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ELŐSZÓ
A gyülekezet boldog reménysége minden korban Krisztus második eljövetele
volt, amely több százszor is említve van a Bibliában. Ez a kulcsa az utolsó üzenetnek – a jelenvaló igazságnak – amely a világ számára szól.
„Ha Krisztus második eljövetelének reménységét megértjük, kezünkben a
kulcs, amely az ezután következő történelmet felnyitja és a jövő minden tanítását
érthetővé teszi.” – Ev 149.
Nekünk – akik valljuk, hogy türelmetlenül várjuk Krisztus visszajövetelét –
figyelnünk kell minden erre mutató jelre. Ez lesz a világtörténelem legnagyobb
eseménye. Jóllehet nem próbálkozunk az Úr visszajövetele dátumának meghatározásával, de tudjuk, hogy ha figyeljük a próféták, az apostolok és Krisztus
által mondott jeleket (különösen Máté 24. fejezetében), akkor felismerjük, hogy
Krisztus második eljövetele nagyon közel van, ma már az ajtó előtt.
Péter apostol szavainak megfelelően, nekünk nem csak várni kell, de „siettetni” is az Úr eljövetelét (2Pt 3:12). Valójában úgy tudjuk „siettetni”, ha elkészültünk a vele való találkozásra (Lk 12:36–38; Apcs 3:19, 20; 2Pt 3:14) és azzal, hogy elvégezzük amivel megbízott bennünket (Lk 19:12, 13, 15; 14:23; Mt
24:14). Ha elmulasztjuk megtenni ezt, akkor felelősek leszünk az Úr eljövetelének
„késleltetéséért”. A Szombati Bibliai Tanulmányok folyamán jó lehetőségünk
van arra, hogy feltegyük önmagunknak a kérdést: Életemmel „siettetem” vagy
„késleltetem” az Úr eljövetelét? Ha jó okom van azt gondolni, hogy „késleltetem”
eljövetelét, akkor hogyan tehetek meg egy teljes fordulatot életemmel és kezdjek
el tökéletes odaadással azon dolgozni, amit az Úr bízott rám? Ezen tanulmányban
egyértelmű választ kapunk erről.
Nem elég csak hinnünk Krisztus közeli visszajövetelében, és ismerni minden
megírt dolgot arról, és másokkal megosztani azt. Nagyon sokan vannak azok,
akik hisznek a hármas angyali üzenetben és a „széles úton járnak”, miközben azt
mondják, hogy a „keskeny ösvényen haladnak”. Ők becsapják magukat és másokat is. Az ellentmondásosságuk miatt megkeményedik szívük önmagukat mentegetve: „’Semmi különbség közöttünk. Egyformák vagyunk. Úgy öltözködünk,
beszélünk és cselekszünk, mint ti.’ ” (1B 78). Az ilyenek miután megmérettetnek a
mérlegen könnyűnek találtatnak (TL 11). Jelen tanulmányunk megmutatja, hogy
miként tudunk elkerülni egy ilyen lelki hajótörést.
Segítsen mindannyiunkat a tanulmány ahhoz, hogy mélyebb odaszentelődésre jussunk, mialatt közelebb megyünk Krisztushoz és egymáshoz. Egyesüljünk
hát mindannyian a Szentlélek megjelenéséért való könyörgésben, hogy buzgó várakozásban elkészülhessünk, mint ahogyan 1844-ben is elkészült Isten igaz népe.
A Generál Konferencia Szombati Bibliai Tanulmányok Osztálya
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Szombat

Kedves testvérek, barátkozók szerte a világon!
New

Harrisburg
Mi, akik Jézus második eljövetelére kéJersey
Pennsylvania
Philadelphia
szülünk, hálát adhatunk elődeinknek, akik
Baltimore Dover
Isten gondviselése alatt olyan országot alaMaryland
Delaware
West
pítottak, amely mindenki számára biztosítVirginia
Washington
ja a vallásszabadságot. Az Amerika EgyeVirginia
sült Államok a világ harmadik legnépesebb
Richmond Virgina Beach
országa 324 227 000 lakossal. A nemzet
Roanoke
Norfolk
fővárosa Washington város Kolumbia kerületében helyezkedik el, Virginia és Maryland
államokkal határos 64 mérföldnyi utca hosszan.
A 650 000 lakosával – amelynek része a nemzeti kormány hivatalnokok,
külföldi diplomaták és családjuk – és az 1 000 000 ingázóval – Virginiából
és Marylandből – Washington DC a 24.-ik legnépesebb város az Egyesült
Államokban és a 7.-ik legnagyobb nagyvárosi terület. Ez a hatalmas város
a gazdasági, politikai és kulturális viszonyaival bőtermő terület az evangélium hirdetésére.
A reformációs munka az 1970-es évek végén kezdődött Washingtonban csupán maroknyi tagsággal. 1980-ban egy kis házat vásároltak Temple
Hillsben (Maryland), egy külvárosi területen és alkalmassá tették imaháznak. A kis imaház jelzőfényként szolgált ezen a hatalmas területen. Sok
testvér jött el, hogy segítse a munkát itt. A sok éve használt épület, amely 30
ember befogadására alkalmas, mára túl kicsi ahhoz, hogy istentiszteleti helyül szolgáljon. A gyarapodó tagság és az állandó látogatók miatt nagyobb
épületre van szükségünk. Ima és böjt után úgy döntöttünk, hogy nagyobb
épületet vásárolunk, amely lehetővé teszi, hogy jobban eleget tegyünk az
Úr azon megbízatásának, hogy „elmenvén azért, tegyetek tanítványokká
MINDEN népeket” (Mt 28:19). Az evangéliumot hirdetnünk kell minden
embernek és minden nyelven, hogy lelkeket nyerjünk az Úrnak.
Arra kérünk minden Szombati Tanulmány tanulót, hogy segítse tervünket, egy új jelzőfény felállítását az Egyesült Államok fővárosában! Az
Úr jutalmazza meg gazdagon az Ő művére hozott önkéntes adományaitokat! Előre köszönjük nagylelkű hozzájárulásotokat!

Hittestvéreitek Temple Hillsből
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1. Tanulmány

2017. július 1.
Szombat

Napnyugta: H 20:44
Ro 21:17

A DRÁGA ÉS BOLDOGÍTÓ REMÉNYSÉG
„Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével.” (Júd 14.ur)
„Jézus, ’aki a feltámadás és az élet’, Isten népében, amely oly sokáig zarándokolt ’a halálnak földében és árnyékában’ azt a drága és boldogító reménységet
ébresztette, hogy eljön, és hazaviszi ’azt, akit eltaszított magától’.” – NK 268.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 268-271.

Vasárnap

Június 25.

1. ISTEN ÍGÉRETEITŐL LELKESÍTVE
a. A történelem korai szakaszában, mi lett megmutatva látomásban Ádám
után a hetedik pátriárkának? Hogyan tudta ez oly erősen motiválni őt?
Júd 14, 15.

„A prófétaság lelke [Isten] által [Énók] bepillanthatott az özönvíz utáni
nemzedékek életébe, és Isten megmutatta neki a Krisztus második adventjéhez és a világ végéhez kapcsolódó eseményeket…
Látta dicsőséges eljövetelét is, és hogy minden szent angyal ott lesz a kíséretében, amikor eljön, hogy népét megváltsa a sír fogságából. Látta azt is,
milyen romlott lesz a világ, amikor Krisztus másodszor eljön – hogy akkor
kérkedő, öntelt, konok nemzedék fog élni, amely megtagadja az egyetlen Istent
és az Úr Jézus Krisztust, lábbal tiporja törvényét, és semmibe veszi engesztelő
áldozatát. Látta a dicsőséggel és tisztességgel megkoronázott igazakat és azt is,
hogy az Úr elűzi színe elől és tűz által elpusztítja a gonoszokat.
Énók az igazság prédikátora lett. Elmondta az embereknek, amit Isten
kinyilatkoztatott neki.” – PP 57-58.
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Hétfő

Június 26.

2. ÖRÖMTELI REMÉNYSÉG
a. Isten népe az Ószövetségi időben, hogyan fejezte ki Krisztus második
eljövetelébe vetett reményét? Zsol 50:1–4; 96:11–13.

„Krisztus eljövetele, amellyel az igazság uralma megkezdődik, a legfennköltebb és legizzóbb kijelentésekre ihlette a szent írókat. A Biblia költői és
prófétái mennyei lelkesedéssel beszéltek róla.” – NK 268.
b. Hogyan írta le fennkölt szavaival Habakuk próféta Jézus visszajövetelét? Hab 3:3–6.

c. Hogyan vigasztalta és bátorította az ígéret szavai az Újszövetségi hívőket. Hogyan tud erős hatást gyakorolni ez mireánk is? Apcs 1:10, 11.

„’Ismét eljövök’ – mondta Jézus búcsúzóul az Olajfák-hegyén, és ez az
ígéret fénybe borította tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött
szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani.” – NK 270.
„[Apcs 1:11 idézve] Igazán becses volt az ígéret a siránkozó tanítványok
számára, hogy ismét láthatják majd Jézust, akit mindannyian nagyon szerettek. Becses az ígéret mindazoknak is, akik valóban Krisztus követői. Nem
szomorú visszajövetele miatt az, aki igazán szereti Jézust. Közeledve az ember
Fiának visszajöveteléhez Jézus igazi követői örömteljes reménységgel tekintenek előre és igyekeznek felkészülni arra, hogy megláthassák, akit szeretnek,
aki meghalt megváltásukért.
Jézus jön, de nem azért, hogy az emberek bajait hallgassa, hogy a bűnösök
bűnvallomását hallgassa és bocsánatot mondjon nekik. Ekkorra már mindenki esete eldőlt életre vagy halálra. Aki bűnben élt az örökre bűnös marad.
Akik megvallották bűnüket amíg Jézus a szentélyben volt, azok az Ő barátaivá
lettek és örülnek megjelenésének, nekik bocsánat lesz írva minden bűnük
mellé és lelkük megtisztul ’az igazság iránt való engedelmességben’, ők tiszták
és szentek lesznek mindörökre.” – YI April 1, 1854.
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Kedd

Június 27.

3. ÉRDEMES KOMOLYAN ELŐKÉSZÜLNI
a. Hogyan bátoríthat bennünket Pál reménységének kifejezése? Tit 2:11–13.

„Zarándokok és idegenek vagyunk, akik várakozunk, reménykedünk és
imádkozunk a boldog reménységért, a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőséges megjelenéséért. Ha hisszük ezt és gyakorlati életünkben megvalósítjuk, milyen eleven tevékenységre ösztönöz majd ez a hit és reménység,
milyen odaadó szeretetre egymás iránt, milyen lelkiismeretes, szent életre az
Isten dicsőségére! S ha jutalmunkra tekintünk, élessé válik a különbség gondolkodásunk, tetteink és a világ cselekedetei között.” – Ev 149.
„Isten terve az, hogy népe a mennyre rögzítse tekintetét, úgy várja Urunk
és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicső megjelenését. Míg a világiak figyelme
különféle vállalkozásokra fordul, a mienk szegeződjék a mennyre. Nyúljon
ki hitünk egyre távolabbra és távolabbra a mennyei kincs dicső titkai után.
Tereljük magunkra a mennyei szenthelyről áradó fény becses, isteni sugarait,
hogy beragyogjon szívünkbe, amint Jézus arcán tündöklik…
Urunk azt kívánja, hogy virrasszunk, hogy mikor megérkezik és bekopog,
azonnal ajtót nyissunk neki.” – 2B 194-195.
b. Hogyan jelenik meg Jézus azoknak, akik türelmetlenül várják visszajöttét? Zsid 9:28.ur.
„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.” – NK 432.
„Jézus úgy jön el ahogyan felment a mennybe csak nagyobb ragyogással.
Az Atya dicsőségével tér vissza és a szent angyalok összességével, akik elkísérik útján. A szent halántékát átszúró töviskoszorú helyett egy káprázatosan
dicső korona fogja fedni szent homlokát. Nem úgy fog megjelenni mint aki
ismeri a bajt és bánatot, hanem a déli napnál is jobban ragyog majd arca. Nem
egy egyszerű egybeszőtt ruhát fog viselni, hanem a hónál is fehérebb öltözetet
– káprázatosan ragyogót.” – YI April 1, 1854.

1. Tanulmány - A DRÁGA ÉS BOLDOGÍTÓ REMÉNYSÉG
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Szerda

Június 28.

4. VÁGYAKOZNI VISSZATÉRÉSÉRE
a. Pál melyik tanítását ismétli Luther a prédikációjában az végítélet órájáról? Zsid 9:27.

„Luther kijelentette: ’Meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig
háromszáz év sem telik már el. Isten nem tudja és nem fogja már sokáig eltűrni ezt a világot. Közeledik a nagy nap, amikor a gyűlölet birodalma elvész.’
” – NK 271.
b. Milyen meggyőződésre jutottak más reformátorok, amilyenre nekünk
is el kell jussunk? Jel 16:15.

„’Ennek az öreg világnak a vége nincs már messze’ – mondta Melanchton.
Kálvin kérte a keresztényeket, hogy ’mit sem tétovázva, a legcsodálatosabb
esemény, Krisztus eljövetele után lángolón vágyakozzanak’. Kijelentette, hogy
’a hűségesek egész családja arra a napra tekint’. ’Éheznünk és akarnunk kell
Krisztust, elmélkednünk kell róla – mondta – annak a nagy napnak a hajnaláig, amikor Urunk megmutatja országának teljes dicsőségét!’
’Vajon a mi Urunk nem vitte fel testünket a mennybe? – kérdezte Knox, a
skót reformátor –, és vajon nem tér vissza? Tudjuk, hogy visszatér, mégpedig
sietve.’ Ridley és Latimer, akik életüket áldozták az igazságért, hittel várták
az Úr eljövetelét. Ridley ezt írta: ’A világ kétségkívül a vég felé közeledik, ezt
hiszem, ezért mondom. Kiáltsuk Jánossal, Isten szolgájával szívünk mélyéből
Megváltó Krisztusunknak: »Jövel Uram Jézus!« ’ ” – NK 271.
„Krisztus visszatérése már nem soká várat magára. Ez legyen minden üzenetünk alaphangja.
Sokszor ismételjük el az emberek fülébe Krisztus második megjelenésének áldott reménységét, és annak komoly következményeit. Ha Urunk közeli
megjelenésére függesztjük tekintetünket, az megtanít, hogy minden világi
dolgot üresnek és semmisnek vegyünk…
Az Úr szolgái most nem mondhatják el Dániel prófétával: A kijelölt idő
hosszú volt. Már csak rövid idő van hátra, míg Isten tanúi befejezik munkájukat, előkészítik az Úr útját.” – 6B 406.
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Csütörtök

Június 29.

5. TEVÉKENYEN VÁRNI A MEGÍGÉRT NAPOT
a. Milyen felelősség van azokon, akik komolyan veszik, hogy békében találkozzanak a Mesterrel, amikor visszatér? Ám 4:12.ur; Sof 2:3.
„Krisztus mondja ’tudom a te dolgaidat’ (Jel 2:2). Jól tudja, hogy vajon
egy tökéletes életet élsz-e, hogy szeretsz-e róla beszélni és gondolkodni, hogy
vajon örömmel dicsőíted-e őt. Számítunk-e arra, hogy végül a mennybe kerülünk és a mennyei kórushoz csatlakozhatunk? Amilyen jellemmel szállunk
alá a sírba olyannal fogunk előjönni is… Most van ideje a mosásnak és vasalásnak. Most van ideje annak, hogy megmossuk ruhánkat a Bárány vérében
hogy fehér legyen.
Amikor Krisztushoz ment a törvénytudó és megkérdezte: ’Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?’ akkor ezt a választ kapta: ’Tartsd meg a
parancsolatokat.’ A törvénytudó a határozott kérdésre ugyanolyan határozott
választ kapott.” – 9MR 262.
b. Milyen gondolat lesz azokban, akik szívélyesen ölelik át Krisztus azon
ígéretét, hogy hamarosan visszajön? Jel 22:20.
„Szeretnék tiszteletet adni a trónon ülőnek! Azt szeretném, ha hangom
újra és újra visszhangozhatna a menny csarnokokon! Ott leszel-e? Akkor feltétlenül arra kell nevelned hangodat, hogy már itt a földön magasztaljad őt, és
akkor majd csatlakozhatsz a mennyei énekkarhoz, és énekelheted Mózesnek
és a Báránynak énekét. Isten megsegít és megtölt bennünket minden bőséggel
és erővel és így megízlelhetjük az eljövendő világ örömeit.” – KB 143.

Péntek

Június 30.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mennyire komolyan vágyódok Krisztus visszajövetelére?
2. Jézus visszajövetelének ígérete miért erősítő számunkra?
3. Miért fontos, hogy igazán vágyódjunk másokkal megismertetni ezt az igazságot?
4. A 16. Század reformátorai hogyan ösztönözhetik a Krisztus visszajövetelébe
vetett hitet?
5. Hit által üdvözülhetünk, de mi mutatja meg, hogy igazán elköteleztük magunkat a hitünknek?
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2. Tanulmány

2017. július 8.
Szombat

Napnyugta: H 20:42
Ro 21:15

JÉZUS VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI
„Ezenképen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok
meg, hogy közel van az Isten országa.” (Lk 21:31).
„Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen, amikor látja Királya közeledtének jeleit.” – NK 276.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 29-35; 272-283; 297-299.

