azoknak az ügyével foglalkozik,
akik magukat Isten gyermekeinek vallották. A gonoszok megítélése, ami egészen
más és külön munka, később történik. „Az ítélet az Istennek házán” kezdődik.
„Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának?” (1Pt 4:17).
Az ítélkezők az emberek nevét és cselekedeteit nyilvántartó mennyei könyvek alapján döntenek. Dániel próféta ezt mondja: „Ítélők ülének le, és könyvek
nyittatának meg”. Amikor János leírja ezt a jelenetet, hozzáteszi: „Majd egy más
könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak
A Nagy Küzdelem, (427-437.) A vizsgálati ítélet
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azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:12).
Az élet könyve azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatába
léptek. Jézus azt mondta tanítványainak: „Örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben” (Lk 10:20). Pál beszél hűséges munkatársairól, „akiknek
neve benne van az élet könyvében” (Fil 4:3). Dániel, bepillantva abba a „nyomorúságos idő”-be, „amilyen (még) nem volt”, kijelenti, hogy Isten népe, „aki csak
beírva találtatik a könyvben”, megszabadul. A Jelenések könyvének írója pedig
azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városába, „akik beírattak az élet
könyvébe, amely a Bárányé” (Dán 12:1; Jel 21:27).
„Egy emlékkönyv iraték” az Úr előtt, amelyben feljegyzik azoknak a jócselekedeteit, „akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét” (Mal 3:16). Hitből mondott szavaikat és szeretetből fakadó tetteiket nyilvántartják a mennyben. Nehémiás erre
hivatkozik, amikor ezt mondja: „Emlékezzél meg énrólam én Istenem... és ne
engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala
az én Istenem házával” (Neh 13:14). Az „emlékezés könyve” minden igaz tettet
halhatatlanná tesz. Minden legyőzött kísértést, minden leküzdött bűnt, minden
kedves, részvétteljes szót híven feljegyez a krónika. E könyvek minden áldozatot, Krisztusért elviselt szenvedést és fájdalmat megörökítenek. A zsoltáríró ezt
mondja: „Bujdosásomnak számát jól tudod: szedd tömlődbe könnyeimet! Avagy
nem tudod-é azoknak számát?” (Zsolt 56:9).
A bűnökről is feljegyzés készül: „Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre
előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az”. „Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet
napján.” A Megváltó így szólt: „A te beszédeidből ismertetel... hamisnak” (Préd
12:16; Mt 12:36-37). A titkos szándékok és indítékok is bekerülnek a tévedhetetlen nyilvántartásba; mert Isten „megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá
teszi a szívek szándékait” (1Kor 4:5).”Ímé, felíratott előttem... megfizetek... vétkeitekért és atyáitok vétkeiért mind együtt, szól az Úr” (Ésa 65:6-7).
Isten minden cselekedetet megvizsgál; és e tettek a mennyei könyvekben
hűségről vagy hűtlenségről tanúskodnak. Minden név mellett félelmes pontossággal van feltüntetve minden helytelen szó, minden önző tett, minden teljesítetlen feladat, minden titkos bűn, minden ravasz képmutatás. A semmibe vett
mennyei intéseket és dorgálásokat, az elfecsérelt pillanatokat, a kihasználatlan
alkalmat, a jó vagy rossz befolyást és messzeható következményeit a nyilvántartást vezető angyal mind feljegyzi.
Az ítéletben Isten törvénye lesz a jellem és az élet mércéje. Bölcs Salamon ezt
mondja: „Istent féljed, és az Ő parancsolataid megtartsad; mert ez az embernek
fődolga! Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz” (Préd 12:15-16).
Jakab apostol így inti testvéreit: „Úgy szóljatok és cselekedjetek, mint akiket a
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szabadság törvénye fog megítélni” (Jak 2:12).
Akik az ítéletben „méltókká tétetnek”, azok feltámadnak az igazak feltámadásakor. Jézus ezt mondta: „Akik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és
a halálból való feltámadást, ... hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai” (Lk 20:35-36). Azt is kijelentette, hogy azok, „akik a
jót cselekedték”, „az élet feltámadásá”-ban részesülnek (Jn 5:29). A halott igazak
csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor „méltókká tétetnek” „az élet
feltámadására”. Egyértelmű tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a
törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják, és ügyüket eldöntik.
A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. „Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus” (1Jn 2:1). „Mert nem
kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem
magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk.” „Ennekokáért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez,
mert mindenha él, hogy esedezzék érettük” (Zsid 9:24; 7:25).
A könyvek megnyílnak az ítéletkor, és Isten megvizsgálja azoknak az életét,
akik hittek, illetve hisznek Jézusban. Védőügyvédünk a föld első lakóitól kezdve
minden nemzedékben élők ügyét felhozza; és a sort az élőkkel zárja. Minden
név szóba kerül; minden ügyet alaposan megvizsgálnak. Isten számos nevet
elfogad, másokat elutasít. Azoknak a nevét, akiknek meg nem bánt és el nem
rendezett bűneit őrzi a mennyei nyilvántartás, Isten kitörli az élet könyvéből,
és az emlékezés könyve jótetteiket sem tartja tovább számon. Az Úr kijelentette Mózesnek: „Aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből” (2Móz
32:33). Ezékiel próféta pedig ezt mondja: „Ha az igaz elhajol az ő igazságától és
gonoszságot cselekszik... semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés
nem lészen”(Ez 18:24).
Azoknak a neve mellett, akik őszintén megbánták bűneiket, és hittel igényelték Krisztus engesztelő áldozatként bemutatott vérét, ez olvasható: bocsánatot
kapott. Mivel Krisztus igazságának részesei lettek, és jellemük összhangba került
a menny törvényével, Isten eltörli bűneiket, őket pedig méltónak ítéli az örök
életre. Az Úr kijelenti Ésaiás próféta által. „Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat énmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!” (Ésa 43:25). Jézus ezt
mondta. „Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az
élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt”. „Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek
arról az én mennyei Atyám előtt; aki pedig megtagad engem az emberek előtt,
én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt” (Jel 3:5; Mt 10:32-33).
A földi törvényszékek döntései iránt tanúsított legnagyobb érdeklődésünk
is csak halvány árnyéka annak az érdeklődésnek, amit a mennyei törvényszék
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tanúsít, amikor az élet könyvébe bejegyzett neveket az egész föld Bírája megvizsgálja. Mindazok bűneire, akik a Krisztus vérébe vetett hit által győztek, a
mennyei Közbenjáró bocsánatot igényel, hogy visszajuthassanak édeni otthonukba, és megkoronázott társaikkal ők is „az előbbi hatalom” (Mik 4:8) örökösei
lehessenek. Sátán azt gondolta, hogy az ember elámításával és megkísértésével
meghiúsíthatja azt a tervet, amelyet Isten az ember teremtésével meg akart
valósítani. Krisztus pedig most azt kéri, hogy ez a terv úgy váljon valóra, mintha
az ember soha nem bukott volna el. Népe számára nemcsak bocsánatot és megigazítást kér, hanem részt is dicsőségéből és helyet a trónján.
Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit, Sátán
törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést próbált kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat; hogy elszakadjanak
szeretetétől; és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat rá életükre, jellemük
fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, amellyel szégyent hoztak Megváltójukra; rámutat minden bűnükre, amelyeket ő sugallt, és mindezek miatt
alattvalóinak igényli őket.
Jézus nem mentegeti e megvádoltak bűneit, de rámutat bűnbánatukra és hitükre, és megsebzett kezét az Atya és a szent angyalok előtt felemelve ezekkel a
szavakkal kér bocsánatot számukra: Név szerint ismerem őket. Markaimba metszettem őket. „Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes
és bűnbánó szívet oh Isten nem veted Te meg!” (Zsolt 51:19) Népe vádlójának
pedig ezt mondja: „Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr,
aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszök-é ez?” (Zak
3:2). Krisztus fel fogja öltöztetni hűséges gyermekeit a maga igazságosságába,
hogy Atyja elé állíthassa „dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen
szeplő, vagy sömörgőzén, vagy valami afféle” (Ef 5:27). Nevük be van írva az
élet könyvébe, és ez van feljegyezve róluk: „Fehérben fognak velem járni; mert
méltók arra” (Jel 3:4).
Így valósul meg teljes egészében az újszövetségben foglalt ígéret: „Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem”. „Azokban a
napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael bűne, de
nem lesz; a Juda vétkei, de nem találtatnak” (Jer 31:34; 50:20). „És ama napon
az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és
Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben
az élők közé beíratott” (Ésa 4:1-2).
A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt lezárul.
Mivel a halottakat a könyvek nyilvántartása alapján ítélik meg, az ítélet lezárta
előtt nem lehet a bűnöket eltörölni. Péter apostol azonban világosan kijelenti,
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hogy Isten akkor törli le a hívők bűneit, amikor eljönnek „a felüdülés idei az Úrnak színétől”, hogy „elküldje a Jézus Krisztust” (Acs 3:19-20). Amikor a vizsgálati
ítélet lezárul, Krisztus eljön, és jutalma is vele, hogy megfizessen mindenkinek
cselekedetei szerint.
A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izraelért,
kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus is közbenjárói munkája befejezésekor „a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják
Őt üdvösségükre” (Zsid 9:28), hogy örök életet adjon várakozó népének. Miként
a főpap a szenthelyről eltávolított bűnöket megvallotta Azázel bakjának feje felett, Krisztus is a megvallott bűnöket Sátánra, a bűn kezdeményezőjére és felbujtójára fogja helyezni. Miként az Izrael bűneit hordozó bakot „kietlen földre”
(3Móz 16:22) küldték, Sátán is, azokkal a bűnökkel a vállán, amelyeket Isten
népével elkövettetett, ezer évig az akkor már kietlen és lakatlan föld határai közé
lesz zárva. Végül abban a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít, Sátánnak a
bűn minden büntetését el kell szenvednie. Így jut célba a nagy megváltási terv
a bűn végső megsemmisítésével és a bűn megtagadóinak megszabadításával.
Az ítéletre kijelölt időben - a 2300 nap végén; azaz 1844-ben - elkezdődött a
vizsgálat és a bűnök eltörlése. Azoknak, akik valaha is magukra vették Krisztus
nevét, át kell esniük az alapos vizsgálaton. Mind az élőket, mind a holtakat megítélik „azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint”.
A meg nem bánt és el nem hagyott bűnökre nem lesz bocsánat. E bűnök bent
maradnak a mennyei könyvekben, és tanúskodnak a bűnös ellen az ítélet napján. Mind a nappali fényben, mind az éj sötétjében elkövetett bűnök nyilvánvalóak és leplezetlenek a Bíró előtt. Isten angyalai tanúi voltak minden bűnnek, és
feljegyezték őket a mennyei könyvekbe. A bűnt lehet titkolni, tagadni, leplezni
apa, anya, feleség, gyermekek és barátok előtt; lehet, hogy egyáltalán nem gyanítja senki sem, de a mennyei lények előtt leplezetlen. A legsötétebb éj sötétje,
minden álnok, titkos mesterkedés sem képes egyetlen gondolatot sem eltakarni
az Örökkévaló elől. Isten pontos feljegyzést őriz minden hamis számvetésről és
minden tisztességtelen ügyről. Őt nem téveszti meg a kegyesség látszata. Tévedhetetlenül ítéli meg a jellemet. Az embert megtévesztik a romlott szívű emberek, de Isten átlát minden álruhán; Ő olvas az ember szívében.
Micsoda ünnepélyes gondolat! Egyik nap a másik után az örökkévalóságba
torkollik újabb feljegyzésekkel terhelve meg a mennyei könyveket. Az egyszer
kimondott szavakat vagy végrehajtott tetteket nem lehet többé meg nem történtté tenni. Az angyalok feljegyzik mind a jót, mind a rosszat. A mennyei könyvekből a föld leghatalmasabb hódítója sem törölheti ki egyetlen nap eseményeit
sem. Tetteink, szavaink, sőt még legtitkosabb szándékaink is latba esnek az ítéletkor, amely üdvösségről, illetve kárhozatról dönt. Tetteink bizonyságot tesznek
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felmentésünk vagy elítélésünk mellett, még akkor is, ha elfelejtjük őket.
Miként a művész sima tábláján az arc, a jellem is híven és tévedhetetlen pontossággal rajzolódik ki a mennyei könyvekben. Mégis milyen kevéssé érdekli az
embert az a feljegyzés, amelyre mennyei lények tekintete esik. Ha a látható és
láthatatlan világot elválasztó lepel fellebbenhetne, és az ember láthatná, amint
egy angyal feljegyez minden szót és tettet, amely az ítéletkor ismét előkerül, naponta mennyi szó maradna kimondatlanul és mennyi cselekedet elvégezetlenül!
Az ítélkezők tüzetesen megvizsgálják, miként használtuk képességeinket.
Mire fordítottuk a mennytől kölcsön kapott talentumot? Vajon az Úr, amikor
eljön, kamatostól kapja-e vissza a sajátját? Gyarapítottuk-e a reánk bízott - a
kezünkbe, a szívünkbe és az agyunkba helyezett - képességeket Isten dicsőségére és a világ áldására? Hogyan használtuk időnket, tollunkat, hangunkat, pénzünket, befolyásunkat? Mit tettünk a szegények, a lesújtottak, az árvák és az
özvegyek személyében megjelenő Krisztusért? Isten a Szent Igének örököseivé
tett bennünket. Mit tettünk a világossággal, és az igazsággal, amit azért kaptunk,
hogy embereket bölccsé tegyünk az üdvösségre? Semmi haszna nincs annak, ha
csak valljuk, hogy hiszünk Krisztusban; csak a cselekvő szeretet igazi. És csak a
szeretet tesz Isten szemében értékessé minden cselekedetet. Amit szeretetből
teszünk, bármilyen kicsinek tűnjék is az emberek értékelése szerint, Isten elfogadja és megjutalmazza.
A mennyei könyvek felfedik az eltitkolt önzést. A mások iránti kötelességek
elmulasztásáról is feljegyzés készül, és arról is, ha megfeledkezünk a Megváltó
kívánalmairól. Az ember látni fogja, milyen sokszor fordította Sátán szolgálatára
idejét, gondolatait és erejét, ami pedig Istent illette volna meg. Szomorú az a
feljegyzés, amit az angyalok a mennyben készítenek. Értelmes lényeket, Krisztus állítólagos követőit leköti a világi javak szerzése és a földi örömök élvezete.
Pénzt, időt, erőt áldoznak hivalkodásra és önző élvezetekre. De imádkozásra,
a Szentírás kutatására, lelkük megalázására és bűneik megvallására csak rövid
pillanatokat fordítanak.
Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az őscsaló
gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember megismeri az
engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú Közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról
és az igazságról.
Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közbenjárásának áldásaiban, ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja! Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes órákat az
igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten
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népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy Főpapuknak
mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most
van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az
ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a
nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék
ezeken az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a
napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember felkel sorsára.
Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei templom annak
a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a
föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét, elvisz minket egészen
az idők végéig, és megmutatja az igazság és a bűn közötti küzdelem diadalmas
kimenetelét. A legfontosabb dolog, hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a
témaköröket, és hogy meg tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka
felől érdeklődik.
Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges
része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a mennybe ment, hogy
befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, „ahová útnyitóul bement érettünk Jézus” (Zsid 6:20). A Golgota keresztjének fénye tükröződik vissza azon a
helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása
végtelen sokba került a mennynek; ez az áldozat arányban áll Isten áthágott
törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közbenjár az emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén Isten elé tárhassák.
„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer” (Péld 28:13). Ha azok, akik hibáikat eltitkolják és igazolni
próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként ujjong, és miként csúfolja Krisztust és a
szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez
sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes filozófiával félrevezetni, hogy úgy sem tudnak győzni. De
Jézus - megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva - képviseli ügyüket, és
ezt mondja azoknak, akik követni akarják; „Elég néked az én kegyelmem” (2Kor
12:9). „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én
szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az
én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Mt 11:29-30). Senki se higgye
tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez.
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Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes
szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és
alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne „irtassék ... az ő népe közül”.
Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most
e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot! A
léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös
természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka.
Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember ügyét
olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön.
Mindenkinek a mérce alá kell állnia. Senkin sem maradhat egyetlen folt, vagy
sömörgőzén, vagy valami afféle.
Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához
kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához. A mennyei templomban
most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar - senki sem tudja, hogy
milyen hamar - az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg - jobban, mint valaha - a Megváltó figyelmeztetését: „Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az
idő” (Mk 13:33). „Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj,
és nem tudod, mely órában megyek hozzád” (Jel 3:3).
A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa - életre vagy halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég felhőiben. Krisztus - miként a Jelenések könyve ismerteti - előre látva korunkat,
kijelentette: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes,
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 jutalmam velem van, hogy
megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz” (Jel 22:11-12).
Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei
templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés. Az özönvíz előtt,
amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva, hogy végzetük megpecsételődött,
még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. „Akképpen lesz - mondja a Megváltó - az
ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:39). Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor
a tolvaj, jön el a döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik;
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és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől.
„Vigyázzatok azért... hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva” (Mk 13:35-36). Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az őrködésbe, a
világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyereséghajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divat rabja ékességeit rendezgeti - lehet, hogy pont abban az órában mondja ki az egész föld Bírája az
ítéletet:”Megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál” (Dán 5:27).

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (537-545.) AZ UTOLSÓ FIGYELMEZTETÉS

„Láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala; és a föld
fénylett annak dicsőségétől. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé.” „És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki
belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő
csapásaiból” (Jel 18:1-2. 4).
Ez az ige arra az időre utal, amikor a Jel 18. fejezetének angyala meg fogja ismételni a Jel 14. fejezete (8. vers) második angyalának üzenetét; azt, hogy
Babilon elbukott. A Jel 18. fejezetében említett angyal utalni fog azokra a rontásokra is, amelyek 1844 nyara, az üzenet első meghirdetése óta utat találtak a
Babilont megtestesítő szervezetekbe. A vallásos világ aggasztó állapotát mutatja
be ez az üzenet. Az igazság ismételt elutasításával az emberek lelki látása egyre homályosabb, szíve egyre makacsabb lesz, mígnem teljesen hitetlenségbe
merevednek. Isten intéseivel dacolva konokul lábbal tiporják a Tízparancsolat
egyik törvényét, és végül még üldözik is azokat, akik a Tízparancsolatot szentnek
tartják. Aki Isten Igéjét és népét megveti, az Krisztust veti meg. Amikor az egyházak elfogadják a spiritizmus tanításait, az érzékiséget fékező korlát ledől, és
hitvallásuk csak palást lesz, amely alá gonoszságukat rejtik. A természetfölötti
megnyilatkoztatásokba vetett hit ajtót nyit az ördög csalásai és tanításai előtt,
és a szellemvilág befolyása meg fog mutatkozni az egyházakban.
Így néz ki Babilon e próféciában vázolt időben: „Az ő bűnei az égig hatottak,
és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól”(Jel 18:5). Gonoszságának mértéke betelt, és pusztulása a küszöbön van. De Istennek még vannak Babilonban
gyermekei. A büntető ítélet végrehajtása előtt e hűségeseket ki kell onnan hívni,
hogy ne legyenek részesek Babilon bűneiben, és ne érjék őket a Babilont sújtó
A Nagy Küzdelem, (537-545.) Az utolsó figyelmeztetés
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csapások. Értük van az a mozgalom, amelyet az a mennyből leszálló és a földet
dicsőségével beragyogó angyal szimbolizál, aki hangosan kiált, és közhírré teszi
Babilon bűneit. Az ő üzenetéhez kapcsolódik ez a felszólítás: „Fussatok ki belőle
én népem!”. Ez az üzenet és a harmadik angyal üzenete a föld lakóihoz szóló
utolsó figyelmeztetés.
A világ félelmetes események előtt áll. A föld hatalmasságai, amelyek egymással összefogva harcot indítanak Isten parancsolatai ellen, elrendelik, hogy
mindenki - kicsinyek és nagyok, gazdagok és szegények. szabadok és szolgák (Jel
13:16) - a hamis szombat megtartásával alkalmazkodjon az egyház szokásaihoz.
Az engedelmesség megtagadása államellenes cselekménynek fog minősülni,
amelyért halálbüntetés jár. Másrészről pedig Isten törvénye, amely elrendeli a
Teremtő nyugalomnapjának megtartását, követel engedelmességet, és kinyilatkoztatja mindazok megbüntetését, akik megsértik rendelkezéseit.
Aki e félreérthetetlen következmények ismeretében lábbal tiporva Isten
törvényét, emberi törvényeknek engedelmeskedik, az magára veszi a fenevad
bélyegét, annak a hatalomnak a hűségjelét, amelynek Istent megtagadva engedelmeskedik. A menny intése így hangzik: „Ha valaki imádja a fenevadat és
annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten
haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az Ő haragjának poharába”
(Jel 14:9-10).
De Isten büntetése csak akkor fog lesújtani, ha az ember már meggyőződhetett az igazságról, és azt tudatosan elutasította. Sok embernek még soha nem
volt alkalma meghallani a korunknak szóló különleges igazságokat. A negyedik
parancsolat kötelező voltát még senki nem világította meg nekik igazán. De aki
olvas minden szívben, és mérlegre tesz minden indítékot, nem engedi, hogy
bárkinek is, aki tudni akarja az igazságot, téves fogalmai legyenek a küzdelem
kimeneteléről. Isten nem kíván vak engedelmességet. Mindenki eleget fog tudni
ahhoz, hogy értelmesen dönthessen.
A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak különösen vitatott
pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és
azok között, akik nem szolgálják Őt. Míg a negyedik parancsolat megtagadása
és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az
istenellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az igazi szombat megtartása,
ahogy az Isten törvénye megszabja, a Teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az
egyik csoport a földi hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva,
megkapja Isten pecsétjét.
Mindeddig sokan rémhírterjesztőknek tartották a harmadik angyali üzenet
igazságainak hirdetőit. Jövendöléseiket - hogy az Egyesült Államokban úrrá lesz
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a vallási türelmetlenség; hogy az egyház és az állam egymással szövetségben üldözni fogja Isten parancsolatainak megtartóit - alaptalannak és képtelenségnek
minősítették. Meggyőződéssel mondták, hogy ez az ország soha nem lesz más,
mint ami eddig volt - a vallásszabadság védelmezője. De amikor a vasárnapünneplés kötelezésének kérdése mindenütt vita tárgya lesz, kiderül, hogy közeledik ez a kétségbevont és el nem hitt esemény, és a harmadik üzenet még soha
nem tapasztalható hatást vált ki.
Isten minden nemzedék idején elküldte szolgáit, hogy megróják a bűnt mind
a világban, mind az egyházban. Az emberek azonban kellemes dolgokat akarnak hallani, és a tiszta, kendőzetlen igazságot nem fogadják szívesen. Számos
reformátor, amikor munkáját elkezdte, nagyon óvatosan próbálta az egyház és
a nemzet bűneit megróni. Azt remélte, hogy őszinte keresztény életének példamutatásával vissza tudja vezetni az embereket a bibliai elvekhez. De Isten Lelke
érintette e reformátorokat - mint annak idején Illést, akit egy gonosz király és
egy hitehagyó nép bűneinek megfeddésére indított - és arra kényszerültek, hogy
a Biblia világos kijelentéseit prédikálják; azokat az elveket, amelyeket korábban
vonakodtak hirdetni, most buzgón hirdették, és elmondták, hogy milyen veszély
fenyegeti az embereket. Azt tolmácsolták, amit az Úr adott szájukba, nem félve
a következményektől. És az emberek kénytelenek voltak meghallgatni a figyelmeztetést.
A harmadik angyal üzenete tehát hangozni fog. Amikor a legnagyobb erővel
kell azt hirdetni, az Úr alázatos eszközök által fog dolgozni, befolyásolva azok
értelmét, akik szolgálatára szentelik magukat. A munkásokat inkább a Lélek
kenete fogja felkészíteni, mint az oktatási intézmények. A hit és az ima emberei a Lélek indítására szent lelkesedéssel lépnek elő, hogy azt hirdessék, amit
Isten mond nekik. Babilon bűnei közismertté válnak. Hogy milyen félelmes
következményekkel jár, ha az egyház a polgári hatalmasság által kényszeríti
ki rendelkezései megtartását; hogy a spiritizmus behatolt az egyházba; hogy
a pápai hatalom lopva, de rohamosan tör előre - ezt mind leleplezik. Ezek
a súlyos figyelmeztetések fel fogják ébreszteni az embereket. Ezrek és ezrek
figyelnek fel rájuk; akik soha nem hallottak erről. Megdöbbenve hallják, hogy
az egyház Babilon, amely bűnben él, tévelyeg és elbukott, mert elvetette a
mennyből küldött igazságot. Az emberek felkeresik korábbi tanítóikat, és türelmetlenül kérdezik, hogy igaz-e az, amit hallottak. A lelkészek pedig meséket mondanak, kellemes dolgokat jövendölnek, hogy csillapítsák félelmüket,
és megnyugtassák felébresztett lelkiismeretüket. De mivel az embereket nem
elégíti ki a puszta emberi tekintély, és szeretnék tudni, mi az, amit világosan
„szól az Úr”, a nagy tekintélyű papság, akár a régi farizeusok, tekintélyük kétségbe vonása miatt haragra gerjedve, az üzenetet Sátántól származónak béA Nagy Küzdelem, (537-545.) Az utolsó figyelmeztetés
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lyegzik, és a bűnt szerető tömegeket felingerlik, hogy szidalmazzák és üldözzék
azokat, akik az igazságot hirdetik.
Amikor a vita egyéb kérdéseket is érint, és az emberek figyelme Isten sárba
tiport törvényére terelődik, Sátán akcióba kezd. Az üzenetet kísérő erő felingerli
azokat, akik ellenzik hirdetését. A papság majdhogy emberfölötti erőfeszítéssel
igyekszik elzárni a világosságot, nehogy híveire sugározzék. Minden rendelkezésre álló eszközzel megkísérli elfojtani e létfontosságú kérdések megvitatását. Az
egyház a polgári hatalom fegyveréért kiált, és ebben a munkában a katolikusok
és a protestánsok összefognak. A vasárnap megtartását kényszerítők mozgalmának merészsége és elszántsága egyre fokozódik, és a törvényt is igénybe veszik
Isten parancsolatainak megtartói ellen. Bírsággal és bebörtönzéssel fenyegetik
őket. Egyeseknek pedig magas állást ajánlanak fel, és egyéb jutalmakkal és kedvezményekkel próbálják rávenni őket hitük megtagadására. De ők rendíthetetlenül így válaszolnak: „Mutassátok ki Isten Igéjéből tévedésünket!” Így védekezett
Luther is hasonló körülmények között. A törvényszék elé állított hívők ékes bizonyságot tesznek az igazságról, melynek hallatán egyesek állást foglalnak Isten
valamennyi parancsolata mellett. Így jut el az igazság olyan emberek ezreihez is,
akik különben mitsem tudnának róla.
Az Isten szavának becsületes követői lázadóknak fognak minősülni. Szülők,
akiket Sátán elvakított, durvák és kemények lesznek hívő gyermekükhöz. A gazda és a gazdasszony sanyargatja az Isten parancsolatait megtartó szolgát. „A szeretet meghidegül!” Gyermekek elvesztik örökségüket és otthonukat. Szó szerint
fognak teljesedni Pál szavai: „Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus
Jézusban, üldöztetni fognak” (2Tim 3:12). Az igazság egyes követőit, akik nem
hajlandók megünnepelni a vasárnapot, börtönbe vetik, másokat elűznek hazájukból, egyesek pedig rabszolgasorsra jutnak. Az ember ezt most lehetetlennek
tartja. De amikor Isten visszavonja mérséklő Lelkét a földről, és a mennyei elveket gyűlölő ember Sátán hatalmába kerül, az események megdöbbentően fognak alakulni. A szív nagyon kegyetlen tud lenni, ha eltávozik belőle Isten félelme
és szeretete.
Amikor közeledik a vihar, sokan, akik hitet tettek a harmadik angyal üzenete
mellett, de az igazságnak való engedelmesség híján nem szentelődtek meg, elhagyják helyüket, és az ellenség soraiba lépnek. Mivel egyesülnek a világgal, és
azonosulnak szellemével, szinte egészen magukévá teszik a világ szemléletét. És
amikor a próba jön, csak a könnyű és népszerű utat tudják választani. Tehetséges, kellemes emberek, akik valamikor szívesen követték az igazságot, képességeiket megtévesztésre és félrevezetésre használják. Korábbi testvéreik legelkeseredettebb ellenségeivé válnak. Amikor a szombatünneplőknek a törvény előtt
kell hitüket megvédeniük, ezek a hitehagyók Sátán legaktívabb eszközeiként fog-
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ják meghazudtolni és vádolni őket. Rágalmakkal és gyanúsítgatásokkal ellenük
fogják hangolni a hatalmasságokat.
Az üldözés idején Isten szolgáinak hite próbára lesz téve. E követek híven
fogják tolmácsolni a figyelmeztetést, csak Istenre és Igéjére figyelve. Isten Lelke
munkálkodik szívükben, és szólásra készteti őket. Szent lelkesedéstől fűtve, és a
mennyei sugallat kényszerére indulnak munkába. Nem mérlegelik, hogy az Úrtól
rájuk bízott igék hirdetésének milyen következményei lesznek. Nem törődnek
földi érdekeikkel, és nem igyekeznek megőrizni sem a hírnevüket, sem az életüket. De egyesek a támadások és gyalázkodások pergőtüzében rémülten kiáltják:
„Ha előre láttuk volna szavaink következményeit, csöndben maradtunk volna.”
Sátán akadályokat gördít útjukba. Kegyetlen kísértéseivel ostromolja őket, és
ők úgy látják, hogy a munka, amelyre vállalkoztak, messze meghaladja képességeiket. Félő, hogy belebuknak. Elmúlt a lelkesedés, amely fűtötte őket. Mégsem tudnak visszafordulni. Érezve tehetetlenségüket, a Mindenhatóhoz sietnek
erőért. Ráébrednek arra, hogy nem a saját szavaikat szólták, hanem azét, aki
megbízta őket, hogy az intést tolmácsolják. Isten szívükbe helyezte az igazságot,
és ők nem tudták elhallgatni.
Isten embereinek a múltban éppilyen próbái voltak. Wiclif, Husz, Luther,
Tyndale, Baxter, Wesley azt hirdette, hogy minden tanítást a Biblia mérlegére
kell tenni. Kijelentették, hogy mindazt elvetik, amit a Biblia helytelenít. E reformátorokat kegyetlenül üldözték. De ők tovább hirdették az igazságot. Az egyház
történelmének minden időszakát egy-egy különleges igazság kibontakozása jellemezte; mindig az, amire Isten népének éppen szüksége volt. Minden új igazság
a gyűlölet és a támadások ellenére utat tört magának. Akik fényének áldásaiban
részesültek, kísértésnek és próbának voltak kitéve. Az Úr a válságban különleges igazságot ad népének. Ki meri megtagadni hirdetését? Isten azt parancsolja
szolgáinak, hogy közöljék a kegyelem utolsó hívását a világgal. E szolgák csak
lelkük veszélyeztetésével hallgathatnak. Krisztus követői ne törődjenek a következményekkel! Teljesítsék kötelességüket, és a többit bízzák Istenre!
Amikor a támadások erősödnek, Isten szolgái ismét elbizonytalanodnak,
mert azt hiszik, hogy ők hozták magukra a bajt. De lelkiismeretük és Isten Igéje meggyőzi őket arról, hogy helyesen cselekedtek. És bár a próbák még tartanak, ők erőt kapnak elviselésükhöz. A harc egyre súlyosabb lesz, de a veszéllyel
együtt nő a hitük és a bátorságuk is. Ezt mondják: „Nem merjük a világ kegyének
elnyeréséért Isten szavát megmásítani, szent törvényét megosztani, egyik részét
lényegesnek, a másikat lényegtelennek tartani. Az Úr, akit szolgálunk, meg tud
minket szabadítani. Krisztus legyőzte a föld hatalmasságait; mi pedig féljünk a
legyőzött világtól?”
Az üldözés különböző formái mögött az az elv húzódik, amely mindaddig érA Nagy Küzdelem, (537-545.) Az utolsó figyelmeztetés
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vényesül, amíg Sátán és élő kereszténység létezik. Aki Istennek szolgál, szükségképpen maga ellen ingerli a sötétség seregeit. Gonosz angyalok támadnak
ellene, akik attól félnek, hogy Isten szolgája elragadja zsákmányukat. A gonosz
emberek pedig, akiket a jó példa megítélt, a gonosz angyalokkal összefogva csábító kísértésekkel akarják elszakítani a hűségeseket Istentől. Ha így nem érnek
célt, akkor kényszerrel próbálnak lelkiismeretükre hatni.
De ameddig Jézus a mennyei szentek szentjében közbenjár az emberért, a
Szentlélek fékező befolyása érezhető lesz a vezetők és a nép között egyaránt.
Az országok törvényeire is bizonyos fokig még mindig hatást gyakorol. E törvények nélkül a világ helyzete sokkal rosszabb volna, mint amilyen most. Míg
sok vezető Sátán serény eszköze, Istennek is megvannak az eszközei a nemzet
vezetői között. Az ellenség olyan intézkedéseket javasol szolgái útján, amelyek
súlyosan hátráltatnák Isten ügyét. A szent angyalok pedig arra indítják az Istent
félő államférfiakat, hogy megdönthetetlen érvekkel ellenezzék ezeket a javaslatokat. Így fog néhány ember határt szabni a gonoszság hatalmas áradatának,
féken tartva az igazság ellenségeit, hogy a harmadik angyal üzenete elvégezhesse munkáját. Amikor felhangzik az utolsó intés, azok a vezetők, akik által az Úr
most munkálkodik, fel fognak figyelni rá. Némelyikük el is fogadja az üzenetet,
és a megpróbáltatás idején közösséget vállal Isten népével.
A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli erő jelentkezésének megjövendölése ez. Az 1840-44-es adventmozgalom Isten hatalmának dicsőséges
megnyilatkozása volt. Az első angyal üzenete eljutott a világ minden misszióállomásához, és egyes országokban olyan érdeklődés támadt a vallás iránt, amelyre
a XVI. századi reformáció óta nem volt példa. De mindezt túl fogja szárnyalni az a
hatalmas megmozdulás, amely a harmadik angyal utolsó intését viszi a világnak.
Ez a munka hasonló lesz a pünkösdnapihoz. Miként az evangélium hirdetésének kezdetén a Szentlélek kiáradásával a „korai eső”hullt, hogy szárba szökkentre a kalászt, az evangélium lezárulásakor a „késői eső” fog hullni, hogy beérlelje
a termést. „Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele
bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint eső, mint késői eső, amely megáztatja a földet” (Hós 6:3). „Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és
kései esőt hullat néktek” (Jóel 2:23). „Az utolsó napokban, ezt mondja az Isten,
kitöltök az én Lelkemből minden testre.” „És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak
nevét segítségül hívja, megtartatik” (Acs 2:17. 21).
Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulása-
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kor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Ez a „felüdülés ideje”, amelyet Péter
apostol előre látott, amikor ezt mondta: „Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek
meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje,
és elküldje Jézust” (Acs 3:19-20).
Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra,
hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a
figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és
a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal.
Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.
Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés
megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz. A missziómunkások által
terjesztett irodalom megteszi a hatását. De sok embert, aki az igazság hatása alá
került, még mindig gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmességben. A fénysugarak mindenhova bevilágítanak, és az igazság tisztán
felragyog. Isten őszinte gyermekeit a családi és egyházi kapcsolatok nem tudják
már visszatartani. Elszakítják ezeket a kötelékeket. Az igazság mindennél drágább nekik. Az igazság ellen szövetkező erőkkel szemben sokan az Úr oldalára
állnak.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, (151-157.) AZ ELPECSÉTELÉS