Vasárnap

Július 2.

1. BETEKINTÉS AZ ELJÖVENDŐ ESEMÉNYEKBE
a. Milyen jövendölést mondott az embernek Fia az akkori templomról
(egy olyan eseményt amit a tanítványok nem ismerhettek)? Mt 24:1, 2.

„Vajon milyen kifejezhetetlen gondolatai kellett, hogy támadjanak az Elvetettnek, mikor figyelmét lebilincselte a templomépület nagyszerűsége! A Jézus
előtt feltáruló látvány valóban gyönyörű volt, de szomorúan mégis azt mondotta: Én ezzel kapcsolatban mindent látok. Az épületek valóban csodálatosak. Úgy mutattok rá ezekre a falakra, mint lerombolhatatlanokra. Figyeljetek
azonban szavaimra: Eljön az a nap, mikor: ’Nem marad itt kő kövön, mely le
nem romboltatik’ (Mt 24:2).” – JÉ 531.
b. Mi után kíváncsiskodtak a tanítványok? Hogyan keverték össze Krisztus jövendölését és a világ végét? Mt 24:3.
„Jézus tanítványai Jeruzsálem lerombolásával kapcsolták össze azokat az
eseményeket, amelyek a földi dicsőséggel körülvett Krisztus személyes megjelenését fogják kísérni: az egyetemes birodalom trónjának elfoglalását, a konok
zsidók megbüntetését és a római iga letörését. Az Úr megmondta nekik, hogy
eljön másodszor is. Ezért, amikor Jeruzsálem megítéléséről beszélt, a tanítványok erre a jövetelre gondoltak.” – NK 24.
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Hétfő

Július 3.

2. A BETELJESÜLT PRÓFÉCIA KRISZTUS MENNYBEMENETELE UTÁN
a. Mire figyelmeztet lelki tekintetben a templom pusztulása (i.u. 70-ben),
amelyet Jézus előre megjövendölt? Ésa 30:12, 13.

„A zsidó főemberek elvakult konoksága és az ostromlott városban elkövetett utálatos bűnök elborzasztották és felháborították a rómaiakat… Az
őrjöngő katonák izzó parazsat dobáltak a templommal összefüggő kamrákba,
és a szent épületben menedéket kereső zsidó tömeget kardélre hányták. A
templom lépcsőin patakokban folyt a vér. Ezer és ezer zsidó pusztult el. A
csatazajt túlharsogta ez a kiáltás: ’Ichabod!’ – a dicsőség eltávozott.” – NK 31.
„A hódítók mind a várost, mind a templomot földig lerombolták, és a
szent építmény helyét felszántották, ’mint szántóföldet’ (Jer 26:18).” – NK 32.
b. Említs meg néhány érdekes pontját annak, hogy miért csak azok menekülhetnek meg, akik figyelnek Jézus szavaira! Lk 21:20–22; Zsol 27:5.

„Hét éven át egy ember állandóan le s fel járkált Jeruzsálem utcáin, és
hirdette, hogy milyen bajok fogják a várost érni… Ezt a különös embert
bebörtönözték és megkorbácsolták, de panasz nem hagyta el ajkát. A bántalmazásra és gyalázkodásra csak ez volt a válasza: ’Jaj, jaj Jeruzsálemnek!’, ’jaj,
jaj lakosainak!’. Intő hangja nem hallgatott el addig, mígnem az ostrom alatt,
amelyet megjövendölt, megölték.
Jeruzsálem pusztulásakor egyetlen keresztény sem vesztette életét. Krisztus előre intette tanítványait, és mindazok, akik elhiszik szavait, figyeljenek a
megígért jelre. [idézve Lk 21:20–21]” – NK 28.
„[Idézve Lk 21:20–21] Negyven évvel később, Jeruzsálem pusztulása idején, figyelembe kellett volna venni ezeket a szavakat mindenkinek…
’Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon’
(Mt 24:20)… Krisztus keresztre feszítése után negyven esztendővel még mindig szentnek tekintették ezt a napot. Negyven évig a tanítványoknak kellett
imádkozniuk, hogy a menekülésük ne szombatnapon legyen.” – JÉ 534.

2. Tanulmány - JÉZUS VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI
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Kedd

Július 4.

3. A SÖTÉT KÖZÉPKOR PRÓFÉTIKUS IDŐSZAKA
a. Mi történt végül a hívőkkel miután Jeruzsálem teljesen elpusztult (i.u.
70-ben)? Mt 24:21, 22.

„Jeruzsálem elpusztulásáról Krisztus gyorsan áttér a legnagyobb eseményre, a Föld történelmének a folyamatában az utolsó láncszemre – Isten Fia
méltóságban és dicsőségben bekövetkező eljövetelére. E két esemény között a
sötétség hosszú évszázadai tárulnak fel Krisztus tekintete előtt. Olyan évszázadok Krisztus egyháza számára, amelyeket vérrel, könnyekkel és kínszenvedéssel jelöltek meg.” – JÉ 534.
b. Hogyan van lefestve Jelenések könyvében ugyanezen gyötrelmes próféciai időszak? Jel 11:2, 3; 13:5.

c. Hol találunk a Szentírásban segítséget ahhoz, hogy megértsük a próféciai időszámítás valóságos idejét, úgy számolva, hogy egy hónap 30 napból
és egy év 360 napból áll próféciai szempontból? 4Móz 14:34; Ez 4:6.

„A Szentírás elnyomását a Római uralom alatt, az elnyomás borzalmas következményeit és végül Isten szavának felmagasztalását, a prófétai ceruza pontosan írja le. Jánosnak a száműzetésben az elhagyatott Pátmoszon egy látomás
adatott az 1260 éves időszakról, amelyen a pápai hatalom lábbal taposhatta
Isten Igéjét.” – 4SP 188.
„A negyvenkét hónap ugyanaz, mint Dániel 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.’ ” – NK 391-392.
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Szerda

Július 5.

4. HÁROM JELENTŐS ESEMÉNY
a. Közvetlen az 1260 éves időszak lezárulása előtt (hogy az üldözés megrövidüljön), milyen jelek mutatták, hogy Jézus hamarosan visszatér?
Mt 24:29, 30; Mk 13:24–26; Jel 6:12, 13.

b. Ezen próféciák melyik teljesedett először a Szentírás és a történelem
szerint? Jel 6:12.
„A prófécia [Jel 6:12] beteljesedéseként 1755-ben volt a történelem legszörnyűbb földrengése. Bár az emberek általában a lisszaboni földrengésként
emlegetik, de kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. Érezték
Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira-szigetén, Norvégiában
és Svédországban, Nagy-Britanniában és Írországban. Nem kevesebb mint
négymillió négyzetmérföldet érintett.” – NK 272.
c. Hogyan teljesedett a napról és holdról szóló prófécia? Mk 13:24.
„Az 1260 nap, illetve év, 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed évszázaddal előbb majdnem teljesen megszűnt. Az üldözést követően, Krisztus szavai
szerint, a nap elsötétedik.” – NK 274.
„1780. május 19. a történelem ’sötét nap’ ja. Mózes kora óta nem tudunk
ilyen sűrű, ilyen nagy kiterjedésű és ilyen sokáig tartó sötétségről. A leírás,
amelyet szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni kijelentésnek
a visszhangja, amelyet Jóel próféta huszonöt évszázaddal a beteljesedés előtt
így jegyzett fel: ’A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az
Úrnak nagy és rettenetes napja.’ (Jóel 2:31)” – NK 276.
d. Hogyan teljesedett a csillagokról szóló prófécia? Mk 13:25; Jel 6:13.

„[Idézve Jel 6:13]Ez a prófécia megdöbbentően és megrázóan teljesedett
az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy kiterjedésű csillaghullásról
nem számol be a történelem.” – NK 298.
2. Tanulmány - JÉZUS VISSZAJÖVETELÉNEK JELEI
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Csütörtök

Július 6.

5. MEGERŐSÍTÉSÜL KAPTUK
a. A Krisztus visszajövetelét jelző három nagy természeti jelenségen túl,
milyen további jelek lesznek még? Miként fog mind több és több teljesedni ezekből? Mt 24:6–12; Mk 13:7–9; Lk 21:9–11, 25–27.

b. Mire emlékeztessenek minket a jelek látványa? Lk 17:26; Jer 8:11, 12.

„Súlyos elemi csapások, földrengések, árvizek, katasztrófák szárazon és
vízen egyaránt megszaporodnak. Isten olyannak látja ma földünket, mint
amilyennek Noé idejében látta. Úgy küldi üzenetét az emberekhez, mint
ahogyan Noé napjaiban küldte. Korunkban megismétlődik a vízözön előtti
gonoszság.” – Advocate, December 1, 1900.
c. Mire bátoríthat bennünket a próféciák teljesedése? 1Sám 12:16; 1Pt 2:9.

„A Krisztus második eljöveteléről szóló tanítás elfogadói ráébredtek arra, hogy meg kell térniük, és meg kell alázkodniuk Isten előtt. Sokan, akik
hosszú ideig ingadoztak Krisztus és a világ között, ekkor úgy érezték, hogy
ideje állást foglalniuk. ’Az örökkévalóság dolgait szokatlan valóságnak látták. A menny közel volt hozzájuk, és Isten előtt bűnösnek érezték magukat.’
Keresztény emberek lelkileg új életre keltek. Érezték, hogy az idő rövid, és
embertársaik érdekében gyorsan kell cselekedniük.” – NK 304.

Péntek

Július 7.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért engedte meg Isten, hogy i.u. 70-ben a pompás templomot lerombolják?
Mikért hirdette a Jeruzsálem elleni csapást egy ember fáradhatatlanul?
Miből tudhatjuk, hogy a prófétikusi időszámításban egy nap egy évet jelent?
Mikor történt Krisztus visszajövetelének jeleként a három nagy esemény?
Milyen hatást kellene kiváltson belőlem a jelek teljesedésének látványa?
Ímé hamar eljövök – 2017. július – szeptember

3. Tanulmány

2017. július 15.
Szombat

Napnyugta: H 20:37
Ro 21:10

NAPJAINKRA SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS
„Ha a seregeknek Ura valami keveset meg nem hagyott volna bennünk, úgy jártunk volna mint Sodoma, és Gomorához volnánk hasonlók.” (Ésa 1:9).
„Hallható Isten hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól.” – PP 130
Javasolt olvasmányok: A Nagy Küzdelem, 246. Pátriárkák és Próféták, 122-134.

Vasárnap

Július 9.

1. ÉLETÜNK IDEJÉBEN
a. A történelem mely időszakához hasonlítja napjainkat Jézus? Mt 24:37–39;
1Móz 6:5, 13.

„Ugyanazok a bűnök burjánoznak ma is, amelyek Noé napjaiban kiváltották Isten haragját. Férfiak és nők a falánkságig, részegségig viszik az evéstivást. Ez az uralkodó bűn, az eltorzult étvágy kielégítése, felkorbácsolta az
emberek szenvedélyét Noé idején, ami általános romlottsághoz vezetett, míg
csak az egekig nem ért az erőszak és a bűntény, míg csak Isten az ember erkölcsi szennyeződése miatt özönvízzel nem mosta le a földet.” – 3B 163.
b. Mivel kell szembesüljenek a hívők ma? 2Pt 3:3–6.

„A világ, amely tele van lázadással, zavargással, tele van istentelen élvezetekkel, alszik, és testi biztonságban ringatja magát. Az emberek messzire
eldobják maguktól az Úr eljövetelének a gondolatát. Csak nevetnek a figyelmeztetéseken.” – JÉ 540.

3. Tanulmány - NAPJAINKRA SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS
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Hétfő

Július 10.

2. EGY IJESZTŐ ESEMÉNY TANULSÁGAI
a. A Nóé napjaihoz való hasonlóságon túl, milyen további esethez hasonlította az Úr a visszajövetelének idejét? Lk 17:28–30.

„A világ állapota hasonló ahhoz, amilyen Lót idejében volt. Sodoma
romlottsága angyalok látogatásáért hangzott kiáltás, hogy tekintsék meg a
gyönyörű Sodomát – amelynek Isten különösképpen kedvezett – hogy tényleg olyan bűnös-e az Úr előtt, hogy már nincs remény megmentésükre. Isten
haragja azért volt feltűnően nagy mert a sodomiták bűne oly mélységes volt.”
– RP October 16, 1913.
b. Milyen bűn volt uralkodó Lót napjaiban? 1Móz 19:5–7; Rm 1:21, 26, 27.

„[A sodomiták] Lót házához sereglettek és ahogyan növekedett a csőcselék
egyre ízléstelenebbül beszéltek, amely mutatta az emberek romlott állapotát.
A legrosszabb ötletek hangzottak el és azok szerint cselekedtek. A csőcselék
mind hangosabban követelte, hogy adja ki az idegeneket, mivel annyira megrontotta már az embereket a gonosz szokások, hogy minden jótól elszakadtak.
A józan ész annyira elhomályosult már, hogy még a mennyei angyalokkal
szemben is erőszakhoz folyamodtak volna.” – ST October 9, 1893.
c. Sodoma sorsa miért figyelmeztetés mindenki számára? 1Móz 19:24–26;
Lk 17:32, 33.

„Az angyalok azért jöttek, hogy lássák van-e valaki, aki nem romlott meg
és meggyőzhetnék hogy elmeneküljön a Sodomát fenyegető küszöbönálló katasztrófától. Ezen az éjszakán a gonosztevők romlottságuk utolsó cseppjét is
hozzátették és Isten haragja nem késlekedhetett tovább.” – ST October 9, 1893.
„A Lótnak adott figyelmeztetés nekünk is szól, akik e eltorzult világban
élünk: ’Mentsd meg a te életedet!’ A kísértő hangja békét és biztonságot kiált.
A gonosz arra buzdít, hogy ne aggódj semmi miatt, hanem egyél igyál és
házasodj. Melyik hangra fogysz hallgatni? A mennyei hangra vagy amely
romlásra csábít?” – ST October 16, 1893.
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Kedd

Július 11.

3. LEGYÜNK JOBB SÁFÁRAI ÉLETÜNKNEK
a. Milyen figyelmeztetés hangzott el Sodoma lelki hanyatlása miatt? Ez 16:49.

„Sokan, akik hosszú időn át visszautasították Isten irányítását és őrizetét,
ma a léhaság és az önző örömök útján rohannak előre. Sőt, még mélyebbre
süllyedve, alávaló tettekre és a test megfertőztetésére is kaphatók. Gondolkodásuk megromlik, és a vallás visszataszító lesz a szemükben. Némelyek olyan
messzire jutottak ezen a lejtőn, olyan lendülettel követik a szodomiták útját,
hogy már lepereg róluk a megrovás és figyelmeztetés hangja.” – 5B 34.
b. Milyen figyelmeztetést kaptunk – akikre nagy világosságot bíztak –
hogy a lelki lesüllyedés sokkal nagyobb, mint a Sodomában lakóké
volt? Hós 4:6; Péld 1:24–30, 33.

„A világ Megváltója, az ember megértő Barátja, feltárja szemünk előtt a
tényt, hogy van nagyobb bűn mint Sodomáé volt. Az pedig a nagyobb világossággal szembeni bűn. Sodoma bűneinél nagyobb a bűnük azoknak, akik
hallották az evangélium hívását, hogy bánják meg bűneiket és higgyenek
Krisztusban, de nem engedtek annak. Sodoma bűneinél nagyobb a bűnük
azoknak, akik vallották Jézus nevét, akik azt mondták, hogy ismerik Istent és
megtartják parancsolatait, de mégis helytelenül mutatták be Krisztust mindennapi életükben és jellemükben, akiket figyelmeztettek és kérleltek, de mégsem
tisztelték Megváltójukat megszenteletlen életükkel.” – ST October 16, 1893
„Sokan, akik az Igazságot hiszik és vallják, nem foglalják gondolataikba Istent, hasonlóan az özönvíz előtti emberiséghez vagy Sodoma lakosaihoz. Az
Istenről alkotott egyetlen értelmes gondolat, amelyet a Szentlélek ébreszt, minden dolgukat felborítana. Én, én, én, az istenük, alfájuk és omegájuk.” – CS 141.
„Sodoma bűneit ismétlik napjainkban, ezért a föld pusztul és megromlik
lakói miatt. Napjaink romlottságában az a legrosszabb, hogy a kegyesség formája megvan, de hiányzik az ereje. Akik vallják, hogy nagy világosságuk van,
azok ott vannak a könnyelműek és közömbösek között, így Krisztus ügye sérül azok házánál, akik barátaiknak mondják magukat.” – ST October 16, 1893.

3. Tanulmány - NAPJAINKRA SZÓLÓ FIGYELMEZTETÉS
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Szerda

Július 12.

3. DÖNTS A FONTOSABB MELLETT
a. Mit szükséges megértenünk ahhoz, hogy elkerüljük Lót hibáját, amely
családját egy lefelé ívelő útra vitte? 1Móz 13:12, 13; 19:30–38; 1Kor 15:33.

„Sodoma törvényrontó romlottsága különösképpen erkölcstelenségében
mutatkozott meg.” – NK 246.
„Amikor Lót Sodomába költözött, komolyan elhatározta, hogy távol tartja
magát a gonoszságtól, és ugyanezt megparancsolja családjának is. De teljes
kudarcot vallott. Környezetének romboló befolyása hatást gyakorolt hitére, és
gyermekeinek Sodoma lakóival való kapcsolata által érdekei bizonyos mértékig közösek lettek a sodomabeliekével. A következményeket ismerjük.
Sokan ma is hasonló hibát követnek el. Otthonuk megválasztásánál jobban
figyelnek a remélhető földi előnyökre, mint arra az erkölcsi és társadalmi befolyásra, amellyel körülveszik magukat és családjukat. Gyönyörű és termékeny
vidéket választanak, vagy valamilyen virágzó városba költöznek, azt remélve,
hogy nagyobb jólétre tesznek szert. De gyermekeiket kísértések veszik körül,
és nagyon gyakran olyan barátságokat kötnek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az istenfélelemben való fejlődést és a tiszta jellem kialakítását. A laza
erkölcs, a hitetlenség, a vallásos dolgokkal szembeni közömbösség légköre
könnyen semlegesíti a szülők befolyását. Az ifjúság mindig maga előtt látja a
szülői és isteni tekintéllyel szembeni lázadás példáit. Sokan istentagadókhoz
és hitetlenekhez kötik életüket, és közösséget vállalnak Isten ellenségeivel.
Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük
figyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog
gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert
nem tudják megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a
kötelesség hív, Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében
bízva vigyázunk és imádkozunk. De ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a
keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak. Megbántjuk Istent,
és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen
környezetet választunk.” – PP 132-133.
b. Miért szükséges kerülnünk a napjaink kultúráját jellemző magatartást?
2Tim 3:1–5; Ésa 1:9.
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Csütörtök

Július 13.

5. VÁLASSZ BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETET
a. Mit mond Isten arról, hogy hol tud népe boldogulni? Ésa 32:18, 19.

„Figyelmeztetésem ez: őrizkedjetek a városoktól! Ne építsetek szanatóriumokat a városokban! Tanítsátok népünket arra, hogy menjenek a városokból
vidékre, ahol hozzájuthatnak egy kis darab földhöz, és otthont teremthetnek
maguk és gyermekeik számára…
Éttermeinknek a városokban kell lenniük, máskülönben az étterem munkásai nem tudnák elérni az embereket, és megtanítani őket a helyes életvitel
elveire. Jelen pillanatban gyülekezeti házakra van szükségünk a városokban.
Hamarosan azonban olyan viszálykodás és zűrzavar lesz a városokban, hogy
az elmenni vágyók nem fogják tudni elhagyni azokat.” – GCB April 6, 1903.
„A szülők kis otthont biztosíthatnak vidéken megművelhető földdel, ahol
gyümölcsös- és konyhakertjük lehet; apró gyümölcsféléket termelhetnek,
hogy azok elfoglalják a hús helyét, mely romboló hatást fejt ki az ereinkben
keringő életadó vérre. Az ilyen helyen nem veszi körül a városi élet megrontó
befolyása a gyermekeket. Isten segíteni fogja népét, hogy ily otthonra találjon
a városokon kívül.” – MM 310.
b. Miért kell megszívlelnünk a vidéki életre való felhívást? Péld 15:31, 32.

„Ki kellett onnan jönniük, teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól,
menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is; a tanítványokkal is Jeruzsálem pusztulása előtt; és így lesz az utolsó napokban is.” – PP 130.

Péntek

Július 14.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miről ne felejtkezzünk el, ha olyanokkal találkozunk, akik gúnyolódnak
Krisztus visszajövetelén?
2. Miért figyelmeztetés mindenki számára Sodoma és Gomora története?
3. Mire indítsa Isten népét ezeknek a városoknak a végzete?
4. Milyen veszély fenyeget, ha megismétlem Lót hibáját?
5. Milyen előnye van a vidéki életnek?
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4. Tanulmány

2017. július 22.
Szombat

Napnyugta: H 20:30
Ro 21:04

A VÉGIDŐ MEGTÉVESZTÉSEI
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket
és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.”
(Mt 24:24)
„Vannak veszedelmes eretnekségek, amelyeket bibliai tantételekként tárnak fel; nekünk pedig meg kell ismerkednünk a Bibliával, hogy tudjuk, mit
kell tennünk. Minden egyes ember hitének ki kell állnia a próbát.” – Ev 383.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 132-134.

Vasárnap

Július 16.

1. ELŐVIGYÁZATOSSÁG SZÜKSÉGES
a. Milyen stratégiát használ a lelkek ellensége arra, hogy a Krisztus visszajövetelében őszintén hívők sokaságát félrevezesse? Mt 24:11, 24.

„Sátán angyalai bölcsek a rosszban: olyasmit teremtenek, amit többen
halandó világosságnak állítanak, újnak, csodálatosnak hirdetnek – s noha
bizonyos tekintetben az üzenet igazság lehet, de vegyítik emberi okoskodásokkal, és tantételként emberek parancsolatait tanítják. Ha valaha fontos volt,
hogy valóban komolyan őrködjünk és imádkozzunk, akkor ma még inkább.
Több, látszólag jó dolgot gondosan kell mérlegelnünk, sok-sok ima közepette;
az ellenségnek az a sajátságos terve, hogy lelkeket olyan ösvényre vezessen,
amely szorosan az igazság mezsgyéje mellett halad, attól alig különböztethető
meg.” – Ev 382-383.
„Isten Lelkének bizonyságtétele igaz. Ne változtasd hitedet egyetlen más
tantételért sem, bármilyen tetszetősnek látszik is.
Sátán csalásai egyre szaporodnak. Azok, akik letérnek az igazság útjáról,
elveszítik tartásukat. Miután nincs mibe kapaszkodniuk, egyik csalástól a
másikig sodródnak a különféle tanítások bármilyen szele által. Sátán nagy
hatalommal szállt alá.” – Ev 249.
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Hétfő

Július 17.

2. VESZÉLYES TÉVESZMÉK
a. Mózes idejében milyen fortélyt használt Isten ellensége az igen ügyes
megtévesztéshez? Miként ismétlődik ez napjainkban? 2Móz 7:10–13;
2Tim 3:5–9.

„A mágusok, a varázslók… mutattak be csodákat, de nemcsak a saját
szemfényvesztő ügyességükkel dolgoztak, hanem istenüknek, Sátánnak erejével, aki támogatta őket Jahve munkájának utánzásában.
A varázslók valójában nem változtatták botjaikat kígyókká, hanem a nagy
csaló segítségével mágiájukkal képesek voltak ezt a látszatot kelteni. Sátánnak
nincs hatalma, hogy a botot élő kígyókká változtassa. A gonoszság fejedelme
egy bukott angyal minden bölcsességével és hatalmával rendelkezik, de arra
nincs hatalma, hogy teremtsen vagy életet adjon; ez egyedül Isten előjoga.
Mindaz, ami Sátánnak hatalmában volt, azt meg is tette; utánzatot mutatott
be. Az emberi szem számára a botok kígyókká változtak. A fáraó és udvarnokai természetesen azoknak hitték.” – PP 220.
b. Hamarosan milyen csaláshoz fog nyúlni a lelkek ellensége? Jel 13:13.
„Sátán eszközei nemcsak színlelik a csodákat, amelyekkel félrevezetik az
embereket, hanem ténylegesen képesek csodát művelni.” – NK 492.
c. Milyen figyelmeztetés jövendölt Krisztus az okkultizmusról? Mt 24:25, 26.

„Nem mennek-e ki ezrek és ezrek a pusztába abban a reménységben, hogy
ott majd megtalálják Krisztust? Nem hallatszik-e az összejövetelek ezrein,
amelyeken egyesek arról tesznek vallomást, hogy közösségeket tartanak fenn
az eltávozottak lelkeivel hogy: ’Ímé a belső szobában van?’ (Mt 24:26). Ezt a
tanítást képviseli a spiritizmus.” – JÉ 535.
d. Minek legyünk tudatában látva a próféciák teljesedését a spiritizmus
elragadó mesterkedéséről szerte a világon? Ef 6:11, 12.

4. Tanulmány - A VÉGIDŐ MEGTÉVESZTÉSEI
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Kedd

Július 18.

3. ÉLETHŰ CSODÁK ÉS LELKEK
a. Milyen figyelmeztetéseket kaptunk, hogy ne bízzunk a jelekben és csodákban a véghez közeledve? Miért? Mt 24:4, 5, 11, 24, 25.

„Mialatt az utolsó napok veszedelmei környékezik Isten népét, Sátán
mindent megtesz, hogy hitüket megdöntse. Látja, hogy csaló hatalmával már
elérte az egyházak álomba szenderedését. Kellemes álbölcseletekkel, hazug
csodákkal tartja őket irányítása alatt. Angyalait ezután arra utasítja, hogy
főként azok útjába állítsanak csapdákat, akik Krisztus második eljövetelét
várják, és arra törekszenek, hogy Isten minden parancsát megtartsák.
Figyelmeztetést kaptunk, hogy az utolsó napokban Sátán jeleket és hazug
csodákat tesz. A próbaidő lejártáig cselekszi ezeket, hogy így bizonyítsa: ő a
világosság, nem pedig a sötétség angyala…
Lesznek, akik abba a kísértésbe esnek, hogy Istentől származónak tartják
majd ezeket a csodákat. Betegek gyógyulnak meg a szemünk láttára, csodák
történnek előttünk. Készen állunk-e a próbákra, amikor Sátán hazug csodákat
cselekszik mindenki előtt? Sokakat csapdába ejt, és fogságba hurcol majd. Ha
az emberek eltérnek Isten világos rendeleteitől és parancsolataitól, ha hisznek a mesékben, ez oda vezet, hogy ezeket a hamis csodákat is elhiszik. Most
mindannyiunknak törekednünk kell felfegyverkezni a küzdelemre, amelyben
rövidesen részt kell vennünk. Az Isten szavába vetett hit, az Ige imádkozó
tanulmányozása és gyakorlatba való átültetése lesz a pajzsunk Sátán hatalma
ellen, és Krisztus – vére által – győzőkké tesz bennünket.” – Mar 221.
b. Miért kell óvatosnak lennünk Sátán legkedvesebb okkult ügyeskedésével szemben? 2Thess 2:9–12; Préd 9:5, 6.

„Sátán az emberek elé tudja idézni meghalt barátaik hasonmását. Bámulatos pontossággal utánozza az ismerős tekintetet, a jól ismert szavakat, a hanghordozást. A hamisítvány tökéletes. Sok ember, akit megvigasztal az a tudat,
hogy szeretteik a menny boldogságát élvezik, a veszély gyanúja nélkül ’hitető
lelkekre és gonosz lelkek tanításaira’ hallgat (1Tim 4:1).” – NK 491.
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Szerda

Július 19.

4. A KÖNNYŰ HAMISÍTVÁNY ELKERÜLÉSE
a. Van-e hasonlóság abban, ahogyan Noé hirdette az igét, és ahogy mi tanítjuk a jelenvaló igazságot, bele értve az egészségügyi világosságot is?
Lk 17:26, 27; 1Pt 2:11.

„Noé azt hirdette, hogy Isten százhúsz évet szabott ki, hogy megtérjenek
bűneikből, és bemeneküljenek a bárkába, de ők visszautasították a kegyelmes
hívást. Sok időt kaptak a bűneiktől elfordulásra, rossz szokásaik legyőzésére,
és igaz jellem fejlesztésére. Viszont a bűnre való hajlam, bár kezdetben sokakban gyönge volt, ismételt bemerülés által megerősödött bennük, és siettette
őket a visszavonhatatlan romlásba.” – RH October 20, 1885.
b. A könnyű út helyett Isten miért adott inkább egy jellemépítő egészségügyi üzenetet, amely önmegtartóztatással jár? Mt 7:13–15.

„Sátán csodákat visz véghez. Betegséget hoz az emberekre, majd hirtelen
visszavonja róluk sátáni hatalmát, s így mindenki azt gondolja majd, hogy
csodálatosan meggyógyultak. Ezek a gyógyulások próbára teszik a hívőket.”
– Mar 222.
„Munkája során Krisztus hirdette az Igét és csodálatos gyógyítások révén
enyhítette a szenvedést. Isten azt az üzenetet adta nekem, hogy ma azért nem
munkálkodhatunk ekképp, mert Sátán is csodák véghezvitele által gyakorolja
hatalmát. Isten szolgái napjainkban nem tevékenykedhetnek csodák által,
mert olyan hamis gyógyításokat visznek véghez, melyeket isteni eredetűnek
vallanak.
Ebből kifolyólag az Úr olyan utat jelölt ki népe számára, melyen a Biblia
tanításával egybekötve végezhet gyógyítói munkát. Szanatóriumokat kell alapítanunk, és ezekben az intézményekben olyan munkásoknak kell dolgoznia,
akik képesek valódi egészségügyi missziót végezni. Ekképpen vehetjük védelmünkbe a szanatóriumba érkező betegeket.
Így gondoskodott az Úr arról, hogy egyszerre végezzünk evangéliumi és
egészségügyi missziót a lelkekért. Ezeket az intézményeket a városokon kívül
kell létrehozni és oktatási munkát kell értelmesen folytatni bennük.” – MM 14.
4. Tanulmány - A VÉGIDŐ MEGTÉVESZTÉSEI
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Csütörtök

Július 20.

5. HA LÁTOM SEM HISZEM
a. Milyen csalást fog véghezvinni Sátán végül? 2Kor 11:14.

„A csalás tetőfokán Sátán megszemélyesíti Krisztust. Az egyház régóta
hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével fognak beteljesülni. A nagy
csaló pedig azt a látszatot kelti, hogy Krisztus újra eljött. Sátán a Föld különböző részein káprázatos, csillogó, fenséges lényként jelenik meg az emberek
előtt. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, amelyet János a Jelenések könyvében
Isten Fiáról festett (Jel 1:13–15). Emberi szem nem látott nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Győzelmi kiáltás harsog: ’Krisztus eljött!
Krisztus eljött!’ Az emberek leborulnak előtte és imádják. Ő pedig felemeli
kezét, és áldást mond rájuk, miként Krisztus áldotta meg tanítványait, amikor
a Földön élt. A hamis Krisztus hangja lágy, szelíd és megnyerő. Barátságos,
kedves hangon elmond néhányat a Megváltó ajkáról elhangzott drága men�nyei igazságokból. Betegeket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében
azt állítja, hogy a szombati nyugalomnapot áttette vasárnapra, és mindenkinek megparancsolja, hogy szentelje meg azt a napot, amelyet ő megáldott.
Kijelenti, hogy azok, akik a szombat szentségét makacsul vallják, az ő nevét
káromolják, ha nem hajlandók meghallgatni angyalait, akik által fényt hint és
igazságot tanít. Ez a csalás szinte leleplezhetetlen.” – Mar 295.
b. Mire figyeljünk, ha ismerjük ezt a veszélyt? 2Kor 4:8–10, 18.

Péntek

Július 21.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Miért nagyon fontosak a jelen igazság Bibliai hitpontok a vég idején?
Hogyan értelmezhető a Fáraó varázslóinak csodája?
Sátán milyen ügyeskedésekkel célozza meg Isten maradékát?
Miért nem várhatjuk el, hogy napjainkban maradandó gyógyulás történjen
általánosságban véve?
5. Hogyan ismerhető fel Krisztus közeli visszajövetelének meghamisítása?
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5. Tanulmány

2017. július 29.
Szombat

Napnyugta: H 20:21
Ro 20:59

JÉZUS VALÓBAN VISSZATÉR ISMÉT!
„Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti
is ott legyetek.” (Jn 14:3).
„A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az,
hogy Krisztus második eljövetelével lezárul a megváltás csodálatos munkája.”
– NK 268.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 1-5. 168-169.

Vasárnap

Július 23.

1. NÉZZÉTEK VISSZATÉR!
a. Mit mond a Biblia, hogyan tér vissza Jézus? Apcs 1:11.
„Jézus mennybemeneteléből az volt a tanítványok számára a legértékesebb,
hogy isteni tanítójuk látható alakjában ment a mennybe. Ugyanaz a Jézus,
aki velük járt és beszélt és imádkozott… emberi formában felemelkedett az
égbe. Mennyei hírnökök biztosították őket, hogy ugyanaz a Jézus, akit láttak felmenni ugyanúgy ahogy felemelkedett majd visszatér. Ez a biztosíték
mindig meg volt és megmarad az idő végéig, és ez a reménysége és öröme
mindazoknak, akik igazán szeretik Krisztust.” – 3SP 254.
b. Kik láthatják meg Jézus visszatérését? Jel 1:7; Mt 24:30.