„Akkor a fülem hallatára hangosan felkiáltott: Gyertek elő, város ostorai!
Mindegyiktek tartsa kezében öldöklő szerszámait... Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, kinek íróeszközök voltak az oldalán, és az Úr így szólt hozzá:
Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jelöld meg azoknak az embereinek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket
művelnek benne. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek
utána, járjátok be a várost és pusztítsatok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne
könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek meg és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne
bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Megkezdték tehát a véneken, akik a templom előtt voltak.” (Ezék. 9: 1, 3-6)
Jézus rövidesen elhagyja a mennyei szentélyben a kegyelem trónját, hogy az
igazságszolgáltatás palástját öltse magára, s csapásokban töltse ki haragját azok-
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ra, akik nem fogadták el a felajánlott világosságot. „Mivel nem éri azonnal utol
az ítélet a gonoszságot cselekedőt, egészen arra van az emberek fiainak szíve
őbennük, hogy gonoszt cselekedjenek.” (Préd. 8:11)
Az Úr türelme ahelyett, hogy meglágyítaná azok szívét, akik nem félik Istent
és nem kedvelik az igazságot, még inkább megerősíti őket gonosz útjaikban. Pedig Isten türelmének is van határa, s ezt sokan átlépik. Ezért Isten kénytelen lesz
beavatkozni. Azt mondta az Úr az emoreusokról: „Csak a negyedik nemzedék
tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be.” (1Móz. 15:16)
Bár ez a nép híres volt a bálványimádásról és a romlottságról, nem töltötte még
csordultig a gonoszság poharát, ezért Isten nem adott parancsot az elpusztításukra. Még látniuk kell Isten hatalmát, hogy ne lehessen semmilyen kifogásuk.
A szánakozó Teremtő hajlandó eltűrni gonoszságukat a negyedik nemzedékig, s
ha akkor sem látszanak a javulás jelei, büntetésük rájuk zúdul.
A végtelen Isten minden nemzettel csalhatatlan pontossággal számol el. Míg
felajánlja kegyelmét, míg bűnbánatra hív, nyitva van előttük a megtérés útja.
Haragját akkor tölti ki, amikor számlájuk elérte a kijelölt összeget. Isten kegyelme véget ér, s nincs többé könyörgés értük.
A látnok, amikor végigtekintett a korszakokon, a mi napjaink felől kapott látomást. Korunk nemzetei példátlan kegyelemben részesülnek. A menny áldásainak színe-javát kapták, de egyre növekvő büszkeségük, irigységük, bálványimádásuk, Istennel szembeni megvetésük és rút hálátlanságuk terhelik számláikat.
Ezek most gyors ütemben telnek be Istennél.
A leginkább megrázó számomra, hogy akik a legnagyobb világosságot és a
legtöbb kiváltságot nyerték, azokat is beszennyezte az uralkodó gonoszság. A
körülöttük lévő gonoszság hatására még az igazság hitvallói is kihűltek, elsodorta őket a bűn erős árja. Az igaz istenfélelmet és szentséget támadó egyetemes
gúnyolódás arra készteti azokat, akik nem állnak szoros kapcsolatban Istennel,
hogy elveszítsék tiszteletüket az Ő törvénye iránt. Ha követnék a világosságot,
ha szívükből engedelmeskednének az igazságnak, ez a szent törvény csak annál
becsesebb lenne a szemükben, mivel mások megvetik és félrelökik. Ahogyan
az Isten törvénye iránti tiszteletlenség egyre nyíltabb lesz, egyre élesebb lesz a
határ is a világ és a törvények megtartói között. Az isteni előírások iránti szeretet
olyan mértékben növekszik az egyik csoportnál, amilyen mértékben fokozódik e
rendelkezések megvetése a másiknál.
A válság gyorsan közelít, Isten meglátogatásának ideje hamarosan elérkezik.
Bár gyűlöli a büntetést, mégis végre kell hajtania, méghozzá rövidesen. A világosságban járók felismerik a közelgő vészt, de nem szabad álmos nemtörődömséggel várniuk a romlásra, azzal nyugtatva magukat, hogy Isten majd elrejti
népét a meglátogatás napján. Nem így van. Meg kell érteniük, hogy kötelessé-
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gük mások megmentéséért szorgoskodni, erős hittel Istentől várva a segítséget.
„Sokat tehet az igazak odaadó könyörgése.” (Jak. 5:16)
Az istenfélelem kovásza nem veszítette el teljesen az erejét. Amikor az egyház
veszélye és válsága a tetőpontra hág, a világosságban járó kis csapat siránkozni
és bánkódni fog a Földön folyó szörnyűségek miatt. Annál buzgóbban emelik fel
imáikat az egyház javáért, mivel a gyülekezet tagjai a világ példáját követik.
A maroknyi hűséges buzgó imája nem vész kárba. Amikor az Úr mint igazságszolgáltató közeleg, egyúttal azok védőiként is jön, akik a hitet tisztán, magukat
pedig folt nélkül őrizték meg. Ekkor áll bosszút az Úr választottaiért, akik éjjel és
nappal hozzá folyamodnak, még ha hosszan tűr is.
A parancs így szól: „Menj át a város közepén és jegyezz jegyet azok homlokára, akik siránkoznak és bánkódnak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek
benne.” (Ezék. 9:4) Ezek a siránkozók és bánkódók az élet igéjét dicsőítették,
feddtek, tanácsoltak és kérleltek. Néhányan, akik előbb ugyan szégyent hoztak
Istenre, megbánták bűneiket és megalázták szívüket. Isten dicsősége azonban
már eltávozott Izraelből. Bár sokan gyakorolták a vallás külsőségeit, mégis hiányzott belőlük Isten ereje és jelenléte.
Amikor Isten haragja csapásokban nyilvánul majd meg, Krisztus alázatos követői kitűnnek a világból lelkük gyötrelme miatt, mely siránkozásban és bánkódásban, feddésekben és figyelmeztetésekben mutatkozik meg. Míg mások
leplezni próbálják a gonoszságot és kifogásokat találnak az uralkodó gazságokra,
azok, akik szívükön viselik Isten becsületét és szeretik az embereket, nem maradnak csöndben, hogy bárki tetszését elnyerjék. Az igazságtalanok szentségtelen cselekedetei és szavai napról napra gyötrik igaz lelküket. Képtelenek gátat
vetni a bűnök elsöprő árjának, ezért telve vannak szomorúsággal és aggodalommal. Amikor még azok otthonaiban is a vallás megvetését látják, akik nagy világosságot nyertek, akkor gyászolni fognak Isten előtt. Sírnak és gyötrik lelküket,
amikor látják a gyülekezetben a büszkeség, kapzsiság, önzés és csalás megannyi
változatát, és hogy sokan lábbal tapossák az Isten Lelke által ihletett feddéseket,
Istenre gyalázatot hoznak, az igazságot pedig hatástalanná teszik, miközben Sátán szolgái diadalmaskodnak.
Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem a mások bűnei
miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. Az Úr megbízta küldötteit, akiknek
kezében fegyver volt: „Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsatok! Ne
nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek meg és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Megkezdték
tehát a véneken, akik a templom előtt voltak.” (Ezék. 9:5-6)
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Látjuk, hogy Isten templomára - az egyházra - mérték Isten haragjának első
csapását. A vének, akiknek Isten nagy világosságot adott, s akik a nép lelki őrizői
voltak, elárulták a beléjük helyezett bizalmat. Az volt a véleményük, hogy nem
kell csodákra és Isten hatalmának kifejezett megnyilvánulására várni, mint a régmúlt napokban. Megváltoztak az idők. E szavak csak még inkább megerősítették
hitetlenségüket, ezért az mondták: Az Úr nem tesz sem jót, sem rosszat. Túlságosan kegyelmes ahhoz, hogy csapásokkal sújtsa népét. A „Béke és biztonság!”
(1Thessz. 5:3) e férfiak jelmondata, akik nem hallatják hangjukat mint harsonákat, hogy megmutassák Isten népének vétkeit és Jákob házának bűneit. Őket,
akik többé nem hajlandók figyelmeztetni, éri először Isten igazságszolgáltatása.
Mindenki elpusztul, akit Isten szolgái nem pecsételtek el.
A földi szem csak azt látta, hogy a hűségesek a tisztátalanságok miatt siránkoztak és bánkódtak. De a legsúlyosabb bűnök, amelyek felkeltették a tiszta és
szent Isten féltő szeretetét, rejtve maradtak. A szívek mindentudó kutatója ismeri a romlás munkásainak összes titokban elkövetett bűnét. Ezek biztonságban
érzik magukat, s mivel Isten hosszútűrő, azt mondják, hogy az Úr nem lát, majd
úgy tesznek, mintha az Úr elfeledkezett volna a Földről. Isten mégis leleplezi
majd képmutatásukat, megmutatja a bűnöket, amelyeket olyan gondosan takargattak,
Nem menti meg őket a magas rang, tekintély vagy világi bölcsesség, sem a
felszentelt hivatal attól, hogy feláldozzák elveiket, amikor álnok szívükre lesznek hagyatva. Akiket megbízhatóknak és igazaknak tartottak, azok bizonyulnak
a hitehagyás szervezőinek, a közöny és Isten kegyelmével való visszaélés elöljáróinak. Gonosz útjukat Isten nem tűri többé. Az Úr vonakodva vonja vissza
jelenlétét azoktól, akiket nagy világossággal áldott meg s akik mások szolgálata
közben tapasztalták az Ige erejét. Valamikor Isten hűséges szolgái voltak, akiket
Ő jelenlétével és irányításával tüntetett ki; de eltávoztak tőle és tévelygésre vezettek másokat is.
Az isteni igazságszolgáltatás nem sokáig várat már magára, s Isten pecsétjét
csak azok homlokára helyezik majd, akik bánkódnak a tisztátalanságok miatt.
Akik a világhoz húznak, akik együtt esznek és isznak a részegesekkel, azokra biztos pusztulás vár a romlottság munkásaival együtt. „Az Úr szeme az igazakon és
füle könyörgő szavukon; de a gonoszt cselekvőkkel szembefordul.” (1Pt. 3:12)
Tetteink határozzák meg, hogy elnyerjük-e az élő Isten pecsétjét, vagy fegyverektől fogunk-e elhullani. Isten haragpoharából néhány csepp már a Földre
hullott, de a hét utolsó csapás idején örökre késő lesz bűnbánatot tartani és
menedék után nézni. Az elfedező vér nem mossa le többé a bűnt.
„Abban az időben felkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója,
mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem volt soha, ami-
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óta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van
írva a könyvbe.” (Dn. 12:1) Mire ez a nyomorúságos idő eljön, addigra mindenki
felől döntöttek már, véget ért a próbaidő, véget ért a megátalkodottak iránti
kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz már népén. Ez a kis maradék nem tudja
megvédeni magát a világ hatalmasai ellen vívott halálos küzdelemben, Sátán
seregei ellen, ezért Istent választják védelmüknek. A Föld legtekintélyesebb hatóságai törvényt hoznak: üldözés és halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell
imádni, az ő pecsétjét kell felvenni. Most segítse meg Isten az ő népét, mert mit
is tehetnének ilyen félelmetes összecsapásban a segítsége nélkül?
A bátorság, a lelkierő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen
bizalom nem egy pillanat műve. E mennyei eredetű tulajdonságok megszerzéséhez évek tapasztalata szükséges. Isten gyermekei már előzőleg a szent életre
való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték meg
sorsukat. Számtalan kísértés közepette tudták, hogy szilárdan ellen kell állniuk,
máskülönben elbuknak. Érezték, hogy súlyos kötelesség vár rájuk. Azt is tudták,
hogy bármelyik órában felszólítást kaphatnak, hogy tegyék le fegyverzetüket. S
ha életük anélkül zárulna le, hogy feladatukat nem végezték el, az örök veszteségük lenne. Buzgón elfogadták a menny világosságát, akár az első tanítványok Jézustól. Régen, amikor pusztákba és hegyekbe űzték az őskeresztényeket, amikor
földalatti börtönökben haltak meg éhség, hideg, kínzások miatt, amikor a vértanúhalál látszott az egyetlen kiútnak szorongatott helyzetükből, még örvendeztek
is, hogy Isten méltónak találta őket arra, hogy szenvedjenek az értük megfeszített
Krisztusért. Ragyogó példájuk megnyugvás és bátorítás lesz Isten népének, akik
majd olyan nyomorúságos időben élnek, amilyen még sohasem volt.
Nem mindenkit pecsételnek el, aki szombatünneplőnek vallja magát. Még
akik másokat tanítanak az igazságra, azok között is sokan akadnak, akik nem
nyerik el homlokukra Isten pecsétjét. Övék volt a világosság, ismerték Mesterük
akaratát, értették hitük minden pontját, tetteik mégsem álltak összhangban hitükkel. Akik annyira jártasak voltak a próféciák és az isteni bölcsesség ismeretében, azoknak a tettek mezejére kellett volna vinniük hitüket. „Parancsolniuk
kellett volna házuk népének maguk után” (1Móz. 18:19), így rendezett családi
életükkel bemutathatták volna a világnak az igazság emberi szívre tett hatását.
Hiányzik belőlük az istenfélelem és az odaadás, nem jutottak el a vallásos tapasztalat magasabb szintjére, és ezzel másokat is megnyugtattak állapotuk felől.
A véges emberi ítélőképesség nem fogja fel, hogy ha azokat választják példaképül, akik olyan gyakran nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor
bizonyosan veszélybe sodorják lelküket. Jézus az egyetlen igaz mintakép. Mindenki kutassa térden állva, a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a saját szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen bőven részesült is
Bizonyságtételek, 5. kötet, (151-157.) Az elpecsételés
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egy lelkész Isten kegyelméből, ha később elhanyagolja az Úrtól nyert világosság
követését, s nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor sötétségbe és ördögi csapdákba téved, és másokat is oda vezet,
Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen hiba
vagy folt éktelenkedik. Jellemhibáink kiküszöbölése saját kötelességük, hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen. Akkor majd ránk
hull a késői eső, amint a korai eső hullott a tanítványokra pünkösdkor.
Nagyon könnyen megelégszünk eredményeinkkel. Gazdagnak tartjuk magunkat, és nem tudjuk, hogy „nyomorultak vagyunk és szánalomra méltók, szegények, vakok és mezítelenek”. Ideje, hogy megfogadjuk a hű tanúbizonyság
felszólítását: „Tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben megtisztult aranyat,
hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássák szégyenletes mezítelenséged, és kenetet, hogy megkend szemedet és láss.” (Jel. 3:17-18)
Ebben az életben tüzes próbákon kell átmennünk, súlyos áldozatokat kell hoznunk, ám Krisztus békéje a jutalmunk. Olyan kevés lemondást vállalunk, olyan
keveset szenvedünk Krisztusért, hogy már csaknem teljesen elfeledtük a keresztet. Ki kell vennünk részünket Krisztus szenvedéseiből, ha majd trónjára szeretnénk ülni vele. Míg önmagunk kényeztetésének könnyű ösvényét tapossuk és
visszariadunk az áldozattól, addig hitünk nem szilárdul meg és nem ismerhetjük
meg sem Jézus békéjét, sem azt az örömet, ami a győzelem tudatának gyümölcse. Akik a megváltottak seregéből a legnagyobb dicsőségben részesülnek, akik
Isten és a Bárány trónja előtt fehérbe öltözötten állnak, jól ismerik, mit jelent a
küzdelemben felülkerekedni, mert a nagy nyomorúságból jöttek. Akik a küzdelem helyett behódoltak a körülményeknek, nem tudják majd, hogyan álljanak
helyt azon a napon, amikor mindenkinek a saját igazságosságával kell megmentenie önmagát. Bár Noé, Jób és Dániel megállták helyüket, mégsem menthették
volna meg sem fiukat, sem lányukat (Ezék. 14:12-23).
Senkinek sem kell azt mondania, hogy esete reménytelen, hogy képtelen
keresztényként élni. Krisztus mindenkiről gondoskodott halálával, s Ó mindig
jelenlevő segítség a szükség idején. Ha hittel kérünk Tőle, meghallgatja kéréseinket és válaszol is rájuk - ezt ígérte.
Élő és tevékeny hit! Szükségünk van rá, mindenképpen meg kell szereznünk,
különben gyengék leszünk és kudarcot vallunk a megpróbáltatás napján. Az
utunkra ereszkedő sötétségnek nem szabad eltántorítania, sem kétségbe ejtenie minket. Nem más ez, mint az a lepel, amellyel Isten fedi el dicsőségét,
amikor eljön, hogy gazdag áldásokat hozzon nekünk. Már múltbeli tapasztalatainkból kellene ezt tudnunk. Azon a napon, amelyen Isten perbe száll népével,
a múltnak ez a tapasztalata a megnyugvás és a remény forrása lesz számunkra.
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Most kell szeplőtlenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a világtól.
Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruhánkat a Bárány vérében. Most
kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken és lelki restségünkön.
Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. „Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!” (Zsid.
3:15) Nehéz időket élünk, virrasztva, várva Urunk eljövetelét. A világot ugyan
sötétség borítja, „de ti, testvérek - mondja Pál -, nem jártok sötétségben, hogy
az a nap tolvaj módra lephessen meg” (1Thessz. 5:4). Isten szándéka mindig
az, hogy világosságot hozzon elő a sötétségből, örömet a bánatból, pihenést a
fáradtságból, várakozó és vágyakozó lelkünk felüdítésére.
Mit tesztek, testvéreim, hogy a felkészülés óriási munkáját elvégezzétek?
Akik egyesülnek a világgal, a világ mintájára formálódnak, s a fenevad bélyegének felvételére készülnek elő. Akik nem bíznak magukban, akik megalázzák
magukat Isten előtt és megtisztítják lelküket az igazság iránti engedelmességükkel - azok a mennyei mintára alakulnak át, s Isten elpecsételésére készülnek föl.
Amikor kiadják majd a rendeletet, és az emberekre ráütik a pecsétet, jellemük
tiszta és szeplőtlen marad az örökkévalóságra.
Itt a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő homlokára. Nem kerül a nagyravágyó, világot szerető, csalárd és hamis szívű ember
homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell állnia Isten előtt, a
menny várományosaként. Menjetek előre, testvéreim! Most csak röviden írhatok erről, csupán a felkészülés szükségességére akarom terelni figyelmeteket.
Kutassátok az írásokat, hogy megérthessétek, milyen félelmetesen komoly napokban élünk.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (569-575.) ISTEN NÉPE MEGSZABADUL

Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tisztelőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött
idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák,
hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek rájuk, hogy végképp elnémítsák az ellenkezés és a dorgálás hangját.
Isten gyermekei - egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a hegyek
eldugott rejtekében - Istenhez könyörögnek védelemért, miközben mindenféle
gonosz angyalok által befolyásolt fegyveresek megölésüket tervezik. De amikor a válság tetőzik, Izrael Istene közbelép, hogy megszabadítsa választottait.
A Nagy Küzdelem, (569-575.) Isten népe megszabadul
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Az Úr ezt mondja: „És fölzendül éneketek, mint a szent ünnepek éjszakáján, és
örvendez szívetek, amint azé, aki... megy az Úr hegyére, Izrael kőszálához. És
megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását megmutatja megbúsult
haragjában és emésztő tűz lángjában, vízáradással, zivatarral és jégeső kövével” (Ésa 30:29-30).
Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már ráront
zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre. Majd egy
szivárvány, amely az Isten trónjáról áradó dicsfényben ragyog, átíveli az eget,
és - úgy tűnik - mintha körülzárna minden imádkozó csoportot. A dühös sokaság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfelejtkeznek gyilkos dühük célpontjáról.
Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, és szeretnének elrejtőzni megsemmisítő fényessége elől.
Isten népe ekkor egy tiszta, csengő hangot hall, amely ezt mondja: „Nézzetek
fel!” És ők az égre emelve szemüket, meglátják az ígéret szivárványát. Eltűnnek az eget eltakaró haragos, fekete felhők, és Isten népének tekintete, mint
egykor Istváné, a mennyre mered. Megpillantják Isten dicsőségét és a trónon
ülő Emberfiát, akinek mennyei alakján a megalázás jelei láthatók; ajkáról pedig
hallják a kérést, amelyet Atyja és a szent angyalok előtt mond: „Akiket nékem
adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek” (Jn 17:24). Ismét
egy zengő, győzelmes hang hallatszik: „Jönnek! Jönnek a szentek, az ártatlanok
és makulátlanok; megtartották az én béketűrésre intő beszédemet; angyalok
közt fognak járni.” És a szilárd hitűek halvány, remegő ajkáról győzelmes kiáltás
hangzik.
Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik a nap, és
teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gonoszok rémülten és csodálkozva nézik e jeleneteket, az igazak pedig szent örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára
fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd
egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely
leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan,
mint a sok víz zúgása. Ezt mondja: „Meglett!” (Jel 16:17).
Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad,
olyan, „amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás,
ilyen nagy” (Jel 16:18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az
Isten trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó
nádként inognak, és durva kövek szóródnak szerteszét. Mennydörgés hallatszik.
Vihart jelez. A tenger tombol. Forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoznának. Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. Mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott
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szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált,
elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról, „hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja borának poharából”. Hatalmas jégdarabok,
„tálentom”-nyi nagyságúak pusztítanak (Jel 16:19.21). A föld legragyogóbb városai összeomlanak. Nagyúri paloták, amelyekre a föld nagyjai vagyonukat tékozolták, hogy a maguk dicsőségét emeljék, szemük láttára válnak romhalmazzá.
A börtönfalak széthasadnak, és Isten gyermekei, a hitükért raboskodók megszabadulnak.
Sírok nyílnak meg, és „sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra” (Dán 12:2). Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel
haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten
békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, „akik Őt általszegezték” (Jel
1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghevesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését.
Az eget még mindig vastag felhők takarják, de már időnként látható a nap,
amely Jahve bosszút árasztó szemének tűnik. Az égből vad villámok cikáznak,
és lángszőnyeggel borítják el a földet. A rettenetes égzengést titokzatos, félelmes hangok harsogják túl, és meghirdetik a gonoszok pusztulását. E szavakat
nem érti mindenki, de a hamis tanítók jól tudják, mit jelentenek. Akik még nem
is olyan rég vakmerők, kérkedők, kihívók voltak, és ujjongva tiporták Isten törvénytartó népét, nem tudnak hova lenni a megdöbbenéstől, és reszketnek a
félelemtől. Jajveszékelésük túlharsogja az elemek tombolását. A démonok elismerik Krisztus istenségét, reszketnek hatalma előtt. És páni félelemtől fetrengő
emberek irgalomért esedeznek.
Az ősi próféta, aki látomásban szemlélte az ítélet napját, ezt mondta: „Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól” (Ésa 13:6). „Meni be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől,
és az Ő nagyságának dicsősége előtt! A kevély szemű közember megaláztatik,
és a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama
napon. Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik.” „Ama napon odadobja az ember
ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt
meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége
előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet” (Ésa 2:10-12. 20-21 ).
Csillag tűnik elő egy felhőhasadékban. A sötét háttérben fénye négyszeresére nő. A remény és az öröm üzenetét hozza a hűségeseknek, de szigorral és
A Nagy Küzdelem, (569-575.) Isten népe megszabadul
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haraggal tekint az Isten törvényét megszegőkre. Azok, akik mindent feláldoztak
Krisztusért, most az Úr sátrának rejtekében biztonságban vannak. Próbára lettek
téve, de a világ és az igazság megvetői előtt megmutatták, hogy hívek az értük
meghalt Krisztushoz. Csodálatos változás történik azokkal, akik még a halállal
farkasszemet nézve is szilárdan megőrizték feddhetetlenségüket. Hirtelen megszabadulnak a démonoktól megszállt emberek sötét és rettentő zsarnokságától.
Arcukon, amely nemrég még sápadt, gondterhelt és elgyötört volt, most a csodálat, a hit és a szeretet ragyog. Ajkukon felcsendül a diadalmas ének:”Isten a
mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért
nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:
zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától”
(Zsolt 46:2-4).
Miközben az ének, amely szent hitről tanúskodik, Isten felé száll, a felhők
elvonulnak, és láthatóvá lesz a csillagos ég, amely leírhatatlan fényben tündököl
a sötét és haragos mennybolt hátterében. A mennyei város dicsősége átsugárzik
a félig nyitott ajtókon. Majd az égen megjelenik egy kéz. Két egymásba hajtott
kőtáblát tart. A próféta ezt mondja: „Az egek kijelentik az Ő igazságát, mert
az Isten bíró” (Zsolt 50:6). A szent törvény, Isten igazsága, amely mennydörgés
és fényesség közepette az élet kalauzaként hangzott el a Sinai-hegyről, most az
ítélet mércéjeként tárul az emberek elé. A kéz szétnyitja a táblákat, és a Tízparancsolat szabályai tüzes tollal írt igéknek látszanak, és oly tisztán rajzolódnak ki,
hogy mindenki el tudja olvasni. Az emlékek megélénkülnek, a babonaság és az
eretnekség sötétsége szertefoszlik, és Isten tíz rövid, átfogó, hiteles igéje a föld
minden lakója elé tárul.
Lehetetlen azoknak a rémületét és kétségbeesését leírni, akik lábbal tiporták
Isten szent kívánalmait. Isten kinyilatkoztatta nekik törvényét, összemérhették
volna vele jellemüket, és megláthatták volna hibáikat, míg alkalmuk volt a megtérésre és megújulásra. De a világ kegyének elnyeréséért elvetették Isten rendelkezéseit, és másokat is törvényszegésre tanítottak. Isten népét szombatrontásra akarták kényszeríteni. Most az a törvény, amelyet semmibe vettek, elítéli
őket. Meg kell látniuk a félelmes valóságot: hogy nincs semmi mentségük. Ők
döntötték el, hogy kit fognak szolgálni és imádni. „Akkor ismét látni fogjátok,
hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az Őt nem
tisztelők között” (Mal 3:18).
Isten törvényének ellenségei - a papoktól a legkisebb emberig - most új fogalmat kapnak az igazságról és a kötelességről. Túl későn ismerik fel, hogy a
negyedik parancsolatban foglalt szombat az élő Isten pecsétje. Túl későn látják
meg a hamis szombat valódi jellegét, és azt, hogy fövény volt az az alap, amelyre építettek. Rádöbbennek arra, hogy Isten ellen harcolnak. A vallás tanítói sok
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embert romlásba vittek, miközben azt hazudták, hogy az Éden kapujához vezetik őket. Csak a végső leszámoláskor derül ki, milyen nagy a felelősségük a
szent tisztséget viselő embereknek, és milyen súlyos következményekkel jár a
hűtlenségük. Csak az örökkévalóságban fogjuk igazán megérteni, hogy milyen
veszteség egyetlen lélek elvesztése. Félelmes lesz annak az embernek a végzete,
akinek Isten ezt fogja mondani: Távozz tőlem, gonosz szolga!
Isten a mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és óráját, és
megkötni népével az örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó mennydörgésként
zengenek végig a földön. Isten Izraele figyel, felfelé tekint. Arcuk Isten dicsőségétől fénylik, mint a Sinai-hegyről alászálló Mózesé. A gonoszok képtelenek
rájuk tekinteni. Amikor pedig az áldás elhangzik azok felett, akik a szombat megszentelésével megdicsőítették Istent, hatalmas győzelmi kiáltás hangzik fel.
Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek
látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az
Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre
fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely
megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a
szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként,
az élők és holtak bírájaként, aki „hiv és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. „És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel ,19:11.14). A királyt útján szent
angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének,
mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható - „tízezerszer
tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a
tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és
dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé” (Hab 3:3-4). Amint az
„élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét
nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl.
Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala
írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19:16).
Közelében minden arc „fakósárgává” válik. Isten kegyelmének visszautasítóit az örök nyomorúság rettegése lepi meg. „Szíve megolvadt, a térdek reszketnek..., mindnyájuk arca elvesztette pirosságát” (Jer 30:6; Náh 2:10). Az igazak
reszketve kiáltják: „Ki állhat meg?”. Az angyalok ajkán elhal az ének, és egy ideig
félelmes csend van. Majd Jézus hangja hallható. Ezt mondja: „Elég néked az én
kegyelmem.” Az igazak arca felragyog, és minden szívet öröm tölt be. Az angyalok pedig, akik közelednek a földhöz, egyre hangosabban kezdenek énekelni.
A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég tekercsszerűen felgöngyölödik, a föld remeg, minden hegy és minden sziget kimozdul a
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helyéből. „Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülötte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét”
(Zsolt 50:3-4).
„És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba
és a hegyek kőszikláiba; és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek
mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a
Bárány haragjától: mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat
meg?” (Jel 6:15-17).
Elhallgat a gúnyolódó tréfálkozás. A hazug ajkak elnémulnak. Megszűnik a
fegyverek zaja, a csata kavargása, a saruk harci zaja, és nincs többé „vérbe fertőztetett öltözet” (Ésa 9:5). Csak az ima, a sírás és a jajveszékelés hangja hallatszik. A nemrég még gúnyolódó ajkak ezt kiáltják: „Eljött az Ő haragjának ama
nagy napja; és ki állhat meg?”. A gonoszok azért imádkoznak, hogy inkább a
hegyek sziklái temessék el őket, mintsem találkozzanak azzal, akit semmibe vettek és elutasítottak.
Ismerik azt a hangot, amely behatol a halottak fülébe. Hányszor hívta megtérésre őket e szomorú, kedves hang! Hányszor szólalt meg barátnak, testvérnek
a Megváltó szívhez szóló kérlelése! A kegyelem elutasítóinak semmi sem szólhat olyan kárhoztatóan, vádolóan, mint az a hang, amely oly sokáig esdekelte:
„Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg?” (Ez
33:11). Ó, ha ez a hang ismeretlen lett volna nekik! Jézus ezt mondja: „Hívtalak
titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette;
és elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok”
(Péld 1:24-25). Ez a hang emlékeket ébreszt bennük, amelyeket szívesen elfelejtenének - a semmibe vett intéseket, a visszautasított hívásokat, a lebecsült
kiváltságokat.
Ott vannak azok is, akik kigúnyolták a megalázott, szenvedő Krisztust. Lelkük
megremeg, amikor eszükbe jutnak a főpap felszólítására mondott ünnepélyes
szavai: „Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben” (Mt 26:64). És most látják dicsőségben, és látniuk kell azt is, hogy Isten jobbján ül.
Akik kinevették, amikor Isten Fiának nevezte magát, most szótlanok. Ott
van a gőgös Heródes, aki gúnyt űzött Krisztus királyságából, és megparancsolta
gúnyolódó katonáinak, hogy koronázzák Krisztust királlyá. Ott vannak azok is,
akik durván vállára tették a bíborpalástot, szent homlokára a töviskoszorút, a
„jogart” a kezébe adták, és gúnyolódva, átkozódva térdet hajtottak előtte. Akik
ütötték és leköpték az élet Fejedelmét, azok most nem tudják elviselni átható
tekintetét, és menekülnek megemésztő dicsősége elől. A katona, aki átszúrta
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oldalát, az emberek, akik átszögezték a kezét és a lábát, rémülten és bűntudattal
nézik a szögek és a dárda nyomát.
A papok és a főemberek előtt megdöbbentő pontossággal elevenednek fel a
Golgota eseményei. Rémült borzongással emlékeznek vissza, miként kiáltották
ujjongva, fejüket csóválva: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani.
Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az
Istenben; mentse meg most Őt, ha akarja” (Mt 27:42-43).
Jól emlékeznek a példázatra, amelyet a Megváltó azokról a szőlőmunkásokról mondott, akik megtagadták gazdájuktól a szőlőskert termését, bántalmazták
szolgáit, és a fiát megölték. Az ítéletre is emlékeznek, amit ők mondtak ki: A szőlőskert ura „mint gonoszokat gonoszul elveszti őket”. A papok és a vének a saját
eljárásukat és megérdemelt végzetüket ismerték fel e hűtlen emberek bűnében
és büntetésében. Halálos gyötrelmükben kiáltozni kezdenek. A Jeruzsálem utcáin egykor végig harsogó „feszítsd meg, feszítsd meg”kiáltásnál hangosabb ez az
ijesztő, kétségbeesett sikoltás: „Ő az Isten Fia, az igazi Messiás!”. És szeretnének
elmenekülni a királyok Királyának közelségéből. De az elemek harcában széthasadt föld mély üregeiben hiába próbálnak elrejtőzni.
Az igazság megtagadóinak életében vannak pillanatok, amikor megjelennek
előttük képmutató életük kínzó emlékei, lelkiismeretük felébred, és lelkük eleped a mit sem érő sajnálkozástól. De ez nem is hasonlítható ahhoz a bűntudathoz, amely akkor támad bennük, amikor „eljő, mint vihar, az, amitől féltek”, és a
nyomorúság, „mint forgószél, elközelget”! (Péld 1:27) Akkor azok, akik Krisztust
és hű népét el akarták pusztítani, meglátják a megdicsőültekre sugárzó fényességet, és rémüldözésük közben hallják a szentek boldog kiáltását: „Ímé Istenünk,
akit mi vártunk, és aki megtart minket” (Ésa 25:9).
A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő
Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve
kiáltja: „Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és keljetek fel!”. A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják
- minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan életre kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük
zajától zeng a föld. „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (lKor
15:55) - kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi
kiáltásban olvad össze.
A halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel a sírba szálltak. Ádám is
a feltámadt sokaság között áll. Alakja méltóságteljes, alig kisebb, mint az Isten
Fiáé. Élesen különbözik a későbbi nemzedékektől. Ez is mutatja, hogy az emberiség elkorcsosult. De az igazak az örök ifjúság frissességével és elevenségével támadnak fel. Isten kezdetben nemcsak a maga jellemének, de alakjának és
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arcának hasonlatosságára is teremtette az embert. A bűn azonban eltorzította
Isten képmását, és majdnem kitörölte az emberből. De Krisztus eljött, hogy vis�szaadja azt, ami elveszett. Ő át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket,
és hasonlóvá teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test, amelyet
eltorzított és beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden
fogyatékosság és rútság a sírban marad. A rég elvesztett Édenbe - az élet fájához - visszavitt üdvözültek növekedni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott
méltóságteljes magasságukat. A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és
Krisztus hű gyermekei „az Úrnak, a mi Istenünknek” szépségét fogják viselni, és
testben, lélekben, értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni. Ó,
sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem
értett, csodálatos üdvösség!
Az élő igazak „nagy hirtelen, egy szempillantásban” elváltoznak. Isten szava
nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok „egybegyűjtik az Ő
választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig”. A kicsi
gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen elszakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak.
Most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.
A felhőhintó oldalán szárnyak vannak; alatta pedig élő kerekek; és amint a
szekér felfelé gurul, a kerekek ezt kiáltják: „Szent!”. Útközben a szárnyak is kiáltják: „Szent!”, és a kísérő angyalok is kiáltják: „Szent, szent, szent, az Úr Isten,
a Mindenható!” És amint a szekér az Új Jeruzsálem felé gördül, a megváltottak
„Hallelujá”-t zengenek.
A Megváltó, mielőtt belép Isten Városába, átadja követőinek győzelmük
szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk rangjeleit. A fénylő sorok négyszöget alkotnak Királyuk körül, akinek fenséges alakja messze kimagaslik a szentek
és az angyalok között. Szeméből sugárzik a jóság és a szeretet. Az üdvözültek
megszámlálhatatlan sokasága Krisztusra függeszti tekintetét. Minden szem az
Ő dicsőségét szemléli, akinek „rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem
ember fiaié”. Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére.
Mindenkinek van koronája; rajta új neve (Jel 2:17) és ez a felirat áll: „Szentség
az Úrnak.” Jézus minden kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor
a parancsnokló angyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak
végig a hárfa húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. Minden szív leírhatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséretre nyílik: „Annak,
aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinktől az Ő vére által,
és tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség
és hatalom mind örökkön örökké!” (Jel 1:5-6).
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A Szent Város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngykapuit. Az
igazság megtartói belépnek rajtuk, és megpillantják az Édent, az ártatlan Ádám
otthonát. Halandó fül által soha nem hallott hangon e szavak hallatszanak: „Küzdelmetek véget ért.” „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot,
amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”
Ekkor teljesedik az az ima, amelyet a Megváltó tanítványaiért mondott: „Akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek.” Krisztus az Atya elé, „az Ő dicsősége elé” állítja „feddhetetlenségben nagy örömmel”
(Jud 24) azokat, akiket vérén vásárolt meg, és ezt mondja: „Imhol vagyok én és
a fiak, kiket Te adtál nekem.” „Akiket nékem adtál, megőrizém.” A megváltó szeretet csodái ezek! Mily mámoros örömet hoz az az óra, amikor az örökkévalóság
Atyja a megváltottakra tekintve meglátja a saját képmását, amikor a bűn torzítása megszűnik, rontása elmúlik, és az ember újra összhangba kerül Istennel.
Jézus leírhatatlan szeretettel köszönti hűséges gyermekeit „Uruk örömében”. A Megváltó boldog, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme és
megaláztatása árán megmentett lelkeket. Az üdvözültek osztoznak örömében,
amikor a szentek között észreveszik azokat, akik imáik, fáradozásuk, szeretetük
és áldozatuk nyomán tértek Krisztushoz. A fenséges fehér trón köré gyűlve, kimondhatatlan öröm tölti el szívüket, amikor meglátják azokat, akiket ők vezettek Krisztushoz. Látják, hogy e hívők is megnyertek másokat, és az ő gyümölcsük
is újakat. Mindnyájan révbe jutottak. Koronájukat Jézus lábához teszik, és dicsérik Őt a végtelen örökkévalóságon át.
Amikor Jézus Isten városában fogadja a megváltottakat, elragadtatott ujjongás zeng át a légen. A két Ádám találkozik. Isten Fia kitárt karral fogadja az emberiség ősét, akit Ő teremtett, aki Alkotója ellen vétkezett, akinek a bűnéért a
Megváltó a keresztre feszítés nyomát a testén viseli. Amikor Ádám megpillantja
a durva szögek helyét, Urának nem a keblére, hanem alázattal a lábához borul,
és így kiált: „Méltó, méltó a megöletett Bárány!”. A Megváltó gyengéden felemeli Ádámot, és tekintetét rég elvesztett édeni otthonára irányítja.
Ádám élete az Édenből való kiűzetés után tele volt gyötrelemmel. Minden
hervadó levél, minden áldozati állat, a gyönyörű természet minden betegsége,
az ember tisztaságán ejtet szennyfoltok újra meg újra bűnére emlékeztették.
Mérhetetlenül mardosta a bűntudat, amikor látta a sokasodó gonoszságot, és
amikor óvó szavára az volt a szemrehányó válasz, hogy ő okozta a bűnt. Csaknem
ezer éven át viselte türelmes alázattal vétkének büntetését. Őszintén megbánta
bűnét. Bízott a megígért Megváltó érdemeiben, és a feltámadás reménységével
halt meg. Isten Fia jóvá tette az ember kudarcát és bukását. Jézus engesztelő
szolgálata nyomán Ádám visszakapja korábbi birodalmát.
Ádám elragadtatással tekint a fákra, amelyekben egykor gyönyörködött. ÁrA Nagy Küzdelem, (569-575.) Isten népe megszabadul
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tatlan és boldog korában ő szedte le róluk a gyümölcsöt. Látja a szőlőt, amelyet
ő ápolt, a virágokat, amelyeket egykor oly szívesen gondozott. Értelme felfogja,
hogy valóság az, amit lát; hogy ez a kert tényleg a helyreállított Éden, amely
pompásabb most, mint amikor elvesztette. A Megváltó az élet fájához vezeti.
Szakít pompás gyümölcséből, és Ádámnak nyújtja. Ádám körülnéz, és az Édenben meglátja üdvözült családjának sok-sok tagját. Csillogó koronáját Jézus lábához teszi, és keblére borulva átöleli. Majd megérinti az aranyhárfát, és győzelmes énekét visszhangozza a mennybolt: „Méltó, méltó, méltó a Bárány, aki
megöletett, és újra él!” Ádám családja átveszi a hangot. Koronájukat a Megváltó
lábához teszik, és térdet hajtva imádják Őt.
E megbékülésnek tanúi azok az angyalok, akik sírtak Ádám bukásán, és örültek, amikor a feltámadt Jézus - megnyitva a nevében hívők sírját - visszatért
a mennybe. És most, látva, hogy a megváltás munkája lezárult, az angyalok is
dicsénekbe kezdenek.
A trón a kristálytengerre néz, amely az Istentől rásugárzó dicsőségben mintha tűzben égő üvegből lenne. A tengeren sorakoznak fel azok, akik diadalmaskodtak „a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán”. A
száznegyvennégyezer a Báránnyal a Sion-hegyén áll, kezükben az „Istennek hárfái”, és a „hárfások szava”, „akik az ő hárfájukkal hárfáznak”, olyan, mint a sok
víz zúgása és nagy mennydörgés hangja. A trón előtt „új éneket” énekelnek,
amelyet a száznegyvennégyezren kívül senki más nem tanulhat meg. Ez Mózes
éneke és a Bárányé - a szabadulás éneke. Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer tudja megtanulni, mert ez tapasztalatuk éneke - olyan tapasztalaté,
amilyen senki másnak soha nem volt. „Ezek azok, akik követik a Bárányt valahová megy.” Krisztus a földről, az élők közül ragadta el őket, és ők „Istennek és a
Báránynak zsengéi” (Jel 15:2-3; 14:1-5). „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból.” Olyan nyomorúságot viseltek el, amilyen nem volt, amióta nép kezdett
lenni. Kiállták Jákób éjszakájának gyötrelmeit, és közbenjáró nélkül álltak meg az
utolsó csapások idején. De megszabadultak, mert”megmosták az ő ruháikat, és
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”. „Szájukban nem találtatott álnokság, mert... feddhetetlenek” Isten előtt. „Ezért vannak az Isten királyi széke előtt;
és szolgálnak néki éjjel és nappal az Ő templomában; és aki a királyi széken ül,
kiterjeszti sátorát felettük.” Az éhség és a ragály a szemük láttára tette a földet
pusztasággá. A nap nagy hőséggel perzselte az embereket. Ők is szenvedtek,
éheztek, szomjaztak. De „nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé,
sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a Bárány, aki a királyi széknek
közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl
Isten az ő szemeikről minden könnyet” (Jel 7:14-17).
A Megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és
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fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak, és megtisztultak a szenvedések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágalmat. Harcok és
fájdalmak árán is követték Megváltójukat. Megtagadták önmagukat, és keserves
csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből megismerték a bűn utálatosságát,
hatalmát, terhét, keservét, és meggyűlölték a bűnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket,
Isten iránt pedig olyan hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem
bukott lények számára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt
bocsátott meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek dicsőségében is.
Isten örökösei padlásszobákból, kunyhókból, börtönökből, vesztőhelyekről,
hegyekről és pusztaságokból, a föld barlangjaiból, a tenger üregeiből jönnek
elő. A földön „nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve” jártak. Milliók szálltak
meggyalázva a sírba, mert állhatatosan elutasították Sátán megtévesztő követeléseit. Földi bíróságok a legelvetemedettebb bűnözőknek nevezték őket. De
most”Isten (a) Bíró” (Zsolt 50:6), és a földi döntések visszájukra fordultak. „Népe
gyalázatát (az Úr) eltávolítja” (Ésa 25:8). „Hívják őket szent népnek, az Úr megváltottainak.” Isten „ékességet” ad nekik „a hamu helyett, örömnek kenetét a
gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett” (Ésa 62:12; 61:3).
Nem lesznek többé gyengék, lesújtottak, legyőzöttek és elnyomottak. Most már
mindig az Úrral lesznek. A föld legnagyobb méltóságai nem viseltek gazdagabb
öltözéket annál, mint amilyenben ők állnak a trón előtt. Földi uralkodók homlokára soha nem helyeztek olyan tündöklő fejéket, amilyen az ő fejüket koronázza. Örökre vége szakad a fájdalomnak és a sírásnak. A dicsőség királya letöröl
arcukról minden könnyet. Nem lesz többé semmi ok a bánatra. A megváltottak
pálmaágat lengetve dicséneket zengnek, tisztán, szépen és harmonikusan. Mindenki énekelni kezd, mígnem az egész mennyet betölti a himnusz: „Az üdvösség
a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a Bárányé!”. És a menny összes lakója
e hálaénekkel válaszol: „Ámen: áldás és dicsőség és hálaadás és tisztesség és
hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké” (Jel 7:10. 12).
Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit. Véges elménkkel mélységesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsőségen, életen és halálon,
igazságon és irgalmasságon, amely a kereszten találkozott, de a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudjuk teljesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hos�szúságáról és szélességéről, mélységéről és magasságáról csak némi fogalmat
alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Isten látja őket, és úgy
ismernek, ahogy Isten ismeri őket, akkor sem fogják teljesen megérteni ezt a
szeretetet. De az örök korszakokon át újabb és újabb igazságok tárulkoznak ki
a csodálkozó és elragadtatott értelem előtt. Amikor földi bajok, fájdalmak és
A Nagy Küzdelem, (569-575.) Isten népe megszabadul
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kísértések elmúlnak és okai is megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és
világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának ára.
Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják
látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta
a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát,
hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja
arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította
szívét, és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni
és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből
letette dicsőségét, és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra
néznek, és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét; amikor trónjára tekintenek,
amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem
lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek: „Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és
aki megváltott minket Istennek a maga végtelenül drága vérén!”.
A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Golgotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodálattal gondoltunk, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengédség és atyai szeretet
egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal. Míg Krisztus magas és felemelt trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk jellemének szépségét, és megértjük, ahogy még soha, hogy mit jelent ez az örökkévaló név: „Mi Atyánk”.
Látni fogjuk, hogy az, akinek bölcsessége végtelen, csak Fiának odaáldozásával válthatott meg minket. De a Megváltót ezért az áldozatért kárpótolja a
megváltott, szent, boldog és halhatatlan lényekkel benépesült föld. Annak a küzdelemnek az eredményeként, amelyet a Megváltó a sötétség hatalmaival vívott,
a megváltottak boldogsága növelni fogja Isten dicsőségét az örökkévalóságon
át. Egyetlen léleknek oly nagy értéke van, hogy az Atya elfogadja az érte fizetett
árat. Krisztus is boldogan nézi mérhetetlen áldozatának gyümölcseit.

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (473-489.) AZ ELSŐ NAGY CSALÁS

Sátán már az emberi történelem hajnalán munkába fogott, hogy elámítsa az
emberiséget. Aki lázadást indított a mennyben, az egész föld lakosságát maga
mellé akarta állítani az Isten kormányzata elleni harcban. A mennyben azt hangoztatta, hogy Isten törvénye zsarnoki, sérti teremtményei érdekeit. Az a tény
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azonban, hogy Ádám és Éva, míg engedelmeskedett Isten törvényének, tökéletesen boldog volt, cáfolta Sátán állítását. A bűntelen párnak készített otthon
láttán Sátán irigykedni kezdett. Elhatározta, hogy elbuktatja az embert, és Istentől elszakítva a maga uralma alá vonja, hogy birtokba vehesse a földet, és a
Magasságos vetélytársaként felállíthassa birodalmát.
Ha Sátán megmutatta volna igazi arcát, Ádám és Éva szóba sem állt volna vele,
mert Isten felhívta figyelmüket e veszélyes ellenségre. De Sátán rangrejtve dolgozott. Eltitkolta szándékát, hogy biztosabban elérje célját. Megszólította Évát.
A kígyót használta fel médiumként, amely kezdetben csodálatosan szép teremtmény volt. „Azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?”(1Móz
3:1). Ha Éva nem állt volna szóba a kísértővel, elhárította volna a veszélyt. De
ő megkockáztatta a vitát, és a csaló csapdájába esett. Így buknak el sokan ma
is. Megkérdőjelezik és vitatják Isten kívánalmait, és ahelyett, hogy Isten parancsainak engedelmeskednének, emberi elméletekben hisznek, amelyekkel Sátán
csak álcázza cselfogásait.
„Monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az
asszonynak: Bizony nem haltok meg; hanem tudja az Isten, hogy amely napon
ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az
Isten: jónak és gonosznak tudói” (1Móz 3:2-5). Sátán azt állította, hogy olyanok
lesznek, mint Isten - bölcsebbek, mint addig voltak, és alkalmasak a lét magasabb szintjére. Éva engedett a kísértésnek, és befolyására Ádám is vétkezett.
Mindketten elfogadták, amit a kígyó mondott. Elhitték, hogy Isten másképpen
érti azt, amit mondott. Kételkedtek Teremtőjükben. Azt gondolták, hogy korlátozza szabadságukat; hogy törvényének áthágásával nagy bölcsességhez és dicsőséghez juthatnak.
„Amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz” - mondta Isten. És mit tapasztalt Ádám, miután bűnbe esett? Azt, amit Sátán elhitetett vele? Élete dicsőbb
lett? Akkor a törvényszegésből valóban nagy áldás fakadt, és Sátán az emberiség
jótevőjének bizonyult. Ádám azonban nem ezt tapasztalta. Isten azt mondta,
hogy a bűn büntetéseként az ember visszatér a földbe, ahonnan vétetett. „Por
vagy te, s ismét porrá leszesz” (lMóz 3:19). Sátán szavai - hogy „megnyilatkoznak
a ti szemeitek” - csak egy vonatkozásban bizonyultak igaznak. Az engedetlen
Ádám és Éva szemeit Isten megnyitotta, hogy felismerjék oktalanságukat. Most
már ismerték a bűnt, és megízlelték a törvényszegés keserű gyümölcsét. Az
Éden közepén volt az élet fája, amely életadó gyümölcsöt termett. Az engedelmes Ádám előtt mindig nyitva állt volna az út ehhez a fához, és Ádám örökké élt
volna. De amikor vétkezett, halandó lett, és Isten elzárta az élet fájától. Isten ítéA Nagy Küzdelem, (473-489.) Az első nagy csalás