„Azok is ott lesznek majd, akik kigúnyolták, megverték és lelki testi gyötrelmet okoztak Neki. A papok és a főemberek ismét meglátják majd azokat a
jeleneteket, amelyek Kajafás bírósági tárgyalótermében és Pilátus palotájának
az udvarán játszódtak le. Minden körülmény megjelenik majd előttük, mégpedig úgy, mintha lángbetűkkel írták volna meg azokat. Azután majd azok is,
akik azt kérték, hogy: ’Az ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon’ (Mt 27:25),
megkapják a választ kérésükre. Azután az egész világ megtudja és megérti
majd, hogy ki ellen hadakoztak ők.” – JÉ 648.
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Hétfő

Július 24.

2. EGY CSODÁLATOS REMÉNYSÉG
a. Milyen szándékkal tér vissza Jézus? Milyen hatással kellene legyen bizodalmunkra ez a páratlan esemény? Jn 14:1–3.

„Aki igazán szereti a Megváltót, boldogan üdvözli az Isten Igéjére alapozott bejelentést, hogy az, akiben örök életük reménysége összpontosul, ismét
eljön; nem azért, hogy bántalmazzák, megvessék és elutasítsák, mint első
adventjekor. Jézus azért jön el hatalommal és dicsőséggel, hogy megváltsa
népét. Legyen Krisztus eljövetele most is éppoly nagy örömhír, mint amikor
az angyalok hirdették Betlehem pásztorainak! Az egyházak Istentől való elfordulásának nem lehet meggyőzőbb bizonyítéka, mint az az ingerültség és
gyűlölködés, amelyet a mennyei üzenet lobbant fel.
Akik nem szeretik a Megváltót, szeretnék, ha távol maradna. Az ilyenek
buzgón fogadják el a hűtlen szolga bizonyságtevését, ‘Halogatja még az én
uram a hazajövetelt’ (Mt 24:48). Habár nem kutatják a Szentírást, hogy megtudják hogyan vannak ezek a dolgok, de megragadnak minden olyan mesét
amely Krisztus eljövetelét a távoli jövőbe helyezi, vagy lelki értelemben beteljesültnek véli Jeruzsálem pusztulásakor, vagy a halállal kapcsolja össze..” – 4SP
216, 217.
b. Írd le ennek a reménységnek szépségét! Mi kapcsolódok hozzá nagyon
szorosan? Fili 3:20, 21.

„A prófécia igazságai összetartoznak; ha tanulmányozzuk ezeket, akkor a
gyakorlati keresztény igazság gyönyörű fürtjét alkotják. Minden beszédünkben világosan fel kell tárnunk, hogy várakozunk, dolgozunk és imádkozunk
Isten Fiának eljöveteléért. Eljövetele a mi reménységünk. Ezt a reménységet
szőjük bele minden szavunkba és munkánkba, minden társalgásunkba és
viszonyulásunkba.” – Ev 149.
„Akik szerették és várták Őt, azokat dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal koronázza meg. Akkor a megholt igazak feltámadnak sírjaikból,
és az élő igazakkal elragadtatnak az Úr elé a felhőkbe… Hallani fogják Jézus
hangját, mely kedvesebben hangzik bármely zenénél, amit valaha is hallottak,
amint mondja: Küzdelmetek véget ért.” – AT 22.
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Kedd

Július 25.

3. A LEÍRHATATLAN DICSŐSÉG
a. Milyen jele lesz az égen Jézus jövetelének? Mk 13:26.
„Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol, egy kis sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyérnyi nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az
Ember Fiának a jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, mely mind
közelebb jött hozzánk, s mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben
ragyogott, amíg végül egy nagy fehér felhővé vált. Alsó széle mintha tűz lett
volna és felette szivárvány húzódott.” – 2SP 32.
b. Írd le a háromszoros dicsőségét Krisztus visszajövetelének – figyelembe
véve, hogy hol fog találkozni a megváltottakkal! Második eljövetelekor
érinti-e Krisztus lába a földet? Lk 9:26.ur; 1Thess 4:16, 17.
„[A felhőn] Isten Fia ült, fején korona volt. Haja fehér fürtökben omolt
vállaira. Lábai olyanok voltak, mint a tűz, jobb kezében éles sarló, bal kezében
pedig ezüst harsona volt. Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és
átvizsgálja gyermekeit. Minden arc elsápadt és sötétség vette körül azokat,
akik Istent elvetették. Mindnyájan így kiáltottunk fel: ’Ki állhat meg az Úr
előtt? Szennytelen-e a ruhám?’ Az angyalok abbahagyták éneküket és egy
ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, midőn Jézus felkiáltott: ’Akiknek
szívük és kezük tiszta, azok megállhatnak! Kegyelmem elégséges számotokra!’, ekkor arcunk sugárzott a boldogságtól és szívünket teljesen betöltötte az
öröm. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni és a felhő folyton
közelebb jött a földhöz. Midőn tűzlángba burkolva, alászállt a felhőn, hirtelen felhangozott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett,
majd két kezét az ég felé emelve kiáltott: ’Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek!
Ti, akik a föld porában alusztok, keljetek fel!’ E kiáltást hatalmas földrengés
követte, a sírok megnyíltak s a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő.
Midőn a száznegyvennégyezer felismerte barátait, kiket a halál ragadott el
tőlük, ’Hallelujá’-t kiáltottak s ugyanabban a pillanatban mi mindnyájan elváltoztunk s elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe. Mindnyájunkat
körülvett a nagy felhő.” – 2SP 32, 33.
c. Miben különbözik Krisztus 1 000 évvel későbbi harmadik visszatérése
a másodiktól? Zak 14:4. (lásd Tapasztalatok és látomások 3-4. oldalán)

5. Tanulmány - JÉZUS VALÓBAN VISSZATÉR ISMÉT!
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Szerda

Július 26.

4. ERŐVEL ÉS HATALOMMAL
a. Mi fog történni a természettel és miért, amikor Jézus visszatér másodjára? Jel 6:14; Ésa 24:1–6.

„Isten azt szeretné, ha népe jól megértené, hogy engedelmességük vagy
törvényszegésük szerint lesznek megvizsgálva. A gonoszság és betegség
növekedett minden egymást követő nemzetségben. A föld fáradsággal lett
megmunkálva, az átok miatt, amelyet az ember okozott folyamatos engedetlenségével.” – 4aSP 123.
„A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég tekercsszerűen felgöngyölödik, a föld remeg, minden hegy és minden sziget
kimozdul a helyéből.” – NK 570
b. Hogyan írja le a prófécia Isten ítéletét, amely eljövetele után hamarosan
bekövetkezik? Ésa 24:17–23.

„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 szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok.” – NK 566.
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Csütörtök

Július 27.

5. A SOKÁIG TARTOTT REMÉNYSÉG BETELJESEDÉSE
a. Milyen volt a szent angyalok és Jézus öröme visszatérésekor? Júd 14.
„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.”
– NK 570.
b. Milyen feladatot kell elvégezniük a szent angyaloknak (a vizsgálati ítélet alapján, amely ekkorra véget ér)? Mit fognak a föld lakosai végül
elismerni? Mt 13:41, 49; 25:32; Rm 7:12.

„Az arkangyal trombitája hamarosan megszólal, hogy felriassza az élőket
és felébressze a halottakat. Azon a napon elválasztják a gonoszokat az igazaktól, ahogyan a pásztor elválasztja a kecskéket a juhoktól.” – Gy 395.
„Krisztus azt akarja, hogy mindnyájan megértsük második eljövetelének
eseményeit. Az ítélet az egész világ előtt fog lefolyni. Ekkor Isten kormánya
igazolást nyer, és törvénye megáll, mint amely ’szent és igaz és jó.’ (Rm 7:12)
Mindenki esetében dönteni fognak s kihirdetik az ítéletet. A bűn akkor már
nem tűnik vonzónak, hanem visszataszító súlyosságában fog meglátszani.
Látni fogják mind az Istennel, mind egymással való kapcsolatukat.” – RH
September 20, 1898.

Péntek

Július 28.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Az emberek mely csoportja fog bizonyságot tenni Krisztus második eljöveteléről?
2. Miért jön vissza Jézus? Mit vegyünk fontolóra ezen esemény kapcsán?
3. Miért szükséges tudnunk, hogy Jézus lábai érintik-e a földet vagy sem?
4. Hogyan kapcsolódik Isten erkölcsi törvényével össze a hatalmas természeti
felfordulás?
5. Mit fontoljunk meg nagyon komolyan az előttünk álló örömteli és ünnepélyes idő kapcsán?

5. Tanulmány - JÉZUS VALÓBAN VISSZATÉR ISMÉT!
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
Misszióiskolák részére

2017. augusztus 5.
Szombat

„Isten az embert saját képmására alkotta
és felruházta a saját hatalmához hasonló
erővel, továbbá egyéniséggel, hogy gondolkodjon és cselekedjen. Azok, akikben
fejlődik is ez az erő, képesek felelősséget
hordozni, vállalkozásokat vezetni és mások jellemére pozitív hatást gyakorolni. A
valódi nevelés célja az, hogy kifejlesszük
ezt az erőt a fiatalokban, hogy gondolkodó
emberekké váljanak, és ne csupán mások
gondolatait ismételgessék. Ahelyett, hogy csupán
csak azt tanulmányoznák, amit mások mondtak vagy írtak, vezessük őket az
igazság forrásaihoz, a természetben és a kinyilatkoztatásban rejlő ismeretek
hatalmas területeire! Gondolkodjanak a kötelesség és az élet nagy kérdésein,
így értelmük tágul és erősödik. Ezáltal magasan képzett puhányok helyett
intézményeink olyan férfiakat és nőket fognak kiküldeni az életbe, akik önállóan gondolkodnak és cselekednek, akik a körülményeknek nem áldozatai, hanem urai, akik széles látókörrel, tiszta gondolkodással és elvhűséggel
rendelkeznek.” – Nevelés 17.
Az oktatási osztály célja, hogy támogassa az ilyen intézményeket. Általános és misszió iskolák szükségesek ma sokkal jobban, mint valaha a
gyermekeink nevelésére. Több mint egy évszázada írta az Úr hírnöke: „Ily
módon sokat tehetnénk azoknak a gyermekeknek a megmentéséért, akik
egyelőre nem tudnak eljönni a városokból. Ez olyan ügy, ami megéri a legnagyobb erőfeszítéseket is. Egyházi iskolákat kell alapítanunk a városokban
élő gyermekek számára, amelyekben gondoskodni kell a legmagasabb műveltség elsajátításához szükséges oktatásról.” – Gy 212.
„Ahol kevés a szombatünneplő, a szülők fogjanak össze és alapítsanak
iskolát. Fogadjanak egy keresztény tanítót, aki megszentelt misszionáriusként oktatja majd a gyermekeket és fiatalokat, hogy ők is megszentelt életű
bizonyságtevőkké váljanak…
Ha a szülők ráébrednek, hogy ezek a kis oktatási központok mennyire
fontosak, s összefognak, hogy végezzék a munkát, amit az Úr szeretne, akkor a gyermekeikkel kapcsolatos isteni tervek megvalósulnak.” – Gy 213.
Kérünk benneteket, hogy ezen a szombaton legyetek nagylelkű támogatói ennek a munkának, minden gyülekezetünkből, szerte a világon!
Testvéreitek a Oktatási Osztályról
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6. Tanulmány

2017. augusztus 5.
Szombat

Napnyugta: H 20:12
Ro 20:47

NAGY HATALOMMAL ÉS DICSŐSÉGGEL
„És szólnak ama napon: Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki megtart minket; ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ésa 25:9).
„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.” – NK 565-566.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 427-431; 570-573.

Vasárnap

Július 30.

1. HIHETETLEN JAJ, JAJ, JAJ
a. Amikor Krisztus megérkezik, mit mutat azok félelme, akik semmibe
vették az üdvösség ajándékát? Jel 6:15–17; Náh 2:10.

„Isten kegyelmének visszautasítóit az örök nyomorúság rettegése lepi
meg.” – NK 570.
„Mikor a gonoszok kényszerítve lesznek arra tekinteni, aki emberi léttel
fedte el istenségét – és aki még mindig viseli ezt az öltözéket – akkor leírhatatlan lesz a zavaruk. Lehull szemükről a fátyol, s látni fogják, amit előbb nem
akartak látni. Most megértik, mivé lehettek volna, ha befogadják Krisztust,
ha éltek volna fölajánlott lehetőségeikkel. Látják majd az általuk megvetett
törvényt megdicsőülni, amint Isten trónja is dicsőséges. Látni fogják, hogy
maga Isten is tiszteli törvényét.” – TII 169.
b. Mi fog történni velük? Miért? 2Thess 1:7–10; 2:8.

„Isten dicsőségének fénye, amely életet ad az igazaknak, elpusztítja a gonoszokat.” – JÉ 81.
6. Tanulmány - NAGY HATALOMMAL ÉS DICSŐSÉGGEL
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Hétfő

Július 31.

2. A RÉSZLEGES FELTÁMADÁS
a. A hívők mely osztálya fog feltámadni közvetlen Krisztus eljövetelekor
azok közül, akik Istenbe vetett bizodalommal tértek sírjukba? Jel 14:12,13;
Dn 12:1, 2.

„Sűrű, sötét felhők tornyosultak s egymáshoz ütődtek. Csupán egyetlen
világos hely volt, melyen dicsfény nyugodott, ahonnan Istennek szava sok
vizek zúgásához és morajlásához hasonlóan hallatszott s megremegtette az
eget és földet. Ezt hatalmas földrengés követte. A sírok megnyíltak s azok,
akik hitben haltak el a harmadik angyali üzenet alatt, akik megőrizték a szent
szombatot, megdicsőülve jöttek elő porágyukból, hogy meghallják a békének
ama szövetségét, melyet Isten köt meg azokkal, akik parancsolatait megőrizték.” – TL 168.
b. Kik fognak feltámadni a bűnösök közül közvetlen Krisztus visszajövetele előtt? Mt 26:62–64; Jel 1:7.

„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 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.” – NK
571-572.
c. Miben különbözik a részleges feltámadás attól a feltámadástól, amikor
Jézus hangjára következik be? Jn 5:28, 29. Hasonlítsd össze Dn 12:2
(„mindazok”; „sokan”).
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Kedd

Augusztus 1.

3. FÉLELEMMEL VEGYES TISZTELET
a. Mi lesz a halandók első reakciója – még Isten kevéske hűségesének
is – amikor először meglátják a világegyetem Teremtőjének érkezését
trónján ülve méltóságteljes tündöklésben? Jer 30:6.

„Az igazak reszketve kiáltják: ’Ki állhat meg?’ Az angyalok ajkán elhal az
ének, és egy ideig félelmes csend van.” – NK 570.
b. Milyen szavak fogják azonnal bátorítani azokat, akik valóban várták az
Úr megjelenését? 2Kor 12:9.er.
„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.” – NK 570.
c. Mit mondanak majd követői Krisztus visszatérésekor, akiben reménykedtek? Mire buzdítson ez bennünket? Ésa 25:9.

„Krisztus mindennapi társa és meghitt barátja hűséges követőinek, akik
Istennel szoros kapcsolatban és állandó közösségben élnek. Rajtuk támad fel
az Úr dicsősége. Visszatükrözik Isten dicsőségének fényét, amelyet Jézusban
látnak. És amikor a Király eljön a maga fenségében, örvendeznek dicsőségének és ragyogásának fényes sugaraiban. Alkalmasak a mennyei lények társaságára, mert a menny szívükben él.
Felemelt fejjel, az Igazság Napjának rájuk hulló fényes sugaraiban, megváltásuk elérkeztén örvendezve… fogadják a Vőlegényt.” – KP 291.
„Készülünk-e arra, hogy békében találkozzunk a Megváltóval, vagy elmélyültünk a világ ügyeiben és kedvteléseiben? Nem kellene-e igyekeznünk,
hogy azok közé számoltassunk, akik majd örömmel üdvözlik Krisztust?” – ST
April 17, 1901.

6. Tanulmány - NAGY HATALOMMAL ÉS DICSŐSÉGGEL
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Szerda

Augusztus 2.

4. DICSŐSÉGES SZABADULÁS A FÖLDRŐL
a. Ismertessd az igazak feltámadását! 1Kor 15:51–55.

„Isten Fia… 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.”
– NK572.
b. Hogyan kapcsolódik ez a vizsgálati ítélethez, amely az örök életre méltónak mondta őket? Minek a megfontolására int ez bennünket? 1Pt
4:17–19; Lk 20:35.er, 36.

„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 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.
c. Mi fog történni az igazakkal – mind azokkal, akik élnek Jézus visszajövetelekor és azokkal is, akik hangjára támadnak fel? 1Kor 15:49.
„Isten szava nyomán [az élő igazak] megdicsőülnek; Isten halhatatlanná
teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe.”
– NK 573.
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Csütörtök

Augusztus 3.

5. AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK FELTÁMADÁS
a. Mutasd be az igazak általános feltámadásának idejét és ecseteld annak
örömét! Jel 20:1–6. (hasonlítsd össze 1Thess 4:16, 17).