159

lete: „Por vagy te, s ismét porrá leszesz”, az élet teljes megsemmisülését jelenti.
A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a törvényszegő ember eljátszotta. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami neki sem volt.
Az elbukott ember számára semmi remény nem lett volna, ha Isten - Fia odaáldozásával - nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot. Míg „a halál minden
emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek”, Krisztus”világosságra hozta
...az életet és halhatatlanságot az evangélium által” (Róm 5:12; 2Tim 1:10). Az
ember egyedül Krisztus által lehet halhatatlan. Jézus mondta: „Aki hisz a Fiúban,
örök, élete van; aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet” (Jn 3:36). Mindenki részesülhet ebben a felbecsülhetetlen áldásban, ha teljesíti a feltételeket.
Mindazok, „akik a jó cselekedetekben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és halhatatlanságot keresnek”, elnyerik az „örök élet”-et (Róm 2:7).
Csak a nagy csaló ígérte Ádámnak, hogy az engedetlenség nyomán élet fakad.
A kígyó kijelentése, amit Évának az Édenben tett -”bizony nem haltok meg” -,
volt az első prédikáció a lélek halhatatlanságáról. Ezt a kijelentést, amely kizárólag Sátán tekintélyén alapszik, visszhangozzák a keresztény világ szószékeiről, és
az emberiség többsége éppoly szívesen fogadja, mint annak idején ősszüleink.
Isten ítéletét - „amely lélek vétkezik, annak kell meghalni” (Ez 18:20) - így magyarázzák: amely lélek vétkezik, nem fog meghalni, hanem örökké él. Lehetetlen
nem csodálkoznunk azon a furcsa elvakultságon, amely az embert hiszékennyé
teszi Sátán szavai iránt, és hitetlenné Isten szavaival szemben.
Ha az ember a bűneset után hozzáférhetett volna az élet fájához, akkor örökké élt volna, és ezzel a bűnt halhatatlanná tette volna. De villogó pallosú kérubok őrizték „az élet fájának útját” (1Móz 3:24), és Ádám családjának egyetlen
tagja sem juthatott el az élet fájához, és nem ehetett az életadó gyümölcsből.
Ezért nincs egyetlen halhatatlan bűnös sem.
A bukás után Sátán megparancsolta angyalainak, hogy különös igyekezettel
terjesszék el az ember természetes halhatatlanságának tanát. E tévedés elfogadóival hitessék el, hogy a bűnös örökké fog élni és szenvedni. A sötétség fejedelme most eszközei útján bosszúálló zsarnoknak tünteti fel Istent, aki a pokolba taszítja mindazokat, akikkel nincs megelégedve, és örökké érezteti velük
haragját. És míg a bűnösök kimondhatatlanul szenvednek és gyötrődnek az örök
lángokban, Teremtőjük megelégedéssel tekint le rájuk.
Sátán tehát saját tulajdonságaival ruházza fel az emberiség Teremtőjét és Jótevőjét. A kegyetlenség sátáni tulajdonság. Isten a szeretet; és mindaz, amit Ő
teremtett, tiszta, szent és szép volt, amíg az első nagy lázadó meg nem honosította a bűnt. Sátán az az ellenség, aki az embert bűnre kísérti, és azután, ha
teheti, elpusztítja. Ha pedig már biztos abban, hogy az áldozat az övé, ujjong
a pusztulás miatt, amit ő okozott. Ha tehetné, az egész emberiséget hálójába
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fogná. Ha Isten nem lépett volna közbe, Ádám egyetlen fia, egyetlen leánya sem
menekülne meg.
Sátán ma is úgy próbálja legyőzni az embert, mint annak idején ősszüleinket
- a Teremtő iránti bizalom megrendítésével; azzal, hogy kételyt kelt benne Isten
bölcs kormányzásával és törvényei igazságosságával szemben. Sátán és megbízottai, hogy igazolják saját rosszindulatukat és lázadásukat, Istent még önmaguknál is rosszabbnak tüntetik fel. A nagy csaló a benne rejlő iszonyú kegyetlenséget mennyei Atyánkra próbálja áthárítani. Azt a látszatot akarja kelteni,
hogy nagy igazságtalanság történt vele, amikor Isten azért űzte ki a mennyből,
mert nem akart meghódolni egy ilyen igazságtalan uralkodó előtt. Elhíreszteli a
világnak, hogy micsoda szabadságot élvezhetnének az ő elnéző uralma alatt, ellentétben azzal a szolgasággal, amelyet Jahve szigorú törvényei kényszerítenek
rájuk. Így téríti le az embereket az Isten iránti engedelmesség útjáról.
Mennyire ellentétben áll a szeretettel, az irgalommal, sőt az igazságérzetünkkel is az a tanítás, hogy a gonosz halottak az örökké égő pokol kénköves tüzében
kínlódnak; hogy egy rövid földi élet bűneiért addig kell gyötrődniük, ameddig
Isten létezik. Ezt a dogmát mégis világszerte tanítják, és most is helye van sok
keresztény hitvallásban. Egy nagy tudású teológia doktor ezt mondta: „A pokol
gyötrelmének látványa mindig külön örömet fog jelenteni a szenteknek. Amikor
látják mások, hozzájuk hasonló természettel és körülmények között született lények gyötrelmét és a saját dicső állapotukat, tudatosul bennük, hogy milyen
boldogok.” Egy másik így szólt: „Míg a harag edényei az elkárhoztató rendelkezés végrehajtását örökre szenvedik, kínlódásuk füstje örökre felszáll az irgalom
edényeinek szeme láttára, akik, ahelyett, hogy együtt szenvednének e szerencsétlenekkel, ezt mondják: Ámen, halleluja! Dicsőség az Úrnak! „
A Bibliának melyik lapján lehet ilyen tanítást olvasni? Vajon a megváltottakból
a mennyben kihal minden szánakozó és könyörülő érzés, sőt még az emberség
is? Felváltja ezeket az érzéseket a sztoikusok közömbössége és a barbárok kegyetlensége? Ó, nem! Isten Könyve nem ezt tanítja. Akik a fent idézett szemléletet hirdetik, lehetnek tanult, sőt becsületes emberek, de Sátán álbölcseletének
becsapottjai. Sátán félreérteti velük a Szentírás súlyos kijelentéseit. Keserűséget
és rosszindulatot olvastat ki belőlük, ami rá jellemző, nem pedig Teremtőnkre.
„Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában,
hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg
gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg?” (Ez 33:11)
Milyen haszna van Istennek abból, ha azt valljuk, hogy örömmel nézi a szakadatlan gyötrelmet; hogy élvezettel hallgatja a szenvedő teremtményei nyögését, sikoltozását és átkozódását, akiket a pokol tüzében tart? Hallhatja-e vajon
a végtelen Szeretet e rettenetes hangokat kedves zenének? Micsoda rettenetes
A Nagy Küzdelem, (473-489.) Az első nagy csalás
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istenkáromlás az az állítás, hogy a gonoszok örökké tartó szenvedésével Isten
kifejezi a bűnnel, a világegyetem békéjét és rendjét megrontó veszedelemmel
szembeni gyűlöletét! Ha Isten gyűlöli a bűnt, akkor miért állandósítja!? Mert
e teológusok tanításai szerint a kegyelem reménye nélküli állandó gyötrelem
dühbe hozza a bűn nyomorult áldozatait, és minthogy dühüket átkozódásban és
istenkáromlásban fejezik ki, így egyre fokozzák bűnösségük terhét. Isten dicsőségét nem öregbíti a meg nem szűnő korszakokon át állandóan növekvő bűn.
Az emberi agy képtelen felmérni, hogy mennyi bajt okozott az örök gyötrelemről szóló tévtanítás. A Biblia vallását, amely tele van szeretettel, jósággal és
részvéttel, beárnyékolja a babona, és körülveszi a félelem. Ha meggondoljuk,
hogy Sátán milyen hamis színekkel festi meg Isten jellemét, csodálkozhatunk-e
azon, hogy az emberek a mi irgalmas Teremtőnket rettegik, sőt gyűlölik? Azok az
ijesztő nézetek, amelyek Istenről világszerte a szószékeken hangoznak el, emberek ezreit, sőt millióit teszik kételkedővé és hitetlenné.
Az örök gyötrelem elmélete is hamis tan, Babilon utálatosságainak egyfajta
bora, amellyel minden népet megitat (Jel 14:8; 17:2). Igazán rejtély, hogyan tudták Krisztus szolgái elfogadni és hirdetni ezt az eretnekséget a szószékről. Ez a téves tanítás Rómától származik, akárcsak a hamis szombat. Az igaz, hogy nagy és
jó emberek tanították, de ők még nem láttak olyan világosan, mint mi. Ók csak
azért a világosságért voltak felelősek, amely az ő korukban sugárzott; nekünk
pedig azzal a világossággal kell elszámolnunk, amely a mi időnkben fénylik. Ha
elfordulunk Isten Igéjének bizonyságtételétől, és elfogadunk hamis tanításokat
csupán azért, mert atyáink tanították őket, mi is a Babilonra kimondott ítélet alá
esünk, utálatosságainak borából iszunk.
Sokan, akiket felháborít az örök gyötrelem tana, a másik végletbe esnek. A
Szentírásból Istent a szeretet és a könyörület Istenének ismerték meg, és nem
tudják elhinni, hogy teremtményeit az örökké égő pokolba fogja küldeni. Mivel azonban azt vallják, hogy a lélek természeténél fogva halhatatlan, csak arra
a következtetésre juthatnak, hogy végül az egész emberiség üdvözül. Sokan a
bibliai intéseket csak ijesztgetésnek tartják, amelyekkel Isten az embert engedelmességre akarja bírni, fenyegetéseit azonban úgy sem fogja beváltani. A bűnös tehát, aki Isten kívánalmaival nem törődve önző élvezetekkel tölti életét,
reménykedhet abban, hogy végül Isten megkegyelmez neki. Ez a tanítás, amely
Isten irgalmára számít, de nem vesz tudomást igazságáról, tetszik az érzéki szívnek, és bűnre bátorítja a gonoszt.
Annak bizonyítására, hogy az egyetemes üdvösség hívei menynyire kiforgatják a Szentírást lélekromboló dogmáik alátámasztására, csupán saját szavaikat
kell idézni. Egy hitetlen fiatalember temetésén, aki baleset áldozata lett, egy
univerzalista lelkész a Dávidról szóló szentírási kijelentést idézte: „Megvigaszta-
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lódott Amnon felől, hogy meghalt” (2Sám 13:39).
„Sokszor megkérdezik tőlem - mondta a szónok -, mi lesz a sorsa azoknak,
akik bűnösen távoznak e világból, talán részegen, a bűntől skárlátvörösen, szen�nyfoltosan, megtisztulatlanul halnak meg, vagy mint ez a fiatalember, aki soha
nem vallott vagy gyakorolt semmilyen vallást. Mi beérjük a Szentírással; válasza
megoldja a félelmes problémát. Amnon nagyon gonosz és megátalkodott volt.
Amnont leitatták, és részegségében megölték. Dávid Isten prófétája volt. Neki
tudnia kellett, hogy Amnonnak rossz vagy jó lesz az eljövendő világban. Hogyan
fejezte ki azt, amit érzett? ‚Dávid király pedig felhagyott azzal, hogy Absolon ellen menjen, mert megvigasztalódott Amnon felől, hogy meghalt’ (2Sám 13:39).
Mire következtethetünk ezekből a szavakból? Vajon nem arra, hogy nem hitt
az idők végtelenségéig tartó szenvedésben? Ahogy mi sem hiszünk. És itt örvendetes érvet találunk annak a tetszetős, felvilágosult és kedvező feltevésnek az
alátámasztására, hogy végül egyetemes tisztaság és béke lesz. Dávid megvigasztalódott, amikor látta, hogy fia meghalt. Vajon miért? Mert prófétai szemmel látta a dicsőséges jövőt, és látta fiát minden kísértéstől távol, a megkötözöttségtől
megszabadultan, és a bűn rontásaitól megtisztítva. És miután Amnon megfelelő
szentségre jutott, és eléggé tisztán látott, beléphetett az üdvözült, örvendező
lelkek gyülekezetébe. Dávid egyetlen vigasza az volt, hogy a bűnös állapotból és
a szenvedésből kiemelt szeretett fia elment oda, ahol a Szentlélek fennköltebb
befolyása árad sötét lelkére; ahol lelke kitárul a menny bölcsessége és az örökké
tartó szeretet édes gyönyörei előtt, és megszentelt jellemmel alkalmassá lesz
arra, hogy a menny örököseinek nyugalmát és társaságát élvezze.
Ezekből a gondolatokból megérthetjük és elhihetjük, hogy az üdvösség semmi olyan dolgon nem múlik, amit mi ebben az életben teszünk; sem a szívünk
megváltozásán, sem a hitünkön vagy a hitvallásunkon.”
Krisztus állítólagos szolgája tehát elismételte azt a hazugságot, amit a kígyó
az Édenben mondott: „Bizony nem haltok meg”. „Amely napon ejéndetek abból,
megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten.” Ezek szerint a
leggonoszabb bűnös is - a gyilkos, a tolvaj, a házasságtörő - halála után részese
lehet a halhatatlan boldogságnak.
Honnan veszi következtetéseit a Szentírásnak ez a kiforgatója? Dávid egyetlen mondatából, amellyel kifejezte, hogy megnyugszik a Gondviselésben. „Felhagyott azzal, hogy Absolon ellen menjen, mert megvigasztalódott Amnon felől,
hogy meghalt.” Miután az idő enyhítette mardosó fájdalmát, gondolatai a halott
fiától az élőhöz szálltak, aki félve bűnének jogos büntetésétől, önkéntes száműzetésbe vonult. Ez bizonyítaná azt, hogy a vérfertőző, részeges Amnon halálakor azonnal a boldogság honába került, és ott megtisztulva felkészült arra, hogy
a bűntelen angyalok társaságában éljen?! Tetszetős mese valóban, alkalmas az
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érzéki szív kielégítésére! Ez Sátán tanítása, amellyel hatékony munkát végez.
Csodálkozhatunk-e akkor azon, hogy ilyen tanítás nyomán a gonoszság terjed?
Ennek a hamis tanítónak a hitvallása sok más tanító hitvallását illusztrálja.
Sokan, akik a Szentírás néhány szavát összefüggéséből kiemelve, sokszor az eredeti szöveget a visszájára fordítják, e szétdarabolt szakaszokat olyan tanítások
bizonyítására használják, amelyeknek nincs alapjuk Isten Igéjében. Az csupán
feltételezés, hogy az idézett bibliaszöveg bizonyítja az iszákos Amnon mennybejutását, ugyanis ezt félreérthetetlenül megcáfolja a Szentírásnak az a világos és
határozott kijelentése, hogy a részegesek nem örökölhetik Isten országát (lKor
6:10). A kétkedők, hitetlenek és szkeptikusok így teszik az igazságot hazugsággá; álbölcseletükkel tömegeket vezetnek félre, és a földi biztonság bölcsőjében
álomba ringatják őket.
Ha igaz volna az, hogy amikor az ember meghal, lelke azonnal a mennybe jut,
akkor joggal kívánhatnánk inkább a halált, mint az életet. E hiedelem nyomán
sokan vetnek véget életüknek. Amikor a bajok, a kétségek, a csalódások erőt
vesznek az emberen, akkor könnyűnek tűnik elvágni az élet könnyen szakadó
fonalát, és elszökni az örök boldogság honába.
Isten az Ige által kétségtelenné teszi, hogy törvényének áthágóira büntetés
vár. Akik azzal áltatják magukat, hogy Isten irgalmasabb annál, mintsem végrehajtsa azt a büntetést, amit az igazság megkíván, azok nézzenek fel a Golgotára.
Isten bűntelen Fiának halála tanúsítja, hogy „a bűn zsoldja a halál”; hogy Isten
törvényének megsértőjét jogos büntetés sújtja. A bűntelen Krisztus bűnné lett
az emberért. Viselte a törvényszegés szégyenét; szenvedett, mert Atyja elfordította arcát tőle, mígnem a Fiú szíve meghasadt, és kilehelte lelkét. A menny az
ember üdvösségéért hozta ezt az áldozatot. Más mód nem volt a bűn büntetésének feloldására. És aki nem fogadja el az ilyen áron nyújtott engesztelést,
annak saját magának kell viselnie törvényszegésének terhét és büntetését.
Nézzük, mit tanít még a Biblia a megátalkodott gonoszokról, akiket az univerzalisták szent és boldog mennyei angyaloknak képzelnek!
„Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen” (Jel 21:6). Ez az
ígéret csak a szomjazóknak szól. Csak az kap inni, aki érzi, hogy szüksége van az
élet vizére, és kész mindenről lemondani érte. „Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem” (Jel 21:7). A Szentírás feltételeket szab. Hogy mindent örökölhessünk, a bűnnek ellen kell állnunk, és azt le
kell győznünk.
Az Úr Ésaiás próféta által kijelenti: „Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen
dolga”. „Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint
fizetnek néki” (Ésa 3:11-12). „Bár meghosszabbítja életét a bűnös, aki százszor
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is vétkezik; mégis tudom én - mondja bölcs Salamon -, hogy az istenfélőknek
lészen jó dolguk, akik az Ő orcáját félik; a hitetlennek pedig nem lesz jó dolga”
(Préd 8:12-13). Pál pedig arról tesz bizonyságot, hogy a bűnös gyűjt magának
„haragot a haragnak és az Isten igaz ítélete kijelentésének napjára, aki megfizet
mindenkinek az ő cselekedetei szerint”. „Nyomorúság és ínség minden gonoszt
cselekvő ember lelkének” (Róm 2:5-6.9).
„Egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó,
nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában” (Ef 5:5). „Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg
az Urat” (Zsid 12:14). „Boldogok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn
maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot” (Jel 22:14-15).
Isten kinyilatkoztatta jellemét az embernek, és azt, hogy miként kezeli a bűnt.
„Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen; megbocsát hamisságot, vétket
és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül” (2Móz 34:6-7). „Az Úr ... a gonoszokat mind megsemmisíti.” „A bűnösök mind elvesznek; a gonosznak vége
pusztulás” (Zsolt 145:20; 37:38). A mennyei kormányzat a maga hatalmának és
tekintélyének súlyával vet véget a lázadásnak. De a büntető igazságszolgáltatás
minden megnyilatkozási formája teljes összhangban van az irgalmas, türelmes,
jóakaratú Isten jellemével.
Isten nem alkalmaz kényszert. Mindenkinek szabad akaratot és döntési lehetőséget adott. Isten nem talál örömet a szolgai engedelmességben. Azt akarja,
hogy teremtményei azért szeressék, mert méltó rá. Azt akarja, hogy azért engedelmeskedjenek, mert tudják, hogy Ő bölcs, igazságos és jóakaratú Isten. Azok,
akiknek helyes fogalmuk van ezekről a tulajdonságokról, szeretni fogják Istent,
mivel a jellemvonásai iránti csodálat vonzza őket.
A jóság, az irgalom és a szeretet elve, miként azt Megváltónk tanította és életével szemléltette, Isten akaratát és jellemét tükrözi. Krisztus kijelentette, hogy
csak azt tanítja, amit Atyjától tanult. Isten kormányzatának elvei tökéletes ös�szhangban vannak a Megváltó tanításával: „Szeressétek ellenségeiteket!”. Isten
a világegyetem érdekében semmisíti meg a gonoszokat, sőt azok érdekében is,
akiket ítéletével sújt. Isten a gonoszokat is megajándékozná boldogsággal, ha
jellemének igazságossága és kormányzatának törvényei ezt lehetővé tennék.
Körülveszi őket szeretetének jeleivel, megismerteti velük törvényét, és felkínálja
nekik kegyelmét. De ők semmibe veszik szeretetét, nem törődnek törvényével,
és elutasítják kegyelmét. Miközben élvezik ajándékait, meggyalázzák az Ajándékozót. Gyűlölik Istent, mert tudják, hogy irtózik bűneiktől. Az Úr sokáig tűri
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megátalkodottságukat, de végül eljön a kritikus pillanat, amikor sorsuk eldől.
Láncolja magához e lázadókat? Kényszerítse őket akarata teljesítésére?
Akik Sátánt választották vezérüknek, és akiket ő irányít, azok nem alkalmasak
az Istennel való közösségre. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, a kegyetlenség
beágyazódott jellemükbe. Beléphetnek-e a mennybe ezek az emberek, hogy
örökre együtt legyenek azokkal, akiket a földön megvetettek és gyűlöltek? Az
igazság soha nem lesz kellemes a hazugnak; a szelídség nem lesz kívánatos a
beképzeltnek és gőgösnek; a tisztaság nem tetszetős az erkölcstelennek; az önzetlen szeretet nem vonzó az önzőnek. Milyen örömet kínálhat a menny a földi
érdekeknek élő, önző embereknek?
Mi lenne, ha azok, akik egy életen át Isten ellen lázadtak, egyszerre csak a
mennyben találnák magukat - ott, ahol minden öröktől fogva szent és tökéletes; ahol minden szív tele van szeretettel, minden arc boldogságtól ragyog; ahol
az öröm elragadtatott zenéje dicsőíti Istent és a Bárányt; ahol a királyi széken
ülő arcáról fény sugárzik a megváltottakra? Tudnának-e azok, akik teljes szívükből gyűlölik Istent, az igazságot és a szentséget, a mennyei sokaság közé lépve
himnuszt énekelni? El tudnák-e viselni Isten dicsőségét és a Bárányét? Semmiképpen! Kegyelmi idejük évekig tartott. Formálhatták volna jellemüket a men�nyei életre. De nem tanulták meg szeretni a tisztaságot és nem tanulták meg
a menny nyelvét. Most pedig már túl késő. Azok, akik egész életükben Isten
ellen lázadtak, alkalmatlanok a mennyei életre. A menny tisztasága, szentsége
és békéje kínszenvedés lenne számukra; Isten dicsősége pedig megemésztő tűz.
Menekülnének arról a szent helyről. Szívesen fogadnák a pusztulást, hogy elrejtőzhessenek annak színe elől, aki meghalt üdvösségükért. A gonoszok sorsa saját döntésük következménye. A mennyből való kirekesztésük, ami rajtuk múlik,
Isten részéről igazságos és irgalmas cselekedet.
Miként az özönvíz idején a víz, azon a nagy napon a tűz fogja hirdetni Isten
döntését, amely szerint a gonoszok gyógyíthatatlanok. Nem akarják Isten tekintélyét elismerni. Akaratukat a lázadásra használták. És amikor életük véget
ér, túl késő lesz ahhoz, hogy megtanuljanak Isten szerint gondolkozni; túl késő
a törvényszegés útjáról az engedelmesség útjára térni, a gyűlöletet szeretetre
változtatni.
Isten megkímélte a gyilkos Kain életét. Példájából láthatja a világ, mi lenne,
ha a bűnös élve maradva folytathatná zabolátlan gonoszságát. Kain „vallásának”
és példájának hatására utódai tömegesen süllyedtek a bűnbe, amíg „megsokasult az ember gonoszsága a földön”, és „szíve gondolatának minden alkotása
szüntelen csak gonosz” lett. „A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a
föld erőszakoskodással” (1Móz 6:5.11).
Isten irgalmas volt a világhoz, amikor kiirtotta Noé gonosz kortársait. Kegye-
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lemből pusztította el Sodoma romlott lakóit is. Sátán megtévesztő befolyására a
gonosztevők rokonszenvet és csodálatot váltanak ki az emberekből, és így másokat is szüntelenül lázadásra indítanak. Így volt ez Kain és Noé korában, Ábrahám és Lót idejében. Így van ez napjainkban is. Isten a világegyetem iránti
irgalomból pusztítja el végül kegyelmének elutasítóit.
„A bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk
Krisztus Jézusban” (Róm 6:23). Az élet az igazak öröksége, a halál pedig a gonoszok osztályrésze. Mózes ezt mondta Izraelnek: „Elődbe adtam ma néked az
életet és a jót; a halált és gonoszt” (5Móz 30:15). E bibliaversben említett halál
nem Ádám halála, mert Ádám törvényszegésének büntetését az egész emberiség szenvedi. Mózes „a második halált”-t állította szembe az örök élettel.
Ádám bűne miatt a halál az egész emberiséget sújtja. Mindenkinek meg kell
halnia. „Lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak”;
„mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban is
mindnyájan megeleveníttetnek” (Acs 24:15; 1Kor 15:22). A Szentírás azonban
különbséget tesz a feltámadottak két csoportja között. „Mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát, és kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet
feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására” (Jn
5:28-29). Akit Isten „méltóvá” tesz az élet feltámadására, az „boldog és szent”.
„Ezeken nincs hatalma a második halálnak” (Jel 20:6). De azoknak, akik nem
bűnbánattal és hittel könyörögtek bocsánatért, viselniük kell törvényszegésük
büntetését - „a bűn zsoldjá”-t. Büntetésük időtartama és súlyossága „az ő cselekedeteik szerint” változik, de a második halállal végződik. Mivel Isten igazságosságával és irgalmával nem egyeztethető össze, hogy a bűnöst bűneivel együtt
megmentse, megvonja tőle az életet, amelyet törvényszegésével eljátszott, és
amelyre méltatlannak bizonyult. Egy ihletett író ezt mondja:”Egy kevés idő még,
és nincs gonosz; nézed a helyét, és nincsen ott.” Egy másik pedig kijelenti: „Olyanok lesznek, mintha nem lettek volna” (Zsolt 37:10; Abd 16). Gyalázattal borítva
a reménytelen, örök feledésbe merülnek.
Így ér véget a bűn minden belőle fakadó bajjal és rontással együtt. A zsoltáríró így szól: „Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt: nevüket
mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre” (Zsolt 9:6-7).
János, bepillantva az, örökkévalóságba - amint a Jelenések könyvében írja -, hallotta az egyetemes himnuszt, amelyet egyetlen disszonáns hang sem zavar meg.
Mennyen és földön minden teremtmény Istent dicsőíti (Jel 5:13). Egyetlen elveszett lélek sem lesz, aki véget nem érő gyötrelmében Istent káromolná. A pokol
nyomorultjai nem fogják megzavarni az üdvözültek énekét.
Azon a sarkalatos tévedésen alapszik a halálban is megmaradó öntudat tana,
hogy az ember természeténél fogva halhatatlan. Ez olyan dogma, amely az örök
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gyötrelem tanához hasonlóan ellentmond a Szentírás tanításainak, a józan észnek és az emberségnek. A közhiedelem szerint a megváltottak a mennyben mindent tudnak, ami a földön, különösen hátra maradt barátaikkal történik. De mi
öröme lenne a halottaknak abban, ha látnák az élők gondját, baját, ha ismernék
szeretteik bűneit, csalódásait, szenvedéseit? Vajon élveznék-e a menny boldogságát földi barátaik felett lebegve? Milyen mérhetetlenül felháborító az a hiedelem, hogy amikor a megátalkodottak utolsót lélegzenek, lelkük a pokol lángjai
közé kerül! Milyen kimondhatatlanul gyötrődnének azok, akik látnák, hogy barátaik készületlenül szállnak a sírba, egy olyan örökkévalóságba, ahol állandósul
a fájdalom és a bűn. Ez a gyötrő gondolat már sok embert az őrületbe kergetett.
Mit mond a Szentírás ezekről a dolgokról? Dávid kijelentette, hogy az ember
öntudatlan a halálban. „Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei” (Zsolt 146:4). Salamon ugyanígy vélekedett: „Az élők tudják,
hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak.” „Mind szeretetük, mind
gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett; és többé semmi részük nincs
semmi dologban, amely a nap alatt történik.” „Semmi cselekedet, okoskodás,
tudomány és bölcsesség nincs a seolban, ahová menendő vagy” (Préd 9:7-8.12).
Amikor Ezékiás imájára Isten azt válaszolta, hogy tizenöt évvel meghosszabbítja életét, a hálás király dicsőítette Istent e nagy irgalomért. Énekéből megtudjuk, hogy miért örvendezett: „Nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal
Téged, hűségedre nem a sírverembe szállók várnak! Ki él, ki él, csak az dicsőít
Téged, mint ma én!” (Ésa 38:18-19). A népszerű teológia tanítása szerint az igaz
halottak a mennyben vannak; boldogan és soha el nem haló ajakkal dicsőítik
Istent. Ezékiás király nem látta ilyen biztatónak és dicsőségesnek a halált. Szavai
összecsengenek a zsoltáríró bizonyságtevésével: „Nincs emlékezés rólad a halálban, a seolban kicsoda dicsőít Téged?” „Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem
nem azok, akik alászállanak a csendességbe” (Zsolt 6:6; 115:17).
Péter pünkösdkor azt mondta, hogy Dávid pátriárka „megholt és eltemettetett, és az ő sírja e mai napig minálunk van”. „Mert nem Dávid ment fel a men�nyországba” (Acs 2:29.34). Az a tény, hogy Dávid a sírban marad a feltámadásig,
bizonyítja, hogy az igazak nem jutnak a mennybe halálukkor. Mivel Krisztus feltámadt, Dávid végül Isten jobbjára ülhet, de csak a feltámadás után.
Pál ezt mondta: „Ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott
fel. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát” (1Kor 15:1618). Ha az igazak négyezer éven át haláluk után egyenesen a mennybe mentek,
hogyan mondhatta Pál, hogy ha nincs feltámadás, akkor „akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek”. Ez esetben nem volna szükség feltámadásra.
A vértanú Tyndale ezt mondta a holtak állapotáról: „Az igazat megvallva, nem
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vagyok meggyőződve arról, hogy (a halottak) már abban a dicsőségben vannak,
amelyben Krisztus vagy Isten kiválasztott angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen
idegen; mert ha ez úgy lenne, amit nem hiszek, akkor a test feltámadásáról hiábavaló lenne prédikálni.”
Tagadhatatlan tény, hogy a halálkor megkapható halhatatlan boldogság reménye sok embert arra késztetett, hogy mellőzze a feltámadás bibliai tanítását.
Ezt az irányzatot dr. Adam Clarke így észrevételezte: „Úgy tűnik, hogy a feltámadás tanának az őskeresztények sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak,
mint napjaink keresztényei. Ez hogy lehet? Az apostolok állandóan ismételgették ezt a tant, és Isten gyermekeit ezzel szorgalomra, engedelmességre és jókedvre lelkesítették. De korunkbeli utódaik csak ritkán említik! Hirdették ezt az
apostolok, és hitték az őskeresztények. Ezt prédikáljuk mi is, és így hiszik hallgatóink is. Az evangélium egyetlen tantételre sem helyez nagyobb súlyt, mint
erre. Az igehirdetés jelenlegi rendszerében pedig egy olyan tantétel sincs, amit
nagyobb hanyagsággal kezelnénk, mint ezt.”
Ennek az lett a következménye, hogy a keresztény világ majdnem teljesen
elhomályosította és szem elől tévesztette a feltámadás dicső igazságát. Egy neves vallásos író 1Thessz 4:13-18-hoz ezt a magyarázatot fűzi: „Az Úr második eljövetelének megbízhatatlan tanát az igazak boldog halhatatlanságának tanával
cseréljük fel, ami alkalmas a vigasztalásra. Számunkra az Úr halálunkkor jön el.
Erre várunk és erre készülünk. A halottak már eljutottak a dicsőségbe. Ők nem
várnak a megítélésüket és boldogságukat jelző trombitaszóra.”
Pedig amikor Jézus távozni készült tanítványai köréből, nem azt mondta nekik, hogy nemsokára ők fognak hozzá menni. „Elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek - mondta. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök,
és magamhoz veszlek titeket” (Jn 14:2-3). Pál pedig azt mondja, hogy „maga az
Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt a Krisztusban; azután mi, akik élünk, akik
megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe;
és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk”. Majd hozzáteszi: „Vigasztaljátok egymást e beszédekkel”(1Thessz 4:16-18). Milyen nagy különbség van e vigasztaló
szavak és az univerzalista lelkész fent idézett szavai között! Az utóbbi azzal vigasztalta a gyászoló barátokat, hogy bármilyen bűnös is volt barátjuk, amikor
kilehelte lelkét, az angyalok maguk közé fogadták. Pál az Úr eljövetelére hívja
fel hittestvérei figyelmét, amikor majd a sír béklyói lehullanak, és azok, „akik
meghaltak volt a Krisztusban”, feltámadnak az örök életre.
Mielőtt bárki beléphetne az üdvözültek honába, életét - jellemét és cselekedeteit - Isten megvizsgálja. Mindenkit megítél a könyvek feljegyzései alapján,
és mindenkit cselekedetei szerint jutalmaz. Ez az ítélet nem a halálkor történik.
A Nagy Küzdelem, (473-489.) Az első nagy csalás
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Figyeljük meg Pál szavait: Isten „rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld
kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek az által, hogy feltámasztá őt halottaiból” (Acs 17:31). Az apostol itt
világosan kijelentette, hogy Isten egy meghatározott időben ítéli meg a világot.
Pál úgy látta, hogy ez a jövőben fog teljesedni.
Júdás ugyanerre az időszakra utal: „Az angyalokat is, akik nem tartották meg
fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakhelyüket, a nagy nap ítéletére örök
bilincseken, sötétségben tartotta.” Majd Énok szavait idézi: „Imé eljött az Úr az
Ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenek felett” (Jud 6.14-15). János
kijelenti, hogy látta „a halottakat, nagyokat és kicsinyeket; és könyvek nyittatának meg... és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva”
(Jel 20:12).
De amennyiben a halottak már most élvezik a menny boldogságát, illetve a
pokol lángjai közt gyötrődnek, mi szükség van a későbbi ítéletre? Isten Igéjének e fontos dolgokról szóló tanítása nem homályos, és nem ellentmondó. Az
egyszerű ember is megértheti. De melyik tárgyilagos ember képes bölcsességet
vagy méltányosságot felfedezni korunk elméletében? Vajon az Isten közelében
talán már századokat eltöltő igazak, miután az ítélőszék megvizsgálta ügyüket,
megkapják-e ezt a dicséretet: „Jól vagyon jó és hű szolgám... menj be a te uradnak örömébe”? És kihívják-e a gonoszokat a gyötrelem helyéről, hogy az egész
föld Bírájától meghallják ezt az ítéletet: „Távozzatok tőlem ti átkozottak, az örök
tűzre!” (Mt 25:21.41)? Micsoda kegyes szemfényvesztés! Isten bölcsességének
és igazságosságának milyen megszégyenítő vádja!
A lélek halhatatlanságának elmélete volt egyike azoknak a hamis tanoknak,
amelyeket Róma a pogányságtól vett át és beépített a keresztény vallásba. Luther Márton ezeket a tanításokat a „szörnyszülött mesék”-hez sorolja, „amelyek
Róma dekrétumainak szemétdombján teremnek”. Luther magyarázatot fűz e
salamoni szavakhoz, amelyeket a Prédikátorok könyve így örökít meg: „A halottak semmit nem tudnak”. A reformátor ezt mondja: „Ez az ige is azt bizonyítja,
hogy a holtaknak nincsenek ... érzéseik. Ott nincs semmi kötelesség, tudomány,
ismeret, bölcsesség. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak, és egyáltalán semmit nem éreznek. Mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a
napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken
egy percet aludtak volna.”
A Szentírásban nem találunk olyan kijelentést, hogy az igazak jutalmukat, a
gonoszok pedig büntetésüket a halálukkor kapják meg. A pátriárkáktól és a prófétáktól nem maradt fenn ilyen kijelentés. Krisztus és apostolai még csak nem is
céloztak erre. A Biblia világosan tanítja, hogy a halottak nem mennek azonnal a
mennybe. Azt olvassuk róluk, hogy alszanak a feltámadásig (1Thessz 4:14; Jób
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14:10-12). Azon a napon, amikor elszakad az ezüstkötél és összetörik az aranypalack (Préd 12:8), az ember nem tervez többé. Akik alászállnak a sírba, a csendességben vannak. Többé nem tudnak semmit arról, ami a nap alatt történik
(Jób 14:21). Áldott pihenés ez a megfáradt igazaknak! Az idő, akár hosszú, akár
rövid, számukra egy pillanat csupán. Alszanak, és a mennyei harsonák hangjára
dicső halhatatlanságra ébrednek. „Mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban... Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz
ige, mely meg vagyon írva: elnyeletett a halál diadalra” (1Kor 15:52-54). Amikor
Isten előhívja e halottakat mély álmukból, gondolatuk fonalát ott veszik fel, ahol
elejtették. Utoljára a halállal tusakodtak; utoljára arra gondoltak, hogy a sír fogságába esnek. Amikor előjönnek a sírból, első boldog gondolatuk e győzelmes
kiáltásban fejeződik ki: „Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?”
(1Kor 15:55).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, (13-17.) ELSŐ LÁTOMÁSOM

Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város kapuja
felé indultunk. Jézus most felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a
gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain s így szólt: Ti megmostátok ruhátokat
az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be.
Mindnyájan beléptünk és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz. Itt láttuk az
Élet fáját és Isten királyi székét. A királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek
két partján az Élet fája állott. A folyam mindkét oldalán egy-egy fa törzse állott
tiszta színaranyból.
Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint ismét odatekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fává egyesülnek azok. Így áll az Élet fája az élet
folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajoltak, ahol mi álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak; mintha arany és ezüst vegyületében keletkeztek volna.
Mindnyájan a fa alá léptünk és helyet foglaltunk alatta, hogy a hely dicsőségét
szemlélhessük. Majd Fitch és Stockmann testvérek, akik Isten országának evangéliumát hirdették, - de akiket Isten már előbb elszólított, hogy megmentse őket
- hozzánk közeledtek, és élményeink felöl kérdezősködtek, melyek azalatt történek, míg ők a sírban aludtak. Akartuk volna elmondani nagyobb küzdelmeinket,
de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok oly csekélynek látszottak, hogy képtelenek voltunk beszélni róluk s csak azt kiáltottuk: Hallelúja,

Tapasztalatok és Látomások, (13-17.) Első látomásom
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óh mily könnyű elnyerni a mennyországot! Majd pengetni kezdtük arany hárfáinkat, úgy, hogy még az ég boltozata is visszhangzott tőle.
Jézus vezetése mellett mindnyájan a városból a földre szálltunk alá éspedig
egy hatalmas hegyre, amely azonban az Urat el sem hordozhatta úgy, hogy kettévált s helyén egy tágas síkság keletkezett.
Azután feltekintettünk s láttuk a nagy várost, amelynek tizenkét alapja és tizenkét kapuja volt, három-három minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állott. Mindnyájan így kiáltottunk fel: „A város, a nagy város
alájött hozzánk Istentől a mennyből.” S a város jött s leereszkedett arra a helyre,
amelyen álltunk. Majd kívülről szemléltük a városban levő fenséges dolgokat.
Láttam ott ezüstösen pompázó házakat, amelyeket négy, gyöngyökkel ékesített
csodálatos oszlop támasztott alá. A szentek hajlékai voltak; mindegyiken arany
párkány. Láttam szenteket, kik bementek a házakba, levették koronájukat, és a
párkányra helyezték s majd ismét kijöttek és munkálkodni kezdtek a házak melletti földeken, de nem úgy, mint ahogy nekünk itt a földön dolgoznunk kell, nem,
nem! Fenséges fény sugárzott mindnyájuk feje felett s állandóan dicsőítették és
magasztalták Istent.
Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek s mikor
szedegettem belőlük, így kiáltottam fel: „Hisz ezek nem hervadnak el, sohasem
hervadnak el!” Azután megint másik rétet láttam, melyet gyönyörű magas zöld
fű borított s midőn Jézus dicsőítésére hullámzott, az arany és ezüst színpompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, hol a legkülönfélébb állatok:
oroszlán, bárány, leopárd és farkas a legteljesebb egyetértésben éltek egymás
mellett. Közöttük járkáltunk s azok békésen követtek bennünket. Azután egy erdőbe mentünk. Ez az erdő sem hasonlított a mi sűrű sötét erdeinkhez; egészen
világos volt s ragyogó színben tündökölt. A fák ágai fel és alá hajladoztak s mi
így kiáltottunk: „Mi biztonságban lakozunk a vadonban és alszunk az erdőben.”
Átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé.
Mikor kissé tovább mentünk, embercsoporttal találkoztunk, amely szintén
a hely pompáját csodálta. Észrevettem, hogy vörös szegély húzódik végig ruhájukon. Koronáik ragyogtak, ruhájuk tiszta fehér volt. Mikor üdvözöltük őket,
megkérdeztem Jézustól, hogy kik ezek? Azt felelte, hogy vértanuk, akik érette életüket adták. Nagy csapat gyermeket is láttam mellettük, akiknek ruháján
szintén vörös szegély volt. Most már közvetlenül előttünk állott Sion hegye s
megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. Körülötte még hét
hegy emelkedett rózsákkal és liliomokkal borítva. És láttam, midőn a kicsinyek
felmásztak a hegyre, vagy ha akarták, szárnyaikat használták, s úgy repültek fel
a csúcsokra, hol a soha el nem hervadó virágok nyíltak, melyeket kedvükre szedhettek le. A templom körüli térséget a legkülönfélébb fák díszítették: fenyők,
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ciprusok, olajfák, mirtuszok és gránátalmák. A fügefák egészen lehajoltak a megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette ezt a teret. Mikor éppen be akartunk lépni a templomba, Jézus nyájas hangon így szólt:
„Csak a száznegyvennégyezer léphet be e helyre.” S mi így kiáltottunk: Hallelúja!
A templomot hét, színaranyból készült és drága gyöngyökkel ékesített pillér
tartotta. Le sem tudom írni az ott látott fenséges dolgokat. Óh, bárcsak beszélhetnék Kánaán nyelvén, akkor tökéletesebb képet tudnék adni ama jobb világ
dicsőségéről. Láttam ott kőasztalokat, amelyekbe arany betűkkel volt bevésve
a száznegyvennégyezer neve. Miután már szemléltük a templom dicsőségét,
kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket s a városba ment. Majd nemsokára
újra felhangzott nyájas szava: „Jöjjetek én népem, ti, kik nagy nyomorúságból
jöttetek, teljesítettétek akaratomat, szenvedtetek érettem, jöjjetek a vacsorához, én felövezem magam és szolgállak titeket.” Mi ismét kiáltottunk: Hallelúja, dicsőség az Úrnak! S beléptünk a városba. Ott láttam egy tiszta ezüstből
készült, többmérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemeink azért mégis áttekinthettek. Ott láttam az Élet fájának gyümölcseit: mannát, mandulát, fügét,
gránátalmát, szőlőt és még sok más gyümölcsöt. Kértem Jézust, engedje meg,
hogy a gyümölcsből ehessek, de Ő így szólt: „Még nem. Azok, akik ez ország
gyümölcséből esznek, többé nem térnek vissza a földre. De ha hű vagy, akkor
csakhamar eheted az Élet fájának gyümölcsét és ihatod az Élet vízét. Most pedig visszatérsz ismét a földre, hogy elbeszéld a többieknek is mindazt, amit én
neked kinyilatkoztattam.” Ezután egy angyal gyengéden alávitt a sötét világba.
Sokszor úgy érzem, hogy nem maradhatok tovább ebben a világban, amelyben
minden oly szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy jobb
országot láttam. Óh, bárcsak szárnyaim lennének, hogy mint galamb repülhetnék s bemehetnék a nyugodalomba.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, (250-257.)