„Addig a dicsőséges óráig, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik és az
óriási sereg előjön az örök győzelemre, Isten drágakőként és biztonságban
őriz minden alvó szentet, akiket név szerint ismer. A Megváltó bennük lakozó
hatalma által, és mert az isteni természet részeseivé lettek, Isten előhívja Őket
a halottak közül.” – FLB 185.
b. Tanultuk, hogy a Krisztust megfeszítő gonoszok feltámadnak a
részleges feltámadáskor, de végső pusztulásukat megelőzően, mikor
szembesül Teremtőjével a többi bűnös? Miért kijózanító gondolat ez?
1Kor 6:3.er; Jel 20:4, 5, 12–15.

„Az ezer esztendő végén Krisztus a megváltottak és az angyalok kíséretében ismét eljön a Földre. Félelmetes méltósággal száll alá, és 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.” – FLB 355.
„Isten naponta vizsgálja és próbálja népét. A Szentírás érthetően kijelenti,
hogy cselekedeteink által döntjük el örök sorsunkat.” – 1MR 278.

Péntek

Augusztus 4.

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

Kik pusztulnak el azonnal, amikor Krisztus megjelenik a felhőben? Miért?
Kik részesülnek a különleges feltámadásban? Milyen két oka van ennek?
Koncentrálok-e Ésa 25:9 eseményére vagy reménykedem Krisztus késésében?
A vizsgálati időnek, miért Jézus visszatérése előtt kell megtörténnie?
Az ezer éves időszaknak, miért a gonoszok végső megsemmisülésük előtt
kell lenni?

6. Tanulmány - NAGY HATALOMMAL ÉS DICSŐSÉGGEL
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7. Tanulmány

2017. augusztus 12.
Szombat

Napnyugta: H 20:01
Ro 20:36

VÁRAKOZNI ÉS ŐRKÖDNI
„[Megváltónk Jézus Krisztus] önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” (Tit 2:14).
„[Krisztus] elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással,
hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak
ez a tanulsága.” – KP 223.
Javasolt olvasmány: Krisztus Példázatai, 245-254.

Vasárnap

Augusztus 6.

1. SZOLGÁLATRA ELHÍVATVA
a. Milyen példázattal mutatta be Jézus a visszajövetelét? Mt 25:13–15.

„A messze útra induló ember Krisztust ábrázolja, aki nem sokkal e példázat elmondása után a mennybe távozott a földről. A példázatban szereplő
szolgák Krisztus követőit jelképezik…
Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is
szolgált, és minden követőjét a szolgálat törvénye alá rendelte – az Isten és a
felebarát szolgálatának törvénye alá.” – KP 223.
b. Milyen kapcsolat van a táletumok között? 1Kor 12:7–11.

„Minden öröklött és szerzett talentumot, minden fizikai és lelki képességet… Krisztus szolgálatába kell állítanunk. A tanítványság egész lényünk
és minden értékünk odaszentelésével jár. Ezeket az ajándékokat Krisztus
megtisztítva és megjobbítva adja vissza, hogy dicsőségére és embertársaink
áldására használjuk fel őket.” – KP 225.
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Hétfő

Augusztus 7.

2. A RÁNK BÍZOTTAK HELYES HASZNÁLATA
a. Ismerve a jelen idő komolyságát, milyen tanulságot vonjunk le Krisztus példázatából a reánk bízott tálentumok felhasználása tekintetében?
Mt 25:16–18.

„Nem az a legégetőbb kérdés, hogy mennyit kaptunk, hanem hogy mit
csinálunk azzal, amit kaptunk. Képességeink fejlesztése elsődleges kötelességünk. Ezzel tartozunk Istennek és embertársainknak. Az ember nem tölti be
az élet célját, ha nem szerez egyre több talentumot, és nem lesz napról napra
hasznosabb. Krisztusba vetett hitünk megvallásával elkötelezzük magunkat,
hogy megtanuljuk mindazt, amire nekünk, mint a Mester munkásainak, lehetőségünk van. Minden képességünket a legmagasabb szintre kell tökéletesítenünk, hogy a lehető legtöbb jót tehessük.” – KP 226.
b. Mit nyerhetünk az ajándékok helyes felhasználásával? Mt 25:19, 20, 22.

„[Az Úr] nem természetfölötti eszközök útján ruház fel hiányzó képességeinkkel, hanem a meglevők használása közben adja őket, és együtt munkálkodik velünk, hogy minden egyes képességünk megsokszorozódjék és fejlődjék.
Minden őszinte, szívből fakadó áldozatos szolgálattal képességeink gyarapodnak. Miközben engedjük, hogy a Szentlélek eszközként használjon minket,
Isten ereje munkálkodik bennünk, és segít régi hajlamaink megtagadásában,
erőszakos természetünk legyőzésében, és új szokások formálásában. Ha a Lélek parancsát értékeljük és megfogadjuk, egyre több isteni erő befogadására,
több és jobb munka végzésére tesz képessé minket. Szunnyadó képességeink
megelevenednek, a gyengék pedig új életre kelnek…
Csodálatos, hogy az Isten hatalmába vetett hittel milyen erőssé válhat a
gyenge ember! Milyen állhatatos lehet igyekezetében, és milyen sok és nagyszerű eredményt érhet el! Aki szerényen elindul kis tudásával, és elmondja
azt, amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni
fogja, hogy a menny minden kincse kitárulkozik előtte. Minél inkább törekszik a világosságot továbbítani, annál több világosságot kap. Minél nagyobb
igyekezettel – de felebaráti szeretettel – próbálja Isten szavát megmagyarázni
másoknak, annál jobban megérti ő maga is.” – KP 245.
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Kedd

Augusztus 8.

3. HÁLÁS VAGY ZSÉMBES
a. Milyen feddést kapott a hűtlen szolga tálentuma helytelen felhasználása miatt? Mire figyelmeztet ez bennünket is? Mt 25:24–28.

„Sokan szívükben könyörtelenséggel vádolják Istent, mert igényt tart
javaikra és szolgálatukra. Pedig csak azt adhatjuk neki, ami egyébként is az
övé… Minden Istené, nemcsak a teremtés, hanem a megváltás által is. Ennek
az életnek minden áldása – és az eljövendő életé is a golgotai kereszt jegyében
árad reánk. Ezért hamis az a vád, hogy Isten kegyetlen gazda, aki ott is arat,
ahol nem vetett.” – KP 251.
b. Hogyan írja le a Szentírás arra való hajlandóságunk, hogy panaszkodunk és mentséget keresünk? Miért kellene figyelembe vennünk még
visszajövetele előtt a Mester kérését? Péld 30:15, 16; Ésa 29:24.

„Az izgágaságot, gáncsoskodást s erős kifejezéseket hagyd abba. Mikor
akarsz már győzelmet aratni romlott akaratod és jellemhibáid fölött? Mai haladással, próbaidőd előbb véget érhet, mielőtt megtennéd az eltökélt erőfeszítést, mely elengedhetetlen, hogy győzelmet arass magadon. Isten gondviselése
olyan helyzetekbe fog hozni, ahol furcsaságaid, ha vannak, próbára kerülnek
és kiderülnek. Nem veszed észre, nem is érted, milyen hatást váltanak ki meggondolatlan, türelmetlen, panaszkodó, nyafogó szavaid.” – 4B 341, 342.
„Sokan döntenek úgy, hogy magukat és Sátánt szolgálják, mivel nem tesznek határozott lépéseket legyőzni jellemhibáikat. Sokan melengetnek bűnös
tulajdonságokat, azt várva, hogy valamikor legyőzik ezeket – így a kárhozat
mellett döntenek… Jézus Krisztusban már most győzelmesek lehettek. Ne
tervezzetek, ne gondolkodjatok énetek javára. Nem lehettek teljesen az Úré,
míg bármennyire bátorítjátok az önzést. Olyan nagy szeretetet, amilyet Üdvözítőnk tanúsított irántatok, mély alázattal és folytonos örömmel kellene fogadnotok. A boldogsághoz uralkodnotok kell gondolataitokon és szavaitokon.
Bár minden erőtök megfeszítését követeli ez meg, akkor is meg kell lennie, ha
Isten elismert gyermekei kívántok lenni. Ne fáradjatok bele az igyekezetbe.
Az ellenfél harcra kelt üdvösségetekért, s vereséget kell szenvednie.” – 4B 344.
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Szerda

Augusztus 9.

4. LEPLEZD LE A MEGTÉVESZTÉST ÉS FUSS EL ATTÓL
a. Isten Fiának példája hogyan cáfolja meg a lelkek ellenségének hamis
vádját? 1Móz 3:4, 5; Fili 2:5–8.
„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.” – JVÚ 8.
„Sátán úgy tünteti fel Isten törvényét, a szeretet törvényét, mintha az önzés
törvénye volna. Azt állítja, hogy lehetetlen engedelmeskednünk a törvény
előírásainak.” – JÉ 15.
„Ha szemeink megnyílnának, a rossz angyaloknak egész seregét láthatnánk
körülöttünk settenkedni, hogy mindig újabb és újabb módot keressenek megsemmisítésünkre. De ugyanekkor Isten angyalait is láthatnánk, amint azon
fáradoznak, hogy minket tőlük megoltalmazzanak; mert Isten szeme éberen
őrködik Izrael javát s megóvja s megmenti az Úr népét, a bizodalmát beleveti…
Az angyal így szólt: ’Gondold meg, hogy megbűvölt területen vagy.’ Láttam, hogy vigyáznunk kell, és fel kell vennünk a teljes fegyverzetet és a hitnek
pajzsát, akkor majd szilárdan állunk és a gonosz tüzes nyilai nem árthatnak
nekünk.” – TL 26-27.
b. Mi mutatja, hogy Isten hőn vágyakozik, hogy segíthessen hibáink és
gyengeségein legyőzésében? Zsol 20:1-3, 8-10; 94:17, 18.

„A Szentlélek minden sugallatát, amely az embert jóságra indítja, és Istenhez vezeti, feljegyzik a mennyei könyvekben, és az ítélet napján Isten megdicséri munkásait.” – KP 251.
„Az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarja áldani őket, megdicsőíthessék Őt. Az áldást
osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi
módszereink jobbak a világénál…
Azok se csüggedjenek, akik kevés talentumot kaptak! Használják azt, amijük van, és ügyeljenek lelkiismeretesen jellemük gyenge pontjaira, igyekezve
Isten kegyelméből erőssé tenni őket!” – KP 248.
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Csütörtök

Augusztus 10.

5. ISTEN GYŐZTES MUNKÁSAI
a. Az Úr alázatos szolgájaként készülődve visszajövetelére, mi a legfőbb
érdekünk és mi az Úré? Tit 2:13, 14; Lk 17:10; Zsol 145:10–12.

„Amikor az Úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját jól
megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről.
Aki öt talentumot kapott – és az is, aki kettőt – haszonnal szolgáltatta vissza
Urának a reá bízott képességeket. De semmi elismerést nem igényeltek. Talentumaikat kapták, és más talentumokat szereztek. A kölcsönkapott talentumok
nélkül azonban nem lett volna nyereség. Tudták, hogy csak kötelességüket teljesítették. A tőke az Úré volt. A haszon is az övé. Ha a Megváltó nem árasztotta
volna rájuk szeretetét és áldását, elvesztették volna az örökérvényű kincseket.
Mégis, amikor a gazda átvette a talentumokat, olyan elismerésben és jutalomban részesítette a munkásokat, mintha minden az ő érdemük lett volna.
Arca sugárzott az örömtől és elégedettségtől. Boldog volt, hogy megáldhatta
szolgáit. Minden szolgálatért és minden áldozatért megjutalmazta őket. Nem
mintha ezzel tartozott volna, hanem mert szíve túláradt a szeretettől és melegségtől.” – KP 250.
„Mennyei Atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amen�nyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. ’Ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por
vagyunk’ (Zsol 103:14). Mindazt, amit igényel tőlünk, az Ő erejével meg is
tudjuk cselekedni.” – KP 252.

Péntek

Augusztus 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Általában mit értenek félre abban, hogy miért adja Isten a tálentumot?
2. Hogyan akar Isten segíteni neked, még ha gyenge és tökéletlen is vagy?
3. Milyen hasonlóság található a mai emberi hozzáállás és az egy tálentumos
szolga között?
4. Hogyan tudjuk elkerülni Sátán törekvését, hogy meggátolja megszentelődésünket?
5. Hogyan tudjuk kivívni, hogy Isten igazán aktív eszközeivé válhassunk?
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8. Tanulmány

2017. augusztus 19.
Szombat

Napnyugta: H 19:49
Ro 20:25

SZEMÉLYES KAPCSOLAT JÉZUSSAL
„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak,
ímé, újjá lett minden. (2Kor 5:17).
„Ha… az Igazság Napja felé fordulunk és Krisztussal összeköttetésben élünk,
akkor egész lelkünk megvilágosodik isteni jelenlétének fényétől.” – GH 44.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Orvos Lábnyomán, 48-50; Szemelvények 1. kötet, 37-44.

Vasárnap

Augusztus 13.

1. A SÖTÉTSÉGEN ÁTSUGÁRZÓ FÉNY
a. A Szentírás miként ecseteli reménytelen helyzetünket? Jób 14:4; Rm
3:23; 8:7.

„Lehetetlen, hogy saját erőnkből kimenekülhessünk a bűn örvényéből,
amelybe beleestünk. Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen változtatni nem
tudunk.” – JVÚ 14.
„Sokan csak azért boldogtalanok, mert szentségtelenek. Isten akkor tud
megáldani, ha szívünk tiszta, gondolatainak ártatlanok. Ha bűnt melengetünk, az végül csakis boldogtalanságot okozhat.” – 6B 53.
b. Isten az ő nagy kegyelméből és szeretetéből, mit nyilatkoztatott ki számunkra, itt az utolsó napokban? Milyen hatással legyen ez gyakorlati
életünkre? Rm 3:24–26; 8:1–4.

„Urunk és megváltónk félretette birodalmát, gazdagságát. Kutatott utánunk, hogy megmentsen a nyomorúságtól, s olyanná emeljen minket, mint
amilyen Ő. Megalázta magát, magára öltötte természetünket, hogy tőle tanulhassunk, s jótékony, lemondó életét megvalósítva, lépésről-lépésre követni
tudjuk Őt a mennybe.” – 2B 170.
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Hétfő

Augusztus 14.

2. ISTEN IRÁNTUNK VALÓ SZERETETE
a. Mutasd be a megváltás tervének teljességét! 1Kor 1:30; 2Kor 5:19–21.

„Krisztus odaadta magát elfedező áldozatul az elveszett világ megmentéséért. Úgy bántak vele, ahogy mi érdemeljük, hogy velünk úgy bánjanak, amint
Ő érdemli. Elítélték bűneinkért, melyekben nem volt része, hogy igazságos
tettei, melyekben nekünk nincs részünk, igazoljanak bennünket. Elszenvedte
halálunkat, hogy miénk lehessen az élet, ami az övé. ’Az ő sebeivel gyógyultunk meg.’ (Ésa 33:5)
Mint minket, Krisztust is minden ponton megkísértette az, aki valamikor
hűségesen állt mellette a mennyei udvarokban. Nézzétek Isten Fiát a kísértés
pusztájában! A legnagyobb gyöngeség idején a legtüzesebb kísértések támadása közepette! Nézzétek szolgálatának évei alatt! Gonosz hatalmak rohamozták
Őt mindenfelől! Nézzétek gyötrelmei közepette a kereszten! Mindezt értünk
szenvedte el!” – 8B 159-160.
b. Ki részesülhet Isten szeretetének áldásaiból? Mt 11:28; Jn 6:37.

„Nincs szükség keserves szellemi törekvésre és gyötrelemre ahhoz, hogy
Krisztushoz jöjjünk. Csupán el kell fogadnunk azt a megváltást, melyről Isten
világosan szól Igéjében. Az áldás mindenkinek ingyenes…
Hivatkozz Isten ígéretére Krisztus nevében, mely minden név felett való,
s az egyetlen olyan név, mely által az ember üdvözülhet! Mondd ezt: ’Uram,
bocsásd meg bűnömet! Kezemet kezedbe teszem, hogy segíts, máskülönben
elvesznék! Hiszek Benned!’ ” – 1Sz 306-307.
„Imánkat szükségleteink mély átérzésének, és a kért dolgok utáni erős
vágynak kell jellemeznie. Máskülönben nem nyernek meghallgatást imáink.
Nem szabad belefáradnunk, sem felhagynunk kéréseinkkel, ha a válasz nem
érkezik meg azonnal. ’erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.’ (Mt 11:12) Az erőszak itt szent buzgóságot jelent,
amit Jákob is gyakorolt. Nem arra van szükség, hogy erőteljes érzésekbe lovaljuk bele magunkat, hanem arra, hogy csendben, kitartóan tárjuk fel kéréseinket a kegyelem királyi széke előtt.” – TMK 272.
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Kedd

Augusztus 15.

3. ÚJ ÉLET KRISZTUSBAN
a. Milyen hozzáállásunk és magatartásunk lesz majd, ha bízunk Jézusban?
2Kor 5:17; Gal 5:6; Fili 2:12, 13.

„Teljes átadás, tökéletes bizalom és mindenekfelett való szeretet jellemzi azt
a hitet, mely szoros kapcsolatba hoz minket Krisztussal. Ez a hit szeretet által
működik és megtisztítja a lelket. Követői életében Krisztus őszinte engedelmességet munkál az Atya parancsolatai iránt. A Krisztussal való élő kapcsolat
eredménye az Isten és az emberek irányába tanúsított szeretet.” – 1Sz 308.
„Egyedül az isteni hatalom képes megújítani az emberi szívet és megtölteni
a lelket Krisztus szeretetével, mely szüntelenül árad azokra, akikért Krisztus
meghalt… Amikor valaki megtér Istenhez, erkölcsi ízlése megújul, indítékai
megváltoznak, és azokat a dolgokat szereti, melyeket Isten…
Csalódni fognak azonban azok, akik eltökélt igyekezet nélkül valamiféle
varázslatos jellemváltozásra várnak. Amíg Jézusra tekintünk, nincs okunk a
félelemre és a kételkedésre, hisz Ő képes megváltani mindazokat, akik Hozzá
jönnek. Szüntelen félhetünk viszont attól, hogy régi természetünk újra visszanyeri hatalmát és az ellenség valami olyan csapdát állít, ami által ismét foglyul
ejthet bennünket.” – 1Sz 309.
b. Milyen vágy tölt ki folyamatosan minden hívő szívet? Milyen maradandó hatása lesz ennek bennünk? Jn 15:4, 5, 10; Rm 6:6, 10, 11.

„A Krisztussal való egységünket, amely egyszer kialakult, fenn kell tartanunk… Ez nem alkalmi kapcsolat, nem egy ki-be kapcsolható összeköttetés…
A Krisztusban maradás, Lelkének az állandó birtoklását jelenti, azt, hogy
életünket minden feltétel nélkül átadjuk az ő szolgálatára.” – JÉ 583.
„Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz.
Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva
magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni!” – JVÚ 38.

8. Tanulmány - SZEMÉLYES KAPCSOLAT JÉZUSSAL

43

Szerda

Augusztus 16.

4. NÖVEKEDÉS A KEGYELEMBEN
a. Amikor a szív alárendelődik Krisztusnak imában megvilágosításért,
akkor milyen jellembeli változás történik? Gal 5:22, 23; Zsol 119:18.

„Szemlélés által változunk el. Miközben az isteni minta tökéletességén
elmélkedünk, teljes átalakulásra és az Ő tisztasága szerinti megújulásra vágyakozunk. A jellembeli változás az Isten Fiában való hit által megy végbe.
Az engedetlen gyermek Isten gyermekévé válik. Átmegy a halálból az életbe,
lelkivé és a lelki dolgok megértőjévé válik. Isten bölcsessége megvilágítja
értelmét, s így csodálatos dolgokat lát meg a törvényből. Miután egy ember
megtér az igazság által, a jellemátalakulás munkája tovább folytatódik életében. Megértésének mértéke növekszik. Mivel Isten engedelmes gyermekévé
vált, Krisztushoz hasonlóan gondolkodik. Isten akarata saját akaratává válik.”
– 1Sz 310.
b. Ebben a folyamatban, miért lényeges az őszinte Biblia és Prófétaság
Lelke tanulmányozás és elmélkedés? Zsol 119:24–27.

„Nem csak azok járják a veszélyes területet, akik nyíltan elvetik a bizonyságtételeket, vagy kételyeket melengetnek. Aki semmibe veszi, el is veti a
világosságot.” – 5B 491.
„Így szól a zsoltáros: ’Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága’ (Zsol 119:105). Azonban nem így van ez, ha ki sem nyitják és
nem is olvassák.” – RH January 4, 1881.
„Ha hitszemünket szilárdan Jézusra szegezzük, megerősödünk. Isten a
legdrágább kijelentésekkel fogja megajándékozni éhező, szomjazó népét.
Krisztust személyes Megváltónak ismerik meg. Amikor Igéjével táplálkoznak, rájönnek, hogy az lélek és élet. Az Ige lerombolja a természetes, földi
természetet, és új életet ad Krisztus Jézusban. A Szentlélek Vigasztalóként
hat a lélekre. Kegyelmének átalakító ereje által Isten képmása formálódik a
tanítványban: új teremtés lesz. Szeretet veszi át a gyűlölet helyét, a szív isteni
hasonlatosságot nyer. Ezt jelenti élni ’minden igével, amely Istennek szájából
származik’ (Jn 4:4). Ez a Kenyér evése, amely a mennyből száll alá.” – JÉ 326.
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Csütörtök

Augusztus 17.

5. A FÉNY VISSZATÜKRÖZÉSE
a. Mi a legsürgetőbb szükséglete ennek a sötét világnak? Mt 5:14–16.

„Minden léleknek kiváltsága, hogy élő csatornaként továbbítsa a világnak
Isten kegyelmének kincseit, Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. Krisztus
mindennél jobban vágyik olyan eszközökre, akik megismertetik a világgal
Lelkét és jellemét. A világnak pedig mindennél nagyobb szüksége van arra,
hogy emberek bemutassák a Megváltó szeretetét. Az egész menny olyan
eszközökre vár, akik által az emberek örömét és áldását szolgáló szent olajat
áraszthatja.” – KP 289.
b. Mi legyen életünk központjában? Mit nyerhetünk, ha így teszünk? Gal
2:20; Ésa 60:1–3.

„Krisztusban lakozni annyi, mint jelleme mellett dönteni, hogy az Ő érdekei megegyezzenek a te érdekeiddel. Lakozz benne és csak az légy és csak
azt tedd, amit Ő elvár tőled. Ezek a tanítványság feltételei, melyek teljesítése
nélkül soha nem találhatsz nyugalmat. Pihenj meg Krisztusban! Rajta kívül
nem találhatsz nyugalmat.” – 1Sz 103.
„A Szentlélek Isten Igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja
annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az Ige
elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének –
Krisztus jellemének – vissza kell tükröződnie követőiben.” – KP 286.

Péntek

Augusztus 18.

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

Mutasd be az emberiség helyzetét! Mit tehetünk értük?
Miért nem elegendő, ha csak időnként lépünk kapcsolatba Krisztussal?
Mit mondanál annak, aki csalódott az evangéliumban?
Milyen szerepet tölt be megszentelődésünkben a Biblia és a Prófétaság Lelke?
Hogyan tudsz felüdíteni másokat befolyásoddal?

8. Tanulmány - SZEMÉLYES KAPCSOLAT JÉZUSSAL
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9. Tanulmány

2017. augusztus 26.
Szombat

Napnyugta: H 19:36
Ro 20:13

AZ ELŐKÉSZÜLET
„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely
nélkül senki sem látja meg az Urat.” (Zsid 12:14).
„Bizonyságot teszünk-e életünkkel és eljárásunkkal egész környezetünknek arról, hogy várjuk Urunknak és Üdvözítőnknek dicsőséges eljövetelét?”
– TL 62.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 5. kötet, 157- 166; 527-535.

Vasárnap

Augusztus 20.

1. EGY ÁLTALÁNOS CSAPDA ELKERÜLÉSE
a. Mi az a veszélyes hazugság, amelyet egyre inkább tanítanak napjaink
úgynevezett vallásos világában? Hogyan cáfolja ezt a Szentírás? Jak
2:14, 20–22, 24.

”A szószékről ma ilyen szavak hallhatóak: ’Higgy, csak higgy! Higgy Krisztusban! A régi törvénnyel már nem kell foglalkozni, csak bízz Krisztusban!’
Míly nagyon eltérő ez az apostol szavaitól, aki kijelenti, hogy a hit cselekedetek nélkül, halott.” – FW 89.
„A könnyű vallás utáni vágy, amely nem igényel erőfeszítést, önmegtagadást, a világ bolondságaitól való elkülönülést, népszerű tanná tette a hit tantételét, és csakis a hitét. De mit tanít Isten Igéje?... [idézve Jak 2:14, 21, 22, 24.]
Isten Igéje bizonyságot tesz e csábító tanítás: a cselekedetek nélküli hit
tantétele ellen. Nem hit az, amely, miközben igényli a Menny kegyét, nem
teljesíti a megkegyelmezés feltételeit. Ez önámítás. A valódi hit alapja: a Szentírás ígéretei és tanácsai.
Ne csapja be senki magát azzal az elképzeléssel, hogy akkor is szent lehet,
ha szántszándékkal áthágja Isten valamelyik kívánalmát. A tudatos vétkezés
elnémítja Isten Lelkének bizonyságtevő hangját, és elszakítja az embert Istentől. ’A bűn pedig a törvénytelenség.’ És ’aki bűnbe esik [áthágja a törvényt], egy
sem látta őt, sem meg nem ismerte Őt’ (1Jn. 3:4, 6).” – NK 420-421.
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Hétfő

Augusztus 21.

2. A MEGVÁLTÁS TERVÉNEK VALÓDI ELFOGADÁSA
a. Mi az első lépés a megváltás felé? Apcs 2:37, 38; Rm 5:1.

„Ha Isten Bárányát a Golgota keresztjén szemléljük, kibontakozik előttünk
a megváltás titka, és Isten szeretete bűnbánatra vezet bennünket. Krisztus,
szenvedése és halála által hozzánk, bűnösökhöz való felfoghatatlan szeretetéről tett bizonyságot; s miközben a bűnös szemléli ezt a szeretetet, szíve
meglágyul, elméje fogékonnyá lesz, s lelkét töredelemre készteti.” – JVÚ 21.
„A bűnbánat a bűn feletti bánkódást és az attól való elfordulást jelenti.
Mindaddig nem hagyunk fel vétkeinkkel, amíg azok bűnös voltát fel nem
ismerjük. Életünkben akkor történhet csak a valódi változás, ha teljes szívvel
elfordulunk a bűntől.” – JVÚ 18.
b. Krisztus követői számára melyik a legfontosabb igazság? Zsid 12:14;
1Pt 1:13–16.

„A szentség: egyetértés Istennel.” – 5B 527.
„Amikor a bűnös a megtéréskor békességet talál Istenben az engesztelő vér
útján, a keresztény élet csak elkezdődött. A hívőnek törekednie kell a ’tökéletességre’, és felnőni ’Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére’.” – NK 419.
„A keresztény jellem tökéletességét Krisztus érdemei és igaz cselekedetei
által érjük el, amelyeket hit által nekünk tulajdonít. Az apostol elénk tárja
minden napunk, minden óránk feladatát: ’Tekintsünk fel a hit szerzőjére és
bevégzőjére.’ (Zsid 12:2)…
Isten szeretetének, könyörületének és jóságának megnyilvánulása, a Szentlélek szívünkben végzett felvilágosító és megújító tevékenysége hit által olyan
közeli kapcsolatba hoz minket Krisztussal, hogy – mivel világos képünk van
jelleméről – felismerhetjük Sátán csalásait…
Testvéreim, szemlélés által változunk meg. Az Úr és Megváltónk szeretetén, az isteni jellem tökéletességén elmélkedve, s hittel magunkénak igényelve
Krisztus igazságos cselekedeteit – így kell átalakulnunk az isteni képmásra.”
– 5B 528.
9. Tanulmány - AZ ELŐKÉSZÜLET
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Kedd

Augusztus 22.

3. EGY ELÉRHETŐ CÉL
a. Milyen terve van Istennek előkészületünkre, hogy az Úrral békességben
találkozzunk? Mt 5:48; Zsol 101:2.

„Amíg Krisztus a szentélyt tisztítja, addig Isten tisztelői itt a földön gondosan
tekintsék át életüket, jellemüket pedig hasonlítsák össze az igazságosságág mértékéhez. Ha hibát találtak, akkor keressék Isten Lelkének segítségét, hogy erkölcsi
erejük legyen Sátán kísértéseivel szemben és elérhessék a tökéletesség mértékét.
Az isteni erő egyesülni fog emberi erőfeszítéseikkel, hogy győzhessenek azokon
a kísértéseken amelyeken emberileg lehetetlennek látszik.” – RC 296.
„Fel kell venni a harcot a megkörnyékező bűnnel és le kell győzni. Foglalkozni kell a kifogásolható jellemtulajdonságokkal, egyesével, külön-külön,
legyen az öröklött vagy megszokott, és össze kell ezeket vetni az igazság nagy
mércéjével, majd pedig Isten igéjének világosságában ezeknek határozottan
ellene kell állni és Krisztus ereje által, felettük győzni.” – CE 113.
b. Miért kell a tökéletességre igyekezzünk úgy, hogy az Isten által kijelentett világosság szerint járjunk? 1Kor 9:24, 25; Fili 3:12–14.

„A világosságban járás azt jelenti, hogy a határozottságot, hogy a gondolkodást, hogy az akaraterőt arra használjuk, hogy Krisztus kedves jellemét
képviseljük lelkiismeretesen. Minden rosszkedv félretevését jelenti. Nem
kellene megelégedetten pihengetve így szólni: ’Isten gyermeke vagyok.’ Figyelmedet Jézusra szegezed-e, s míg így teszel, olyanná leszel-e mint Ő? A
világosságban járás a lelkiekben való fejlődést, előrehaladást jelent.” – SD 200.
„Bármilyen hibák és kudarcok tapadnak is múltunkhoz, Isten segítségével
le tudjuk győzni őket.” – NOL 372.
c. Milyen ígéretet kaptak azok, akik valóban elérik az erkölcsi igazságosságot? Ef 3:16; Mt 5:6.
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Szerda

Augusztus 23.

4. SÜRGŐS SZÜKSÉGLETÜNK A KOMOLY ERŐFESZÍTÉS
a. Csak hogyan leszünk képesek megállni a végső küzdelemben? Jer 15:16.
„Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival.” – NK 528.
b. Milyen előnyünk származik abból, ha jobban törekszünk Isten akaratának megismerésére? 1Jn 5:14; Zsol 119:129–131.
„Nem olvassák és nem becsülik a bizonyságtételeket. Isten szól hozzátok.
Világosság ragyog Igéjéből és a bizonyságtételekből, de mindkettőt megvetitek, mindkettőt semmibe veszitek. A következmény nyilvánvaló: hiányzik
közülünk a tisztaság, az odaadás és a komoly hit.
Mindegyikünk tegye fel magának a kérdést: ’Hogyan estünk a lelki gyengélkedésnek és széthúzásnak ebbe az állapotába? Nem magunk váltottuk-e
ki Isten rosszallását, mivel tetteink nem egyeznek a hitünkkel? Nem a világ
barátságát és tetszését kerestük-e Krisztus jelenléte és akaratának mélyebb
megismerése helyett?’ ” – 5B 158.
„Figyeld meg, vajon elmulasztod-e a titkos imát és Isten Igéjének tanulmányozását? E kettő képezi fegyverzeted ellenségeddel szemben, aki a menny
felé vezető utadra akadályokat próbál gördíteni. Ha egyetlen egyszer is elhanyagolod az imát és a Biblia tanulmányozását, akkor előkészíted az utat a
további hanyatláshoz.” – ÜI 52.
c. Miért lényeges, hogy teljes szívből, 100 százalékos engedelmeskedjünk
Isten akaratának, ahogyan az a Szentírásban egyértelműen írva van?
Jak 1:21–25.
„Sátán sok emberrel el tudja hitetni, hogy Isten elnézi az apró mulasztásokat. De az Úr… semmiképpen nem hagyja jóvá és nem tűri el a gonoszt.
Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert azok
bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben.” –
NK 150.
„Isten hatalmasan munkálkodik hűséges népért, mely kérdőjelek és kételkedés nélkül engedelmeskedik igéjének.” – 4B 164.

9. Tanulmány - AZ ELŐKÉSZÜLET
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Csütörtök

Augusztus 24.

5. ENGEDNI HOGY MEGTISZTÍTSON
a. Mutasd be a megszentelődés folyamatát! 1Jn 3:1–3; Zsid 5:12–14; 6:1.

„Az ember engedelmessége Krisztus szentsége, érdeme által lesz tökéletessé, amely ahhoz mennyei jó illattal járul hozzá. Ebben a keresztény munkarésze az, hogy állandóan küzdjön minden fogyatkozása ellen…
Isten napról napra munkálkodik a hívő megszentelődésén; az embernek
azonban vele együtt kell működnie, kitartóan törekednie, hogy az egyik erényt
a másik után megszerezze… Megváltónk mindenkor kész meghallgatni a töredelmes, bűnbánó szív imáját, megsokszorozza hűségesei iránti kegyelmét
és békességét. Örömmel árasztja rájuk áldásait, amelyekre a gonosszal való
küzdelemben szükségük van.” – AT 349-350.
b. Miért lényeges, hogy ne álljunk ellene makacsul ennek a folyamatnak?
Ef 4:30.
A Szentlélek ellen tanúsított első ellenállás utat nyit a további ellenállásnak,
így keményedik a szív és a lelkiismeret.
Azonban ha ellenállunk a kísértéseknek, ez megkönnyíti további ellenállásunkat. Minden önfeláldozás megkönnyíti a továbbit. Minden kivívott
győzelem utat nyit a további győzelemhez. A kísértésekben való ellenállás,
önfeláldozás és minden győzelem: magvetés az örök életre.” – ÜI 52.