AZ IGAZAK JUTALMA
Ezután igen nagy sereg angyalt láttam, akik a mennyei városból jöttek; minden egyes szent számára, névvel ellátott koronát hoztak. Midőn Jézus a koronákat kérte, átnyújtották neki az angyalok és most Jézus saját kezűleg tette minden egyes szentnek a fejére a koronát. Hárfákat is hoztak elő az angyalok és
Jézus minden egyes szentnek egy hárfát nyújtott át. A vezérlő angyal adta meg
a hangot, mire hálás, boldog énekek hangzottak fel: az összes szentek művészi
Tapasztalatok és Látomások, (250-257.)
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tökéllyel pengették hárfáikat és a legszebb, legtökéletesebb zene hangjai hallatszottak. Azután láttam, amint Jézus a megváltottak seregét a város kapuja
felé vezette. Megragadta a ragyogó sarkú kaput, kitárta azt és felkérte az igazságszerető népet, hogy lépjen be azon. A város belsejében mindaz fellelhető
volt, amiben a szent csak gyönyörködhetett. Túláradó dicsőséget láttak szemeik.
Most megváltott szentjeire tekintett Jézus; arcuk ragyogott a boldogságtól; és
miközben rájuk irányította szeretetteljes tekintetét, szép dallamos hangján így
szólt hozzájuk: „Látom lelkem fáradozását, és elégedett vagyok. Ez a végtelen
dicsőség a ti tulajdonotok az örökkévalóságon át. Szenvedésetek vége tért. Többé nem lesz sem halál, sem fájdalom, sem szenvedés, sem jajkiáltás.” Láttam,
amint a megváltottak serege leborult és koronáikat Jézus lábaihoz helyezték, és
midőn Jézus újra felegyenesítette őket, megragadták hárfájukat és csakhamar
a legszebb, s legfenségesebb zene hangjai töltötték be a mennyet s a szentek
serege dicséneket zengett a Bárány dicsőségére.
Azután láttam, amint Jézus az élet fájához vezette népét, és ismét hallottuk
nyájas szavát, midőn így szólt: „E fának levelei a pogányok gyógyítására valók.
Egyetek mindnyájan belőle.” Az élet fájának ágairól csüngött alá a legszebb gyümölcs és a szentek szabadon élvezhették azt. A városban fenséges királyiszék
volt, amelyből az élet vízének kristálytiszta árjai fakadtak. A folyam mindkét
oldalán az élet fája állott és a folyam partján még egyéb pompás fák állottak,
amelyek a legízletesebb gyümölcsöt adták.
A nyelv gyenge ahhoz, hogy híven leírhatnák a menny dicsőségét. Mikor ez
a jelenet teljesen kibontakozik előttem, a csodálkozástól a szavam is eláll. A
menny rendkívüli és felülmúlhatatlan szépségétől teljesen elbűvölve leteszem
a tollat, s elragadtatva kiáltom: „Óh, mily szeretet! Óh, mily csodás szeretet!” A
legmagasztosabb nyelv sem tudja elbeszélni a menny végtelen dicsőségét és a
jóságos üdvözítő örök szeretetének kikutathatatlan mélységeit!”
AZ ELPUSZTULT FÖLD
Figyelmemet újra a földre irányították. A gonoszok megsemmisültek, s csak
hulláik borították a földet. Isten haragja a hét csapás alatt meglátogatta a földet
s oly gyötrelmeket okozott, hogy a gonoszok kínjaikban nyelvüket harapdálták,
és Istent átkozták. Különösen a hamis pásztorok lakoltak Isten haragjától. Szemeik elsorvadtak, szemüregükben és nyelvük szájukban. Miután a szenteket Isten szava megszabadította az istentelenek dühe egymás ellen irányult. A földet
mindenfelé vér árasztotta el és a hullák a föld egyik szélétől a másikig mindent
elborítottak.
A föld elhagyott pusztasághoz hasonlított. A földrengés által elpusztított fal-
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vak és városok pusztán és romokban hevertek. A hegyek elmozdultak helyükről
és hatalmas üregek tátongtak. Repedezett sziklák hevertek mindenfelé, amelyeket egyrészt a tenger vetett ki magából, másrészt a hegyekről szakadtak alá.
Hatalmas fák gyökerestől kitépve hevertek szerte. S ez a föld lesz ezer éven át
Sátánnak és angyalainak lakhelye.
Ide lesz kötözve, itt kell neki fel s alá vándorolnia, és látnia kell Isten törvénye
elleni lázadása következményeit. Egy évezreden át élvezheti az átok gyümölcsét,
amelyet ő okozott. A földről többé nem távozhat el: ide van korlátozva, nehogy
egyéb csillagok el nem bukott lakóit is kísértse, és szerencsétlenségbe taszítsa.
Rettenetesen szenved Sátán ez idő alatt. Bukása óta mindig fejlesztette gonosz
vonásait. De most megfosztatik minden hatalmától és képességétől s alkalma
lesz azon szörnyű szerepe felett elmélkedni, amelyet bukása óta játszott. Egyben félelemmel és remegéssel tekint a jövőbe, midőn elveszi méltó büntetését,
nemcsak minden gonoszságáért, melyet ő tett, hanem minden bűnért, melynek
elkövetésére uszította az embereket.
Hallottam az angyalok diadalénekét s a szentek hálaénekét, amely úgy hangzott, mintha tízezer hangszer játszott volna, mert Sátán többé nem gyötörheti
őket, sőt még egyéb világok lakói is örökre megszabadultak jelenlététől és kísértésétől.
Azután láttam a királyiszékeket, melyeket Jézus és szentjei foglaltak el. A
szentek, mint királyok és papok együtt uralkodtak Istennel. Jézus, népének társaságában megítélte az istentelen halottakat, hozzámérte cselekedeteiket az
alapszabályokhoz, Isten szavához s elbírálta mindazt, amit testben elkövettek.
Majd döntöttek, hogy cselekedete alapján milyen büntetést érdemel minden
egyes gonosztevő, s ezt neve mellé írták a halál könyvébe. Sátánt és angyalait is
megítélték Jézus és szentjei. Sátán büntetése sokkal nagyobb lesz, mint azoké,
akiket elcsábított. Szenvedését nem lehet ezekével összehasonlítani. Sátán még
akkor is élni és szenvedni fog, mikor ezek már rég megsemmisültek.
Midőn az ezer év végén az ítélet már az összes gonoszokra kimondatott, Jézus szentjei a szent angyalok kíséretében elhagyják a várost. Jézus egy hatalmas
hegyre szállt alá, amely mihelyt rátette a lábát, kettéhasadt s nagy síksággá vált.
Majd felfelé tekintettünk s láttuk a nagy és dicső várost tizenkét alapjával s tizenkét kapujával. Minden oldalán három kapu és a kapu mellett egy angyal volt. Így
kiáltottunk: „A város, a nagy város! Alászáll Istenünktől a mennyből!” Alászállott
teljes szépségében és pompájában s elhelyezkedett ama sík térségen, melyet
Jézus kijelölt.
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A MÁSODIK FELTÁMADÁS
Most Jézus a szent angyaloknak és a megváltott szenteknek társaságában elhagyta a várost. Az angyalok körülvették parancsnokukat és elkísérték útjára.
Utánuk haladt a megváltott szentek menete. Jézus most félelmetes fenséggel
szólította elő a gonoszokat. Ugyanazzal a gyenge, beteg testtel jöttek elő, amel�lyel a sírba szálltak. Óh, mily látvány! Óh, mily jelenet! Az első feltámadás alkalmával viruló halhatatlansággal jöttek elő mindnyájan. Ellenben a második feltámadásnál mindegyik magán hordja az átok bélyegét. Együtt jönnek elő a föld
királyai és hatalmasai a szolgákkal és koldusokkal s a tudósok a tudatlanokkal.
Mindnyájan az ember Fiát nézik. S most, akik egykor megvetették és üldözték
Jézust, akik töviskoszorút helyeztek fejére, és pálcákkal verdesték, királyi fenségében pillantják meg Őt. Azok, akik kihallgatásakor arcába köpdöstek, most
ijedten fordulnak el mindent átható pillantásától és színének dicsőségétől. Akik
egykor átszögezték kezeit és lábait, most meglátják rajta a szögek helyeit. Akik
lándzsájukat oldalába szúrták, most meglátják testén kegyetlenségük nyomát.
Tudják, hogy ő az, akit felfeszítettek, és akit rettenetes lelki gyötrelmeiben kigúnyoltak. S azután felhangzik egy hosszú halálhörgés, midőn menekülnek, hogy
elrejtőzzenek a királyok Királya és, urak Ura színe elöl.
A sziklahasadékokba és a barlangokba akarnak menekülni annak dicsősége
elöl, Akit egykor megvetettek. Fenségétől és végtelen dicsőségétől elragadtatva, hirtelen egy ütemben s félelmetes értelmességgel kiáltják: „Áldott, aki jő az
Úrnak nevében!”
Jézus és a szent angyalok az összes szentek kíséretében visszamennek a szent
városba, s a levegőt betölti a halálraítélt gonoszok keserves jajveszékelése. Azután láttam, hogy Sátán újra munkájához fogott. Sorra járta alattvalóit, a betegeket és gyengéket megerősítette s biztosította, hogy ő és angyalai rendkívül
hatalmasak. Rámutatott a halálból feltámadtak megszámlálhatatlan millióira.
Ezek között voltak hatalmas hadvezérek és királyok, akik rendkívül ügyes harcosok voltak s kik birodalmakat hódítottak meg valaha. Voltak közöttük hatalmas
óriások s oly erős és ügyes férfiak nagy számmal, akik soha egyetlen csatát sem
veszítettek. Ott volt a büszke, becsvágyó Napóleon, akinek közeledtére országok
remegtek meg. Voltak magas, kiváló tehetségű emberek, akik a győzelemért vívott küzdelemben estek el. Midőn a sírból előjönnek, folytatják gondolatmenetüket ott, ahol a sírba szállás pillanatában megszakadt. Ugyanolyan sóváran
vágyakoznak ma is a győzelem után, mint abban a pillanatban, midőn elestek.
Sátán előbb angyalaival, azután pedig eme hatalmas királyokkal, hadvezérekkel
és harcosokkal tanácskozik. Sátán most végigszemléli óriási hadseregét s kijelenti embereinek, hogy a városban csak kevesen vannak és azok is gyengék, úgy,
hogy ők bátran megtámadhatják a várost, és lakóit kidobhatják, mert a győze-
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lem biztos. Könnyűszerrel a város birtokába juthatnak és övék lesz annak minden dicsősége, minden kincse és drágasága.
Sátán csábítása sikerrel jár és mindnyájan azonnal készülődnek a harcra. A
nagy seregben igen sok ügyes ember is van, akik buzgón látnak hozzá a hadfelszerelési cikkek készítéséhez. Sátán vezetése mellett megindul a sereg. A királyok és hadvezérek közvetlenül Sátán mögött haladnak, őket pedig a harcosok
követik, szakaszokba osztva. Minden egyes szakasz élén parancsnoka halad,
miközben a földnek szétrepedezett felületén a szent város felé menetelnek, a
legteljesebb rend uralkodik soraikban. Jézus bezárja a város kapuit, s az istenteleneknek serege körülzárja a várost. Most rajvonalban állnak fel, nagyon heves
ütközetre várnak. Jézus, a megdicsőült szenteknek és a mennyei angyalok seregeitől kísérve, - kiknek fejét ragyogó koronák díszítik, - megszállja a falakat. Jézus
fenséggel szól: „Bűnösök, lássátok meg az igazak jutalmát! És ti megváltottaim,
lássátok meg az istentelenek bűnhődését!” Az óriási tömeg megpillantja a dicső
sereget a város falain. Midőn látják a csillogó koronák dicsfényét s látják a megváltottak arcának fenséges sugárzását, mely Jézus képmását tükrözi vissza, s végül midőn látják a királyok Királyának végtelen dicsőségét, bátorságuk lelohad.
Az elvesztett kincsek és boldogságtudata most ébred fel bennük és belátják,
hogy a bűn zsoldja a halál. Látják az üdvözültek boldog, szent seregét, melyet
egykor megvetettek és üldöztek, hogy sorsuk dicsőség, tisztesség és halhatatlanság, - míg ők a városon kívül maradtak, velük együtt minden közönséges dolog és tisztátalanság.
A MÁSODIK HALÁL
Sátán híveinek táborába rohan s igyekszik tettre izgatni őket. De Istentől
tűz hull alá az égből s a hatalmasokat s nagyokat, a szegényeket és kicsinyeket együttesen megemészti. Láttam, hogy egyesek gyorsan megsemmisültek,
míg mások tovább szenvedtek. Cselekedeteik szerint vették fel büntetésüket.
Egyesek napokon át égtek a tűzben, s amíg csak egyetlen éghető porcikája volt
testüknek, amely még nem hamvadt el, a legnagyobb kínokat szenvedték el. Az
angyal így szólt: „Kínjaik meg nem szűnnek, és tüzük ki nem alszik, amíg egyetlen részük lesz, amelynek még el kell pusztulni.”
Sátán és angyalai hosszú ideig szenvedtek. Ő nemcsak saját bűneinek terhét volt kénytelen hordani, hanem a megváltott seregét is, mely ráhelyeztetett.
Neki kell bűnhődni azon lelkek romlásáért is, akiket ő taszított kárhozatba. Majd
végül láttam, hogy Sátán és az egész istentelen sereg elpusztult s Isten igazságérzete kielégült. Az összes mennyei seregek és az összes megváltottak fennhangon mondták: „Ámen!”
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Az angyal így szólt: „Sátán a gyökér, angyalai az ágak. Most gyökerestől,
ágastól elpusztultak. Meghaltak örök halállal. Sohasem támadnak fel többé s
Istennek világegyeteme tiszta lesz.” Azután láttam, hogy az a tűz, amely az istenteleneket elpusztította, minden tisztátalan dolgot is megemésztett és megtisztította a földet. Majd ismét láttam, hogy a föld már megtisztult és semmi
nyoma sem maradt többé a régi átoknak. A földnek szétrepedezett, egyenetlen
felülete most már mindenütt egyenletes lett. Isten egész világegyeteme megtisztult és a nagy küzdelem örökre véget ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem
megpihent, minden tiszta és szent volt. A megváltottak egész serege, fiatalok
és öregek, nagyok és kicsinyek, a Megváltó lábai elé vetették ragyogó koronáikat, letérdeltek és imádták Őt, aki öröktől fogva, mindörökké él. A gyönyörű új
föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége lesz. Az ország és a
hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magasságos egek szentjei népnek
adattak át, amely mindörökre bírja.

<<<vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, (598-602.) A KÜZDELEM VÉGET ÉR

Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kíséretében
ismét eljön a földre. Félelmes méltósággal száll alá, és életre szólítja a gonoszokat a végítéletre. Hatalmas sereg jön elő, megszámlálhatatlan, mint a tenger
fövénye. Micsoda különbség van köztük és azok között, akik az első feltámadáskor léptek ki sírjukból! Az igazakat Jézus hervadhatatlan ifjúsággal és szépséggel
ruházta fel. A gonoszok pedig a betegség és a halál nyomait viselik.
Az emberek sokaságát magával ragadja Isten Fiának dicsősége. A gonoszok
egy emberként kiáltják: „Áldott, aki jő az Úrnak nevében!”. Nem a Jézus iránti
szeretet mondatja ezt velük. Akaratlanul mondják. Az igazság kényszeríti ki szájukból. Most is éppúgy gyűlölik Krisztust, és szívük éppúgy lázad ellene, mint
amikor sírba szálltak. Nem lesz több kegyelemidejük a múlt hibáinak helyrehozására. Ennek semmi értelme nem lenne. Az élethosszig tartó törvényszegés
nem lágyította meg szívüket. A második próbaidő alatt is megkerülnék Isten kívánalmait, és lázadást szítanának a menny ellen, akárcsak az elsőben.
Krisztus az Olajfák-hegyére ereszkedik le, ahonnan feltámadása után felemelkedett, és ahol az angyalok megismételték visszatérésének ígéretét. A próféta
ezt mondja: „Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele.” „És azon
a napon az Olajfák-hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák-hegye közepén ketté válik,... igen nagy völggyé.” „És az
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Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy” (Zak
14:5.4.9). Az új Jeruzsálem káprázatos ragyogással alászáll az égből a fogadására
megtisztított és előkészített helyre. Krisztus belép a Szent Városba, és vele népe
és az angyalok.
Ekkor Sátán felkészül az utolsó nagy összecsapásra. A tét a főhatalom. Amíg
a gonoszság fejedelme nem gyakorolhatta hatalmát, és nem volt kit becsapjon,
addig tehetetlen és komor volt. De amikor a gonoszok feltámadnak, és Sátán
maga mellett látja a nagy sokaságot, reménye újraéled, és eltökéli, hogy nem
adja fel a nagy küzdelmet. Az elkárhozottak egész seregét zászlaja alá gyűjti, és
megkísérli velük tervét megvalósítani. A gonoszok Sátán foglyai. Krisztus megtagadásával meghódoltak a lázadó vezér előtt. Most is készek javaslatait elfogadni,
és parancsát teljesíteni. Sátán azonban korábbi ravaszságához híven nem árulja
el kilétét. Fejedelemnek mondja magát, a világ jogos urának, akit jogtalanul kiforgattak örökségéből. Becsapott alattvalói előtt megváltónak tünteti fel magát.
Azt hazudja, hogy az ő hatalma hozta ki őket a sírból, és azt ígéri, hogy felszabadítja őket a legkegyetlenebb elnyomás alól. Krisztus távollétében Sátán - állításai
alátámasztására - csodákat művel. A gyengéket erőssé teszi, és mindenkit betölt
a maga szellemével és erejével. Majd vállalja, hogy a szentek tábora ellen vezetve őket, elfoglalja Isten Városát. Ördögi ujjongással mutat a feltámadtak megszámlálhatatlan sokaságára, és kijelenti, hogy vezérükként képes lesz legyőzni a
várost, és visszaszerezni trónját és birodalmát.
Abban a roppant nagy tömegben temérdek ember van az özönvíz előtti időből: magas kort megért, hatalmas termetű szellemóriások, akik a bukott angyalok
befolyásának engedve minden ügyességüket és tudásukat a maguk dicsőségére
használták. Csodás művészi alkotásaik láttán a világ bálványozta lángelméjüket.
De Isten eltörölte őket a föld színéről kegyetlen és gonosz találmányaik miatt,
amelyek a földet megfertőzték és Isten képmását eltorzították. Vannak közöttük
királyok és hadvezérek, akik népeket győztek le; vitéz emberek, akik soha egyetlen csatát nem vesztettek el; büszke, becsvágyó harcosok, akiknek közeledtére
birodalmak reszkettek. A halál nem változtatott rajtuk. Sírjukból kilépve felvették megszakadt gondolataik fonalát. Ugyanaz a győzelmi vágy sarkallja őket, ami
a sírba szálláskor bennük élt.
Sátán először angyalaival tanácskozik, majd a királyokkal, hódítókkal és hatalmasokkal. Felmérik párthíveik erejét, létszámát, és kijelentik, hogy a városon
belüli sereget, amely az ő seregükhöz képest kicsi, le tudják győzni. Terveket fektetnek le a gazdag és dicső új Jeruzsálem elfoglalására. És nyomban készülődni
kezdenek a csatára. Ügyes szakemberek harceszközöket gyártanak. Sikereikről
híres hadvezérek a harcosok sokaságát seregekké szervezik.
Végül támadásra szól a parancs, és a megszámlálhatatlan sereg elindul. Soha
A Nagy Küzdelem, (598-602.) A küzdelem véget ér
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nem volt földi hódítónak ekkora serege. Az első földi háború óta eltelt századok
során soha nem hívtak össze ehhez fogható hadsereget. Sátán, a leggyakorlottabb harcos áll az előhad élén. Angyalai is egyesítik erejüket a végső harcra. Királyok és harcedzett katonák zárkóznak fel Sátán mögé, majd hatalmas csapatok
következnek parancsnokuk vezérletével. A tömött sorok katonai pontossággal
haladnak a repedezett, egyenetlen földön Isten Városa felé. De Jézus parancsára
bezárulnak az új Jeruzsálem kapui. Sátán seregei pedig körülveszik a várost, és
felkészülnek az ostromra.
Krisztus ekkor ismét megmutatja magát az ellenségnek. Messze a város felett, fényes arany alapzatú trónon ül az Isten Fia, és körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, nincs toll, amely le tudná írni Krisztus
hatalmát és fenségét. Az Örökkévaló Atya dicsősége betakarja a Fiút, betölti Isten Városát, és a kapukon át beragyogja az egész földet.
A trónhoz legközelebb azok állnak, akik egykor Sátán ügyéért buzgólkodtak,
de aztán tűzből kikapott üszökként mélységes, lelkes odaszentelődéssel követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a jelleme hazug és hitetlen
környezetben jutott el a keresztény tökéletességre, akik tisztelték Isten törvényét, amikor a keresztény világ érvénytelennek mondta; és azok az embermilliók, akik a korszakok hosszú során mártírként szenvedtek hitükért. Mögöttük
pedig a „nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből... a trón előtt és a Bárány előtt... fehér
ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak” (Jel 7:9). Harcuknak vége. A győzelmet kivívták. A versenyt megfutották és megnyerték. A pálmaág a kezükben
győzelmüket szimbolizálja; a fehér ruha pedig Krisztus makulátlan szentségét
jelképezi, amely most már az övék.
A megváltottak dicsénekbe kezdenek. Énekük az ég boltozatán visszaverődve
betölti a levegőeget. „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a
Bárányé!” (Jel 7:10). Az angyalok és a szeráfok ajkáról is az imádat hangja csendül. Sátán hatalmának és gonoszságának láttán a megváltottak most értik meg
igazán, hogy csak egy hatalom - a Krisztusé - tehette őket győztesekké. Abban a
fénylő sokaságban senki sem tulajdonítja a saját érdemeinek az üdvösséget, saját erejének és jóságának a győzelmet. Tetteikről, szenvedéseikről említés sem
történik. Minden ének tartalma, minden himnusz mondanivalója ez: Az üdvösség a mi Istenünké és a Bárányé!
A föld és a menny összesereglett lakóinak jelenlétében megtörténik Isten Fiának megkoronázása. Majd a királyok Királya, aki megkapta a legnagyobb méltóságot és hatalmat, ítéletet mond a kormányzata ellen lázadókra, és végrehajtja
ítéletét törvényének áthágóin és népe sanyargatóin. Isten prófétája ezt mondja:
„Láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék
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a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv
nyittaték meg, amely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból,
amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 20:11-12).
A gonoszoknak, mihelyt a könyvek megnyílnak, és Jézus rájuk tekint, minden
bűnük eszükbe jut. Meglátják, hol tért le lábuk a tisztaság és a szentség útjáról.
Rádöbbennek, hogy gőgjükkel és lázadásukkal milyen súlyosan megsértették
Isten törvényét. A megejtő kísértések, amelyeket bűnös életükkel hívtak ki, az
áldások, amelyekkel visszaéltek, Isten küldöttei, akiket semmibe vettek, az intések, amelyeket elvetettek, a gazdagon áradó kegyelem, amelyet konok, megátalkodott szívük visszautasított - mind megjelennek. És mintha tüzes betűkkel
íródnának eléjük!
A trón felett feltűnik a kereszt. Körképszerűen felsorakoznak Ádám megkísértésének és bukásának jelenetei, és a nagy megváltási terv egymást követő eseményei: a nyomorúságos környezet, amely a Megváltót születésekor fogadta; a
gyermek Jézus engedelmessége és szerénysége; keresztsége a Jordán vizében;
pusztai böjtje és megkísértése; ahogy szolgált az embereknek, a menny legdrágább áldásait kínálva nekik; jótékony és irgalmas cselekedeteivel zsúfolt napjai;
a hegyek magányában imával töltött, átvirrasztott éjszakái; az irigykedő, gyűlölködő, gonosz cselszövések, amelyekkel jótetteit viszonozták; a megdöbbentő,
megmagyarázhatatlan vívódás a Gecsemáné-kertben az egész világ bűneinek
nyomasztó súlya alatt; a gyötrelem éjszakájának félelmes eseményei; ahogy kiszolgáltatták a gyilkos csőcseléknek; ahogy ellenkezés nélkül tűrte, hogy elfogják, miközben legkedvesebb tanítványai elhagyták, és foglyul ejtői Jeruzsálem
utcáin durván hajtották; ahogy az Isten Fiát diadalmasan bemutatták Annásnak;
ahogy a főpap palotájában, Pilátus törvénytermében, a gyáva, kegyetlen Heródes udvarában gúnyolták, sértegették, kínozták és halálra ítélték - mind elevenen lejátszódik.
Majd a végső jelenetek tárulnak a hullámzó tömeg elé - a Golgota felé vezető utat taposó türelmes Szenvedő; a kereszten függő mennyei Fejedelem; a
haláltusáján nevető gőgös papok és gúnyolódó csőcselék; a természetfölötti
sötétség; a hullámzó föld, a megrepedt sziklák, a megnyílt sírok - jelezve azt a
pillanatot, amikor a világ Megváltója kilehelte lelkét.
E rettenetes jelenetek a valóságnak megfelelően játszódnak le. Sátán, angyalai és alattvalói nem tudják szemüket levenni a maguk kovácsolta eseményekről.
Mindenki visszaemlékszik a maga szerepére. Heródes, aki Betlehemben meg�gyilkolta az ártatlan gyermekeket, hogy megszabaduljon Izrael Királyától; az aljas Heródiás, akinek bűnös lelkén szárad Keresztelő János vére; a gyenge, megalkuvó Pilátus; a gúnyolódó katonák; a papok, a főemberek és az őrjöngő tömeg,
A Nagy Küzdelem, (598-602.) A küzdelem véget ér