Péntek

Augusztus 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Melyik téves gondolat juttat elbizakodottságra sok keresztényt?
Hogyan ismerhetem fel, hogy elegendő mértékű-e a bűnvallomásom?
Miként lehetek biztos abban, hogy Isten valóban segít legyőzni hibáimat?
Mennyi időt töltök azzal, hogy a Bizonyságtételeket összevessem más könyvekkel?
5. Hogyan buzdít bennünket Isten arra, hogy az örök életre vessünk magokat?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
a Fidzsi-szigeteki misszió
központjára

2017. szeptember 2.
szombat
án



ce
A Fidzsi-szigeteki Köztársaság egy or-ó
s
szág és szigetcsoport a Csendes-óceán déli
de
en
s
részén Honolulutól 4 450 km-re délnyugatC
ra és Új-Zélandtól 1 770 km-re északra. A
Suva
szigetcsoport 332 szigetéből 106 lakott állandóan. Tropikus éghajlata van, homokos
FIDZSI SZK.
tengerpartja és burjánzó növényzete, bővelkedik gyümölcsökben és zöldségekben. Becsült
népessége 903 207 fő, amelynek 56,8%-a melanéz
őslakos, 45%-a indiai bevándorlók és 7%-a más nemzetiségű. Hivatalos nyelve az angol, de a többség beszéli a fidzsi és hindi nyelvet is. Valamikor a kannibalizmusról volt ismert a Fidzsi-szigetek, amit az őslakos főnökök gyakoroltak
a felsőbbség szimbólumaként. A kereszténység pirkadata a Fidzsi-szigeteken
metodista misszionáriusokkal érkezett 1835-ben. Az evangélium gyors terjedése teljesen véget vetett a kannibalizmusnak és boszorkányságnak is. Napjainkban a lakosság nagyobb része keresztény, 45% protestáns, 27.9% hindu,
10,4% egyéb keresztény, 9,1% római katolikus, 6,3% iszlám, 0,3% szikh, és
0,8% ateista.
A reform üzenet 1974-ben érte el tengerpartunkat, amikor misszionáriusok
jöttek és megkereszteltek némelyeket. 1997-ben újjászervezés történt és további 30 keresztség. A növekedés folytatódott. Jóllehet szegény a föld errefelé,
de a hívők mégis küzdöttek az evangélium hirdetéséért, hogy új érdeklődőket
keressenek a hegyvidéken, a városokban és a távoli szigeteken.
2015-ben hozzájutottunk egy 1210 négyzetméteres területhez és egy kis
termet építettünk, itt tatjuk ma is az istentiszteleteket. A gyarapodó taglétszámra való tekintettel egyre sürgetőbb szükségletünk egy imaház, egy központ,
irodának és kiadványok terjesztéséhez. Odaadóan fohászkodunk, hogy az Úr
érintse meg szíveteket és tegyetek a Fidzsi-szigetek érdekében. Minden bizonnyal az áldás is érkezik majd az adományok szerint, és a központ létrejöhet emlékhelyül Isten dicsőítésére. „Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket,
megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a
mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek.” (Lk 6:38). Előre is köszönjünk
nagylelkű adományaitokat!
Testvéreitek a Fidzsi-szigeteki misszióból
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10. Tanulmány

2017. szeptember 2.
Szombat

Napnyugta: H 19:22
Ro 20:00

A MESTERNEK DOLGOZNI
„Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden
teremtésnek.” (Mk 16:15).
„Azok, akik vigyázva várakoznak az Úrra, megtisztítják lelküket az
igazságnak való engedelmeskedésükkel. Ezek az éber vigyázást komoly
munkálkodással kapcsolják össze. Mivel tudják, hogy az Úr az ajtó előtt áll,
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a mennyei lényekkel együtt
munkálkodjanak a lelkek üdvösségéért.” – JÉ 538-539.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 2. kötet, 189-199; Bizonyságtételek, 6. kötet, 404-410.

Vasárnap

Augusztus 27.

1. AZ URAK URÁNAK MUNKATÁRSAI
a. Kikre van bízva az evangélium hirdetése? Jn 15:16; Gal 3:27, 28.

„’Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek’ (Mk 16:15). Így hangzik Krisztus parancsa minden követőjéhez. Nem
mindnyájan leszünk lelkészek vagy misszionáriusok szó szerinti értelemben,
de mindnyájan munkatársai lehetünk, hogy elvigyük a róla szóló örömhírt
embertársainknak. A parancs mindenkinek szól: nagyoknak és kicsiknek, tanultaknak és tanulatlanoknak, időseknek és fiataloknak egyaránt.” – Nev 233.
„Ha a nagyvárosokra gondolok, ahol még oly kevés munkát végeztünk, s
ahol ezreket és ezreket kell figyelmeztetnünk az Üdvözítő közeli eljövetelére,
mélységes vágyat érzek, hogy lássak férfiakat és nőket a Lélek erejében munkálkodva, Krisztus szeretetével telve veszendő lelkek iránt.” – Ev 47.
b. Kiknek van különleges részük az evangélium munkájának végső szakaszában? 1Jn 2:14.mr.
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Hétfő

Augusztus 28.

2. ODAADÁS A NAPJAINKRA SZÓLÓ ÜZENET HIRDETÉSÉRE
a. Hogyan értsük napjainkban az „örökkévaló evangélium” kifejezést?
Préd 12:13, 14; Jel 14:6, 7.

„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. Nevezz meg egy tényezőt, amely szorosan kapcsolódik az Advent üzenethez és segít annak jobb megértésében is! Rm 12:1; 1Thess 5:23.

„Az egészségügyi reform egyik ága annak a nagy munkának, amelynek
egy népet kell előkészítenie az Úr Jézus eljövetelére és oly szorosan összefügg
a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel.” – CH 20-21.
„Az evangélium és az orvosi missziómunka kéz a kézben halad. Kapcsoljuk
össze az evangéliumot a tényleges egészségügyi megújulás elveivel… Hirdetnünk kell a nép előtt az egészségügyi megújulás elveit. El kell követnünk minden tőlünk telhetőt, hogy rávezessük az embereket ez elvek szükségességére
és gyakorlására.” – ÉTT 344.
c. Mi hajtja a hívőt, hogy a megváltás csodálatos üzenetét hirdesse? 2Kor
5:14, 15.

„A Jézus Krisztus iránti szeretet azon szívbéli vágyban nyilatkozik meg,
hogy hozzá hasonlóan mi is fáradozzunk az emberiség megmentésén és felemelésén. Állandó szeretettel és részvéttel fog bennünket eltölteni mennyei
Atyánk gondviselésébe foglalt összes teremtménye iránt…
Amikor Jézushoz jön valaki, az a vágy ébred szívében, hogy másokkal is
tudassa, milyen becses barátot talált Jézusban; ily megmentő és megszentelő
igazság nem maradhat elrejtve a szívben.” – JVÚ 58-59.
10. Tanulmány - A MESTERNEK DOLGOZNI
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Kedd

Augusztus 29.

3. MEGÜRESÍTVÉN BETŐLTETIK
a. Melyik figyelmeztetés ad egy különleges erőt is nekünk, itt az utolsó
napokban? 1Thess 5:1, 2, 6–8.
„Ne találtassunk az őrségen elaludva. Senki ne mondja szívében vagy cselekedeteivel: ’Halogatja még az én uram a visszajövetelét.’ (Mt 24:48) Krisztus
közeli jövetelének üzenete hangozzon odaadó, figyelmeztető szavakkal. Beszéljük rá az embereket, hogy térjenek meg, és meneküljenek meg az eljövendő haragtól. Ébresszük rá őket a haladéktalan felkészülésre, mert csak igen
keveset tudunk arról, ami előttünk van. Prédikátorok és hívek menjenek ki az
érett búzamezőkre!” – Mar 112.
„Az istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi
legyen is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét. Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus
szeretetének szívünkben kell élnie. Amikor énünk feloldódik Krisztusban, a
szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen;
amikor a menny napfénye szívét betölti, s ez arcáról is sugárzik.” – KP 267.
b. Mit tehetsz, ha nem érzed a szükséges őszinte buzgóságot az üzenet
iránt? 1Jn 4:20, 21; Jel 2:2–5; 3:18, 19.

„A Laodícei gyülekezetnek szóló üzenetre van szükségünk. Első szeretetedet
elhagytad és most hideg vagy és kemény és hiányzik belőled az együttérzés – kivéve azt a néhány személyt, akiket kedvelsz. A világ erre soha nem fog reagálni.
Nekünk azokat kell keresnünk és megmentenünk akik elvesztek.” – 9MR 61.
„Térj vissza első tapasztalatodhoz, amikor még lelkedet kitöltötte Krisztus
szeretete. Erősödjön meg szívedben a hit általi engedelmesség, amely szeretetből fakad és megtisztítja a lelket. Az Úr parancsolatai iránti engedelmesség az
embert tisztává teszi és szentté és szeplőtlenné…
Bárcsak látható lenne népünk között a megbánás és reformáció mély és alapos munkája! Bárcsak a Sziklára esnétek és összetöretnétek!” – RH February
24, 1903.
„Mindenkinek van reménysége, aki meghallja az igazságot és megbánja
gonosz tetteit.” – 11MR 216.
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Szerda

Augusztus 30.

4. ISTEN DICSŐSÉGE MEGMUTATKOZIK
a. Mire szólít fel a mai idő? Hogyan válaszoljunk rá? Ésa 56:1–8.

„Felhívja földi egyházát, hogy ébredjen fel Sátán okozta tespedtségéből,
teljesítse mennyrendelte feladatát, nevezetesen a világ megvilágosítását…
Napjainkban a világ legnagyobb szüksége, hogy szemlélhesse Jézus
Krisztust szentjei személyében. Isten azt akarja, hogy népe szent népként
álljon a világ előtt. Miért? Mert az egész világ megváltásra vár az evangélium
igazságának világossága által. Mialatt az egyház hirdeti az igazság üzenetét
és embereket hív ki a sötétségből, Istennek csodálatos világosságára, tagjainknak az igazság Lelke által megszentelt élete tanúskodjék a hirdetett
igazság valóságáról.” – RH March 31, 1910.
b. Hogyan dolgozik Krisztus az emberek megmentésén? Lk 14:23; Jn 4:27.

„Az Úr azt akarja, hogy mindenki megértse kegyelmet hirdető üzenetét.
Ezt jórészt személyes munkával kell elérni. Ez volt Krisztus módszere
is. Munkája főként személyes beszélgetésekből állt. Nagy figyelmet szentelt
egyetlen emberre is, aki által sokszor ezrekhez jutott el az üzenet.” – KP 153.
c. Milyen lelkület szükséges ahhoz, hogy Istennek dolgozzunk? Apcs
10:38; 2Kor 12:15.

„Tanulmányozzátok Krisztus meghatározását, hogy mi az igazi hittérítő:
’Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem.’ (Mk 8:34) E szavak szerint Krisztus követése nem színlelés,
nem bohózat. Jézus elvárja tanítványaitól, hogy szorosan nyomdokain járjanak, elviseljék, amit Ő elviselt, elszenvedjék, amit Ő elszenvedett, legyőzzék,
amit Ő legyőzött. Aggódva várja, hogy az önfeláldozás lelkülete nyilvánuljon
meg hitvalló követőiben.” – 8B 160.

10. Tanulmány - A MESTERNEK DOLGOZNI

55

Csütörtök

Augusztus 31.

5. ÓRIÁSI LEHETŐSÉG
a. Hogyan tudunk együttműködni a lélekmentésben? Mi legyen leghőbb
vágyunk és imánk? Rm 10:13–17; Lk 11:13.

„Az igazság ünnepélyes üzenetét olyan komoly erőfeszítéssel kell feltárnunk, hogy befolyásolhassa azokat, akik még nem ismerik Istent; és felismerhessék, hogy Isten együtt munkálkodik velünk – a Magasságos a mi erőnknek
élő forrása.” – Ev 453.
„Izgató könyvek olvasása által sokan elfordulnak a korszerű igazságtól és a
szent Biblia iránti szeretetük kihal. Mások amiatt nyugtalankodtak és aggódtak, hogy mit egyenek, igyanak, és hogyan öltözködjenek. Sokan úgy vélték,
hogy még nagyon messze van az Úr eljövetele. Az idő már hosszabbra nyúlt,
mint ők remélték, ezért azt hiszik, hogy még több év fog elmúlni s ily módon
gondolataik elterelődnek a jelenkori igazságtól és a világ felé fordulnak. E
dolgokban igen nagy veszélyt láttam; mert ha a lélek más dolgokkal telik meg,
akkor a korszerű igazságot elveti s nincs többé hely homlokukon az élő Isten
pecsétje számára. Láttam, hogy Jézus a mennyei szentek szentjében csakhamar befejezi szolgálatát. Testvérek, használjuk fel szabadidőnket a Biblia
kutatására, amelynek alapján az utolsó napon megítéltetünk.
Kedves Testvéreim! Legyenek állandóan Isten parancsai és Jézus Krisztus
bizottsága gondolataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el a világi gondolatokat
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 25-26.

Péntek

Szeptember 1.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért nincs felmentve senki sem a jelenvaló igazság hirdetése alól?
Mit értsünk az „örökkévaló evangélium” kifejezés alatt?
Miért szükséges a laodíceai üzenet, ha már kiment divatból a hittérítés?
Miért van az, hogy kétségbe vonja a világ az üzenetünk hitelességét?
Milyen gondolatokat rekesszek ki magamból ahhoz, hogy az igazság részére
több hely maradhasson?
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11. Tanulmány

2017. szeptember 9.
Szombat

Napnyugta: H 19:08
Ro 19:46

ISTENI BÖLCSESSÉG AZ
IDŐSZERŰSÉGBEN
„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elves�szenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2Pt 3:9).
„Igaz, hogy az idő hosszabbra nyúlt, mint ahogy ennek az üzenetnek kezdeti szakában vártuk volna, Üdvözítőnk nem jelent meg olyan hamar, ahogyan
reméltük. De vajon nem teljesedett-e be Isten Igéje? Mindig gondoljunk arra,
hogy Isten ígéretei és fenyegetései egyaránt feltételhez kötöttek.” – Ev 451.
Javasolt olvasmányok: Szemelvények, 1. kötet, 177-183; 			
Tapasztalatok és Látomások, 24-26. 33-36. 62-64.

Vasárnap

Szeptember 3.

1. AZ ISTENI KÖNYÖRÜLET
a. Mutasd be Isten célját minden emberrel! 1Tim 2:3–6.

„Isten hosszútűrő, nem akarja, hogy bárki elvesszen. Türelmének mégis
van határa, s mikor a határon túllépnek, nem lesz második próbaidő. Haragja
megjelenik s pusztít menthetetlenül.” – YI March 28, 1905.
b. Miért nem engedhette az Úr, hogy Izráel népe azonnal tulajdonába vehesse az ígéret földjét? Zsid 3:7–11.

„Isten nem rendelte el, hogy népe, az Izráel negyven évig vándoroljon a
pusztában. Azt ígérte, hogy egyenesen Kánaán földjére vezeti a népet, ahol
letelepíti, hogy ott szent, egészséges, boldog népe legyen. Azonban azok, akiknek először hirdettetett az ígéret, nem mehettek be ’hitetlenségük miatt’ (Zsid
3:19).” – Ev 452.
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Hétfő

Szeptember 4.

2. A LÁTSZÓLAGOS KÉSEDELEM OKAI
a. Milyen veszéllyel szembesülünk ma hívőként? Zsid 3:12, 13.
„A hajdani Izráelt a hitetlenség, zúgolódás és lázadás negyven évre kizárta
Kánaán földjéről. Ugyanezek a bűnök késleltették a mai Izráel bemenetelét is
a mennyei Kánaánba. Egyik esetben sem Isten ígéretein múlt. A hitetlenség, a
világiasság, a szentségtelen élet, a viszály az Úr hitvalló népe között: ez tartott
bennünket itt ilyen hosszú ideig a bűnnek és a bánatnak világában.” – Ev 452.
b. Miért tűnik úgy, hogy az Úr késlekedik visszajövetelével? 2Pt 3:9.
„A bánat hosszú éjszakája nagyon fájdalmas lesz, de Isten a hajnalt kegyelemből halogatja, mert ha a Mester eljönne, olyan sokan készületlenül fogadnák. Isten nem akarja, hogy népe elvesszen – ez az oka a nagy késedelemnek”
– Ev 451.
„Jézus a világ iránti irgalomból halogatja eljövetelét, hogy a bűnösöknek
alkalmuk legyen meghallgatni az intést, és Jézusban menedéket találni, mielőtt Isten kiönti haragját.” – NK 408.
c. Ki tudja enyhíteni a bolygónkat beborító lelki sötétséget? 2Pt 3:11, 12;
1Kor 15:34.

„Az Úr nagy irgalmában meg akarja világítani a sötétségben tapogatózók
értelmét, elméjét. Halasztja ítéleteit a megtéretlen világ felett, azért, hogy világosságának hordozói megkeressék és megmentsék az elveszetteket.” – RH
March 31, 1910.
d. Hogyan siettethetjük Jézus eljövetelét? 2Kor 5:20; Mt 24:14.

„Azzal, hogy az evangéliumot mi hirdethetjük a világnak, tőlünk, illetve
az evangélium hirdetésének hőfokától függ, hogy siettetjük-e Urunk vis�szatérését. Nekünk nemcsak várnunk kell, hanem sietve kell elé menni Isten
napjának.” – JÉ 538.
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Kedd

Szeptember 5.