181

akik ezt kiáltották: „Az Ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon!”. Mindnyájan
látják vétkük szörnyűségét. És miközben az üdvözült sereg „ Ő meghalt értem! „
kiáltással a Megváltó lábához teszi koronáját, ők hasztalan próbálnak elrejtőzni
Krisztus tekintetének mennyei fenségétől, amely túlszárnyalja a nap ragyogását.
Krisztus apostolai - a hős Pál, a szenvedélyes Péter, a szeretett és szerető szívű
János, valamint hűséges testvéreik is ott vannak a megváltottak sokaságában,
és velük a mártírok hatalmas serege; a falakon kívül pedig - minden hitvány és
förtelmes dologgal együtt - azok, akik üldözték, börtönbe vetették és megölték
őket. Néró - e kegyetlen és erkölcstelen szörnyeteg - látja azok boldogságát és
megdicsőülését, akiket egykor megkínzott, és akiknek határtalan szenvedésében
gyönyörködött. Néró anyja is tanúja saját tettei gyümölcsének, annak, hogy miként öröklődtek fiában az ő jellemének gonosz vonásai, a szenvedélyek, amelyek az ő befolyása és példája nyomán fejlődtek ki és erősödtek meg fiában, és
olyan bűncselekményekben gyümölcsöztek, amelyek megremegtették a világot.
Vannak ott pápista papok és főpapok, akik Krisztus követőinek vallották magukat, de Isten népének lelkiismeretét úgy akarták elfojtani, hogy kínpadra,
börtönbe és máglyára küldték őket. Ott vannak a gőgös pápák, akik Isten fölé
emelték magukat, akiknek volt bátorságuk arra, hogy a Magasságos törvényét
megváltoztassák. Az úgynevezett egyházatyáknak lesz mivel elszámolniuk Isten
előtt, de szívesen elmenekülnének e számadás elől. Túl későn látják be, hogy a
Mindenható féltőn őrzi törvényét, és korántsem fogja igazolni a bűnöst. Most
ismerik csak fel, hogy Krisztus azonosul szenvedő népének érdekeivel. Most érzik szavainak súlyát: „Amennyiben megcselekedtétek eggyel emez én legkisebb
atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg” (Mt 25:40).
Az egész gonosz világ a menny kormányzásával szembeni lázadása miatt Isten
ítélőszéke előtt áll. Nincs senki, aki ügyüket védené. Nincs mentségük. A rájuk
kimondott ítélet: örök halál. Ekkor mindenki előtt világossá válik, hogy a bűn
zsoldja nem a csodálatos függetlenség, nem az örök élet, hanem rabság, romlás
és halál. A gonoszok látni fogják, mit vesztettek lázadó életükkel. Az „igen-igen
nagy örök dicsőséget” semmibe vették, amikor Isten felkínálta nekik. De milyen
kívánatosnak tűnik most! „Mindez az enyém lehetett volna - kesergi az elveszett
ember -, de én eldobtam magamtól. Ó, micsoda elvakultság! Nyomorúsággal,
gyalázattal és reménytelenséggel cseréltem fel a békességet, boldogságot és dicsőséget.” Belátják, hogy Isten jogosan rekeszti ki őket a mennyből. Életükkel ezt
vallották: „Nem akarjuk, hogy Ő (Jézus) uralkodjék rajtunk!”
A gonoszok megigézve nézik Isten Fiának koronázását. Látják kezében a
mennyei törvénytáblákat - a tilalmakat, amelyeket semmibe vettek és áthágtak. Tanúi a megváltottak kitörő csodálatának és elragadtatott imádatának; és
miközben az ének hangja végigzúg a városon kívül rekedt tömeg felett, egy em-
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berként kiáltják: „Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Úr Isten;
igazságosak és igazak a Te utaid, óh szentek Királya!” (Jel 15:3) - és térdre hullva
imádják az élet Fejedelmét.
Sátán kővé meredve nézi Krisztus dicsőségét és méltóságát. Ő, aki valamikor
oltalmazó kérub volt, tudja, honnan esett ki. Hogy megváltozott, milyen mélyre
süllyedt a fénylő szeráf, a „hajnal fia”! A tanácsból, amelyben egykor megbecsült helye volt, örökre ki van rekesztve. Látja, hogy az Atya közelében dicsőségét elfedezve áll valaki. Sátán látja, amikor egy hatalmas angyal Krisztus fejére
teszi a koronát, és tudja, hogy ő kapta volna ezt a megtisztelő feladatot.
Eszébe jut régi hazája, amelynek ő is ártatlan és feddhetetlen lakója volt; a
béke és a boldogság, amelyet ő is élvezett addig, amíg nem kezdett Isten ellen
zúgolódni, és Krisztusra irigykedni. Vádaskodott, lázadozott, hazudozott, hogy
megnyerje az angyalok rokonszenvét és támogatását. És amikor Isten bocsánatot kínált neki, ő semmit nem tett saját gyógyulása érdekében. Ezek az emlékképek mind felidéződnek benne. Elgondolkozik azon a munkán is, amit az emberek
között végzett, és e munka következményein - egymás közti ellenségeskedésükön, a rettenetes mészárlásokon, birodalmak emelkedésén és bukásán, királyságok megdöntésén, a kavargások, harcok és forradalmak hosszú során. Eszébe
jut, milyen szívósan támadta Krisztus munkáját, és miként próbálta az embert
mindjobban lezülleszteni. Látja, hogy ördögi ármánykodásával nem tudta megrontani azokat, akik Jézusba vetették bizalmukat. Birodalmára, fáradságos munkájának gyümölcsére tekintve csak kudarcot és pusztulást lát. Most elhitette a
tömeggel, hogy Isten városa könnyű zsákmány lesz. De ő tudja, hogy ez nem
igaz. A nagy küzdelemben újra és újra vereséget szenvedett, és meghódolásra
kényszerült. Nagyon jól ismeri az Örökkévaló hatalmát és méltóságát.
A nagy lázadó mindig igazolni akarta magát. Be akarta bizonyítani, hogy a lázadásért Isten kormányzása a felelős. E roppant intelligencia minden képességét
erre a célra összpontosította. Megfontoltan, tervszerűen dolgozott, és bámulatos sikerrel fogadtatta el tömegekkel a hosszú küzdelemre adott magyarázatát.
Az összeesküvés elindítója évezredeken át igazságként adta elő a hazugságot.
De most ütött az óra, amikor a lázadás véglegesen meghiúsul, és Sátán története és jelleme lelepleződik. Krisztus trónfosztására, népének elpusztítására és
Isten városának elfoglalására tett utolsó nagy erőfeszítésével az őscsaló egészen lerántja álarcát. A vele szövetkezők észreveszik a vállalkozás teljes kudarcát.
Krisztus követői és a hűséges angyalok szemlélői az Isten kormányzása elleni
fondorkodás kiteljesedésének. És mindenki elborzad tőle.
Sátán látja, hogy lázadása, amelyre senki nem kényszerítette, alkalmatlanná
tette a mennyei életre. Képességeit az Isten elleni harcban gyakorolta. A menny
tisztasága, békéje és harmóniája mérhetetlen gyötrelem lenne számára. Isten
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irgalma és igazságossága ellen emelt vádjai elnémulnak. A gyalázat, amellyel
Jahvét akarta illetni, teljesen visszahull reá. És Sátán most leborul, és beismeri,
hogy Isten jogosan ítélte el.
„Ki ne félne Téged, Uram! És ki ne dicsőítené a Te nevedet? Mert csak egyedül
vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted; mert a Te ítéleteid nyilvánvalókká lettek” (Jel 15:4). Minden kétely, amely a hosszú küzdelem
során az igazság és tévelygés kérdésében felmerült, most tisztázódik. A lázadás
következményei, az isteni rendelkezések mellőzésének gyümölcsei minden értelmes teremtmény előtt nyilvánvalóak lesznek. Az egész világegyetem láthatja
a különbséget Isten kormányzata és Sátán uralma között. Sátánt a saját cselekedetei ítélik el. Az események teljes mértékben igazolják Isten bölcsességét,
igazságosságát és jogosságát. Világossá válik, hogy Isten a nagy küzdelem során
tett minden intézkedésében tekintettel volt népének örök érdekeire és a teremtett világokra. „Dicsér Téged, Uram, minden teremtményed, és áldanak Téged
a Te kegyeltjeid” (Zsolt 145:10). A bűn történelme az egész örökkévalóságon át
tanúskodni fog arról, hogy minden teremtmény boldogsága szorosan összefügg
Isten törvényének létezésével. A nagy küzdelem összes tényét látva, az egész
világegyetem - hűségesek és lázadók - egyként hirdetik: „Igazságosak és igazak
a Te utaid, óh szentek Királya!”.
Az a nagy áldozat, amelyet az Atya és a Fiú az emberért hozott, világosan
tárul a világegyetem elé. Ütött az óra, amikor Krisztus elfoglalja jogos helyét, és
fejedelemségek, hatalmasságok és minden néven nevezendő méltóságok fölé
magasztosul. A reá váró örömért - hogy megdicsőítheti a fiak sokaságát - nem
törődve a gyalázattal, elviselte a keresztet. Felfoghatatlanul nagy volt a fájdalom
és a gyalázat, de még nagyobb az öröm és a dicsőség. A Megváltó rátekint a
képmására átalakult megváltottakra, akiknek a jelleme Isten jellemének tökéletes tükre, és arca Királyuk arcának mása. Meglátja bennük lelke vajúdásának
gyümölcsét, és elégedett. Majd olyan hangon, amelyet mind az igazak, mind a
gonoszok tábora meghall, ezt mondja: „Íme, ők azok, akikért véremet ontottam! Értük szenvedtem, értük haltam meg, hogy velem éljenek az örökkévalóságban.” És a trón körül álló fehérruhások dicsénekbe kezdenek:”Méltó, a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és dicsőséget
és áldást” (Jel 5:12).
Sátán kénytelen elismerni Isten igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad. Elsöprő áradatként tör ki belőle ismét
a lázadás. Eszeveszett dühében eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet.
És felkészül a menny Királya elleni utolsó elkeseredett harcra. Alattvalói közé
rohan, és megpróbálja őket a maga dühével áthatni, és azonnali harcra indítani.
De a megszámlálhatatlan milliók között, akiket ő csábított lázadásra, senki sem
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akad, aki elismerné felsőbbségét. Hatalma véget ért. A gonoszok éppúgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők felismerik helyzetük reménytelenségét, azt, hogy
nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik
eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk most már ő ellenük lobbant
fel.
Ezt mondja az Úr: „Mivel ollyá tevéd szívedet, minő az Isten szíve: azért ímé,
hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonszák fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és megfertéztetik fényességedet. A sírgödörbe
szállítnak alá.” „Elvesztélek, te oltalmazó kérub a tüzes kövek közül... A földre
vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére... Tevélek hamuvá a
földön mindenek láttára, akik reád néznek... Rémségessé lettél, s többé örökké
nem leszel” (Ez 28:6-8. 16-19).
„A vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lészen.” „Haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden Ő seregükre;
megátkozá, halálra adta őket.” „Hálókat hullat a gonoszokra; tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük” (Ésa 9:5; 34:2; Zsolt 11:6). Istentől az égből tűz száll
alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő
lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a
nap, amely lángol, mint a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami rajta van megég (Mal 4:1); 2Pt 3:10). A föld
felszíne olyan, mint a megolvadt anyag - roppant nagy bugyborékoló tűztenger.
Ütött a gonoszok megítélésének és végpusztulásának órája -”bosszúállás napja
ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért” (Ésa 34:8).
A gonoszok a földön kapják meg büntetésüket (Péld 11:31). „Pozdorjá”-vá
lesznek, „és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura”
(Mal 4:1). Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. „Cselekedeteik szerint” kapják büntetésüket. Sátánnak - mivel Isten az
igazak bűneiért is őt terheli meg - nemcsak saját lázadásáért kell szenvednie,
hanem azokért a bűnökért is, amelyekre Isten népét rávette. Büntetése sokkal
súlyosabb, mint azoké, akiket elámított. Amikor már elpusztul mindenki, akit
csalásaival elbuktatott, ő még él és szenved. A tisztító lángokban a gonoszok - a
gyökér és az ágak - végül megsemmisülnek. Sátán a gyökér, hívei az ágak. Maradéktalanul lesújt rájuk a törvény szabta büntetés, ahogy azt az igazság megköveteli. A menny és a föld, ezt látva, Jahve igazságosságát hirdeti.
Sátán romboló munkájának mindörökre vége. Hatezer évig megvalósíthatta
szándékát: megtöltötte a földet bajjal, és fájdalmat okozott az egész világegyetemnek. Az egész teremtettség nyögött és vajúdott. Most Isten teremtményei
örökre megszabadulnak Sátántól és kísértéseitől. „Nyugszik, csöndes az egész
föld. (Az igazak) ujjongva énekelnek” (Ésa 14:7). A dicsőítés és a győzelem hangja
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hallatszik az egész hűséges világegyetemben. „Nagy sokaság szavát”, „mintegy
sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát” hallani, „mondván:
Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható” (Jel 19:6).
A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent Városban. Akik az első feltámadáskor léptek ki a sírjukból, azokon nincs hatalma
a második halálnak. Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz, népének nap és
pajzs (Jel 20:6; Zsolt 84:12).
„Láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala” (Jel
21:1). A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az
átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn
félelmes következményeire emlékezteti.
A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem marad,
csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült Krisztust szemlélve, a próféta így szól:”Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak
mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke” (Hab 3:4). A megsebzett oldalából
folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő dicsősége, ott
van az „Ő hatalmának rejteke”. A Megváltó áldozata”elégséges ... a megtartásra”; ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik Isten irgalmát
semmibe vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli.
A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik és hatalmát hirdetik az örök korszakon át.
„Te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi
hatalom” (Mik 4:8). Mióta a lángoló pallos az első emberpárt elzárta az Édentől,
szent emberek várva várták ezt az időt, „Isten tulajdon népének” megváltását (Ef
1:14). Az ember a földet, amely eredetileg az ő birodalma volt, átjátszotta Sátánnak, és ez a hatalmas ellenség sokáig uralta. De Isten a megváltás terve útján
visszaszerezte. Mindaz, ami elveszett a bűn miatt, „megtaláltatott”. „Így szól az
Úr,... aki alkotá a földet és teremté azt és megerősítés nem hiába teremté azt,
hanem lakásul alkotá” (Ésa45:18). Ez volt Isten eredeti szándéka a föld megteremtésével. És ez a terv most valóra vált; a földet örökké a megváltottak fogják
lakni. „Az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak” (Zsolt 37:29).
Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegűnek
tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként emlegetik örökségünket. Krisztus - amint tanítványainak ígérte - azért ment el, hogy
Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még „szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt
szeretik” (lKor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy megfogalmazza az
igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik meglátják. Véges elme

186

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.
A Biblia „hazá”-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14-16). Ott a men�nyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden hónapban
megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kiapadhatatlan,
kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák árnyékot vetnek
az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen elterülő síkságok
gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, a sokáig zarándok és
vándor nép, otthonra talál.
„Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” „Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.” „Házakat
építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét.
Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye
a gyümölcsöt... Kezeik munkáját elhasználják választottaim” (Ésa 32:18; 60:18;
65:21-22).
Ott „örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike”.
„A tövis helyén ciprus nevekedik, és bogáncs helyett mirtusz nevekedik.” „Lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik... és egy’ kisgyermek
őrzi azokat. „ „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén”
- mondja az Úr (Ésa 35:1; 55:13; 11:6.9.).
Fájdalom nem férkőzhet a menny légkörébe. Ott nem lesz könny, sem gyászmenet, sem gyászszalag. „Halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás..., mert
az elsők elmúltak.” „Nem mondja a lakos: beteg vagyok! A nép, amely benne
lakozik, bűnbocsánatot nyer” (Jel 21:4; Ésa 33:24).
Az Új Jeruzsálem, a megdicsőült új föld fővárosa „ékes korona... az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén”. „Benne volt az Isten dicsősége; ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz.” „A népek az ő
világosságában fognak járni és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket.” Ezt
mondja az Úr: „Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem
hallatszik ott többé sírás és jajgatás hangja.” „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük”
(Ésa 62:3; Jel 21:11.24; Ésa 65:9; Jel 21:3).
„Éjszaka nem lesz” Isten városában. Nem lesz szükségünk, sem igényünk a
pihenésre. Senki nem fárad bele Isten szolgálatába és nevének dicsőítésébe.
Mindig frissek leszünk, mint reggel, és a reggelnek soha nem lesz vége. „És nem
lesz szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket”
(Jel 22:5). A nap fényét feleslegessé teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem
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vakít, pedig felmérhetetlenül túlszárnyalja a déli nap verőfényét. A Szent Várost
Isten és a Bárány dicsősége el nem halványuló fénnyel önti el. A megváltottak az
örök nappal nap nélküli világosságában fognak járni.
„Templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány” (Jel 21:22). Isten népének abban a kiváltságban lesz része,
hogy szabadon érintkezhet az Atyával és a Fiúval. „Most tükör által homályosan
látunk” (lKor 13:12). Most Istenről csak annyit tudhatunk, amennyit az emberekkel való eljárásai és a természet dolgai visszatükröznek belőle. De majd színről színre látjuk Őt, és nem lesz köztünk fénytompító fátyol. Közelében leszünk,
és nézhetjük arcának dicsőségét.
A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre
jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel - akik megmosták ruháikat és megfehérítették a Bárány vérében -, a szent kötelék, amely összekapcsol „minden
nemzetség”-et „mennyen és földön” (Ef 3:15) - mind hozzájárul a megváltottak
boldogságához.
Ott a halhatatlan lények soha nem csökkenő örömmel fogják a teremtő hatalom csodáit, a megváltó szeretet titkait fürkészni. Ott nem lesz Isten elfelejtésére kísértő kegyetlen, ámító ellenség. Ott minden tehetség fejlődik, minden
képesség gyarapszik. A tanulás nem fogja elménket fárasztani, és erőnket kimeríteni. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb
törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új
magaslatok hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk
meg, és új dolgok serkentgetik a lélek és a test képességeit.
A világegyetem minden kincse kutatásra tárul Isten megváltott gyermekei
elé. A halandóság béklyóitól megszabadult ember fáradhatatlanul szárnyal távoli világok felé, amelyeknek lakói sírtak az emberi szenvedés láttán, de örömének csendült ajkukon már egyetlen ember megtérésének hírére is. E föld lakói
kimondhatatlan élvezettel osztoznak az el nem bukott lények boldogságában és
bölcsességében. Megismerik tudásuk kincseit, amelyeket a végtelen korszakokon át Isten keze munkájának szemlélésével gyűjtöttek. Tisztán látó szemmel nézik a természet dicsőségét - napokat, csillagokat és naprendszereket -, amelyek
kijelölt pályájukon keringenek Isten trónja körül. Mindenre - a legparányibbtól a
legnagyobbig - a Teremtő neve van írva. Minden Isten végtelen hatalmát hirdeti.
És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még dicsőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tisztelet és
a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, annál
jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a Sátán-
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nal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét még
nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik aranyhárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés hatalmas
kórusában.
„Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben,
és minden, ami ezekben van, ezt mondja: A királyi széken ülőé, és a Bárányé az
áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 5:13).
A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész
világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia
és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az
öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek - a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig - tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik,
hogy Isten a szeretet.

<<<vissza a 13. tanulmányhoz
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