3. RENDKÍVÜLI ERŐ A DOLGOK FELGYORSÍTÁSÁHOZ
a. Miként éri el tetőfokát az evangélium hirdetése az utolsó napokban?
Zak 10:1; Jóel 2:23.

„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
lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak.” – NK 544.
b. Mi szükséges ahhoz, hogy a késői esőt megkaphassuk – hogy Isten Lelke mérték nélkül kitöltessen? Jóel 2:17, 18; Apcs 3:19, 20.

„Láttam, hogy nem lehet a felüdülés részese, aki nem győzött minden bűn,
büszkeség, önzés, világ szeretet, hazug szó, vagy cselekedet felett. Jöjjünk azért
mind közelebb az Úrhoz és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük
mindazon előkészületeket, melyek bennünket alkalmasakká tesznek arra,
hogy megálljunk az Úr napjának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy
Isten szent és csak szent lények lakozhatnak közelében.” – TL 35.
„Üresítsük ki szívünket minden szennytől, s tisztítsuk meg a Lélek templomául. Bűnvallomásuk és bűntelen életük, komoly imaélet és énüknek odaszentelése által készültek el a tanítványok a Szentlélek kiáradására, pünkösd
napjára. Ugyanennek kell történnie csak nagyobb terjedelemben, napjainkban.” – BL 241.
„A munkások esedezzenek Istenhez a Lélek keresztségéért. Jöjjenek ös�sze csoportok, könyörögjenek különleges segítségért, mennyei bölcsességért,
hogy tervezni tudjanak, terveiket pedig bölcsen végrehajtani. Különösen azért
kell imádkozniuk, hogy Isten keresztelje meg Szentlélekkel lélekmentőit.
A Szentlélek jelenléte hatalmat ad Isten munkásainak az igazság hirdetésére, amire a világ összes megtiszteltetése és dicsősége sem adhat hatalmat. A
Lélek adja az erőt, mely fönntartja őket minden veszedelem, rokonaik ellenzése, világ gyűlölete és tökéletlenségük, tévedéseik tudata közepette is.” – 8B 11.
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Szerda

Szeptember 6.

4. A MINDENTUDÓ JOBBAN TUDJA
a. Annak ellenére, hogy Isten ismeretében gyarapodunk, milyen információt tart vissza tőlünk? Miért? Apcs 1:6, 7.

„Isten nem tárta fel előttünk az üzenet hirdetése és a próbaidő lejártának
idejét… Ne törekedjünk annak megismerésére, amit a Mindenható eltitkolt
előlünk.” – 1Sz 182.
„Isten népe számára többé soha nem lesz időn alapuló üzenet. Sem a
Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk
megtudni…
Az Úr feltárta előttem, hogy az üzenetnek terjednie kell, és annak nem
szabad időn alapulnia, mert az idő többé nem lesz próbakő. Láttam, hogy néhányan hamis izgalmi állapotba kerültek az időről szóló prédikációk hatására.
A harmadik angyal üzenete azonban képes megállni saját alapján, megerősítéséhez nincs szükség időről való kijelentésekre. Hatalmas erővel szólva el
fogja végezni feladatát, és rövidre lesz metszve igazságban.” – 1Sz 180.
b. Miért elégedjünk meg Isten bölcsességével ebben a dologban? 5Móz
29:29.

„Isten akarta azt, hogy az első üzenet meghirdesse az ítélet pontos idejét.
Annak a prófétikus időszaknak a kiszámításához, amelyre az üzenet épült, és
amely a 2300 nap végét 1844 őszére teszi, nem fér kétség. Azok az emberek,
akik ismételten megkísérelték új és új időpontra tenni a prófétikus időszakok kezdetét és végét, és azok az értelmetlen okoskodók, akik e nézeteket alá
akarták támasztani, nemcsak elűztek számos embert a jelenvaló igazságtól,
de ellenérzést is kiváltottak mindennemű próféciamagyarázattal szemben.
Minél többször határozták meg Krisztus második adventjének idejét, és minél
szélesebb körben híresztelték el, annál inkább Sátán szándékait szolgálták. És
amikor a megjelölt időpont elmúlt, Sátán nevetség és gúny tárgyává tette e
hír képviselőit, meggyalázva az 1843-as és 1844-es nagy adventmozgalmat. E
tévelygés makacs hívei végül egy távoli időpontban határozzák meg Krisztus
eljövetelének idejét. Ez azonban hamis biztonságérzetet kelt, és sokan csak
akkor józanodnak ki, amikor már túl késő.” – NK 407.
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Csütörtök

Szeptember 7.

5. A KÖZELGŐ KINYILATKOZTATÁS
a. Milyen kijelentés lesz hamarosan hallható a mennyből? Miért fontos ez
minden halandó számára? Jel 22:11.
„Nincsenek tudatában, mivé kell lenniük, ha a szomorúság idején a men�nyei Szentélyben szolgáló főpap közbenjárása nélkül Isten színe előtt akarnak
megállni. Akik az élő Isten pecsétjét veszik fel, és akik ily módon a szomorúság idején biztonságban vannak, azoknak teljesen Jézus képmását kell szerte
sugározniuk.
Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet és a ’felüdülés’
és a ’késői eső’ idejét várják, mely őket alkalmassá tegye, hogy az Úr napján
megállhassanak, s színe előtt élhessenek. Óh, hány embert láttam minden
oltalom nélkül a szomorúság idején. Elhanyagolták a szükséges előkészületet,
és ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy
megállhassanak a szentséges Isten színe előtt. Akik nem engedik magukat, hogy
a próféták előkészítsék őket, akik elmulasztják lelküket megtisztítani azzal, hogy
a teljes igazságnak engedelmeskednek, és akik állapotukat jobbnak tartják, mint
amilyen a valóságban, majd ha a csapások jönnek, felébrednek s belátják, hogy
szükségük lett volna az építkezésnél a megfaragásra és beillesztésre. Csak hogy
akkor már nem lesz idő ennek elvégzésére és nem lesz közbenjárójuk sem, aki
ügyüket a mennyei Atya előtt képviselje… [idézve Jel 22:11]” – TL 34-35.
„Azoknak, akik akkor élnek a földön, amikor Krisztus befejezi közbenjárását a mennyei templomban, a szent Isten színe előtt közbenjáró nélkül kell
megállniuk. Ruhájuknak hó tisztának kell lennie, jellemüknek a meghintés
vére által meg kell tisztulnia a bűntől. Isten kegyelme és kitartó emberi igyekezet által győzniük kell a bűn ellen vívott harcban.” – RH January 17, 1907.

Péntek

Szeptember 8.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen tanulságot vonhatunk le Izráel Kánaánba való belépésének elhalasztásából?
2. Ki a fő bűnös a késlekedésben, hogy ma belépjünk a mennyei Kánaánba?
3. Hogyan kapcsolódik a késői eső ehhez az eseményhez?
4. Mutasd be a késői eső célját és idejét!
5. Mire van szükségem ahhoz, hogy Isten megadja ezt a felüdítést?
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12. Tanulmány

2017. szeptember 16.
Szombat

Napnyugta: H 18:54
Ro 19:33

HANGOS KIÁLTÁSSÁ ERŐSÖDIK
„Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.” (Ésa 44:3).
„Miért nem éhezzünk és szomjazzuk a Lélek ajándékát? Hiszen ezen az
úton nyerhetünk erőt! Miért nem beszélünk róla, imádkozunk érte, hirdetjük?” – 8B 11.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 1. kötet, 110-113; Bizonyságtételek, 8. kötet, 4-12.

Vasárnap

Szeptember 10.

1. A HELYREÁLLÍTÁS ERŐTELJES TANÍTÁSA
a. Melyik próféciának van különleges jelentősége az Úrral való találkozás
előkészületére? Mal 4:5.

„Korunkban, közvetlen Krisztus második eljövetele előtt Isten embereket
hív, akik népet fognak fölkészíteni helytállni az Úr nagy napján.” – TII 110.
b. Hogyan mutatta be Jézus a tanítványoknak ennek a próféciának az első
alkalmazását? Hogyan kapcsolódik ez a mi munkánkhoz? Mt 17:11–13.

„Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteni, azokat a hű Illés
jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat
Krisztus első eljövetelére. A megújulásnak az a magasztos célja, hogy mi
magunk felszabaduljunk és a nagyközönséget is gondolkodásra késztessük.
Kapcsoljuk össze az üzenettel a mindenben megtartott mértékletességet, hogy
elfordítsuk Isten népét a bálványimádástól, a falánkságtól és a ruházkodásban
és más dolgokban elkövetett fényűzéstől.” – 3B 62.
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Szeptember 11.

2. AZ ÚR ÚTJÁNAK KÉSZÍTÉSE
a. Mit hirdetett Keresztelő János? Miért kell nekünk is hasonlóan tenni?
Lk 1:16, 17; Mt 3:2, 8.

„[Keresztelő János] látta népét becsapottan, önelégülten és bűneiben
szunnyadva. Arra vágyott, hogy szentebb életre ébressze őket. Az Istentől
rábízott üzenetnek az volt a célja, hogy felrázza őket közönyükből, és félelmet keltsen bennük mérhetetlen gonoszságuk miatt. Mielőtt az evangélium
magva megfelelő helyre kerülne, fel kell törni szívük talaját. Mielőtt Jézusnál
gyógyulást keresnének, rá kell ébredniük, milyen veszedelmesek a bűn sebei.
Isten nem azért küld követeket, hogy hízelegjenek a bűnösnek. Nem hirdet
békeüzenetet, hogy végzetes biztonságérzetet nyújtson a meg nem szentelt
embereknek. Mély bűntudatot kelt a bűnös lelkében, a meggyőzés nyilaival
járja át a szívét.” – JÉ 77.
b. Mondj példákat arra, ahogyan Illés üzenete helyreállítja a családi élete
– beleértve azt is ahogyan Keresztelő János munkájában ez előre megmutatkozott! Mal 2:13–17; 4:6.
„János jól tudta, hogy Heródes nőül akarja venni fivérének feleségét, még
annak életében s őszintén megmondta neki, hogy ez törvényellenes.” – TL 80.
c. Mit jelent az „Illés lelkével és erejével” kifejezés? Kik hirdetik ezt az
üzenetet napjainkban? 1Kir 18:17, 18, 21; Jel 12:17.

„Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák
állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek meg szeretet hiányának tartják
a dorgálást. Isten szolgája sohse tűrje el, hogy a maga lelkülete elegyedjék a
dorgáláshoz, amelyben kénytelen valakit részesíteni. Mégis a legkomolyabb
kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. Nevezze nevén a bűnt. Akik hanyagságuk vagy közömbösségük által
hagyják, hogy Isten hitvalló népe szégyent hozzon az Úr nevére, azokat az
Úr a gonoszok közé számlálja. Úgy jegyzik be őket a menny könyveibe, mint
amazok gonosz cselekedeteinek részvevőjét.” – ST April 21, 1881.
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Kedd

Szeptember 12.

3. A VÉGSŐ MUNKA
a. Mit foglal össze a sürgető felhívás? Jel 14:6–13; 18:1–4.

„Isten földi műve záró szakaszában újra felmagasztalják a törvény értékét.
Lehet túlsúlyban a hamis vallás, burjánozhat a gonoszság, sok emberben meghidegülhet a szeretet, szem elől téveszthetik a Golgota keresztjét, gyászlepelként terülhet el a világon a sötétség, az igazság ellen fordulhat a közhangulat,
ármánykodhatnak minduntalan, hogy megsemmisítsék Isten népét, de a legválságosabb órában Illés Istene emberi eszközöket támaszt, hogy hirdessék az
üzenetet, amelyet nem lehet elhallgattatni. A föld népes városaiban és azokon
a helyeken, ahol a legvakmerőbben beszélnek a magasságos Isten ellen, szigorú dorgálás hangja hallatszik majd. Isten által elhívott emberek bátran elítélik
az egyház és világ egyesülését. Nyomatékosan felszólítanak mindenkit, hogy
az emberi rendelkezés helyett az igazi szombatot tartsák meg.” – PK 118-119.
b. Mit tegyünk egyértelművé úgy beszédünkben mint életünkben? Jn
1:29; 14:12; 2Kor 4:5–7.

„Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének – a szeretetnek – megláttatása. Isten gyermekei
mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek
bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!
Az Igazság Napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben: az igazságot
hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben!” – KP 287.
c. Hogyan fog befejeződni Isten műve végül? Zak 4:6; Ésa 28:21.

„Az Úr az utolsó időben úgy munkálkodik majd, hogy az ellentétben lesz a
dolgok általános rendjével és minden emberi elgondolással.” – Ev 79.
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Szeptember 13.

4. AHOGYAN A FELÜDÜLÉS ÉRKEZIK
a. Mi a legfontosabb feltétele a Szentlélek kitöltetésének a késői eső teljes
erejében? Ésa 57:15.
„Lesznek mindig közöttünk, akik Isten művét irányítani akarják, sőt
még a követendő mozdulatokat is, még akkor is, amikor a munka annak az
angyalnak vezetése alatt halad előre, aki a harmadik angyalhoz csatlakozik
a világraszóló üzenet hirdetése érdekében. Isten olyan utakat és eszközöket
alkalmaz majd, melyekből láthatóvá válik, hogy Ő tartja kezében az irányítást.
A munkásokat meglepi majd, hogy milyen egyszerű eszközöket használ az Úr,
amikor végrehajtja és befejezi művét igazságban.” – Ev 79.
„Az egy talentummal bíró emberek olyan szintre juthatnak el, amelyet az öt
vagy két talentummal bírók képtelenek megközelíteni. Isten kis és nagy edényeket egyaránt kiválasztott, hogy eljuttassa az élet vizét a szomjazó lelkekhez. Az
Ige hirdetői ne vessék kezüket a legalázatosabb munkásra, parancsolgatva: Vagy
ezen a területen dolgozol, vagy pedig sehol! El a kezekkel, testvéreim! Dolgozzék mindenki a saját területén, a maga szerény módján. Erősítsetek mindenkit!
Nincs helye most a farizeusi zsarnokságnak. Hagyjátok Istent azok által munkálkodni, akik által Ő akar. Az üzenetnek terjednie kell.” – 5B 338.
b. Miért kapjuk a késői esőt? Miért lehet lelkesítő számunkra is az első
keresztények indíttatása? Apcs 1:8; 4:33; Jer 30:5–7.

„Figyeljük meg, hogy Isten csak azután töltötte ki Lelkét, miután a tanítványok eljutottak a tökéletes egységre; mikor nem törekedtek többé a legmagasabb helyre. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést…
A tanítványok nem maguknak kérték az áldást. Az emberekért való felelősség terhe nehezedett rájuk…
A keresztények tegyenek félre minden széthúzást, s adják át magukat Istennek, hogy menthessék az elveszettet. Kérjék hittel a megígért áldást, s az
meg is érkezik.” – 8B 10.
Mikor a harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, s mikor nagy
hatalom és dicsőség járul a záró munkához, Isten hű népe részesülni fog e
dicsőségben. A késői eső felébreszti s megerősíti őket, hogy helytálljanak a
nyomorúság idején.” – 1B 214.
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Csütörtök

Szeptember 14.

5. EGY ÓRIÁSI ÖRÖM
a. Milyen lehetőség van előttünk, akár már most is? Tit 2:13; 2Kor 6:1, 2.

„Fivéreim és nővéreim, fontoljátok meg terveiteket. Ragadjatok meg minden alkalmat, hogy szomszédjaitokkal és ismerőseitekkel beszélgessetek, vagy
olvassatok nekik a jelen igazságot tartalmazó könyvekből. Mutassátok meg,
hogy azt tartjátok legfontosabbnak, ha lelkeket nyerhettek meg, akikért Krisztus hatalmas áldozatot hozott.
A halálukon levő lelkekért végzett munka közben angyalok társaságában
forogtok. Angyalok ezrei és tízezrei várják, hogy együttműködjenek a gyülekezet tagjaival az Isten által bőkezűen adott világosság továbbadásában, hogy
népet készítsünk elő Krisztus jövetelére.” – 9B 86-87.
b. Írd le a csodálatos eredményét annak, amikor a Szentlélek mérték nélkül kitöltetik! Zak 8:23; Ésa 44:3, 4; 61:11.

„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.” – NK 544-545.

Péntek

Szeptember 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Milyen hasonlóság található Illés, Keresztelő János és a mi munkánk között?
Hogyan kapcsolódik ma a helyreállítás a tízparancsolathoz?
Sorold fel azok jellemzőit, akik megkaphatják a kési esőt!
Hogyan veszíthetem el ennek a csodálatos jogát?
Miért oly hihetetlenül örömteli a késői eső eredményét meglátni?
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13. Tanulmány

2017. szeptember 23.
Szombat

Napnyugta: H 18:39
Ro 19:19

ÉJFÉLI SÖTÉTSÉGBŐL PIRKADATIG
„Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte
erős forgószél.” (Zsol 50:3).
„Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfijaként jön,
hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld
győzteseként… Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja az emberi képzeletet.” – NK 569. 570.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 550-553, 567-579.

Vasárnap

Szeptember 17.

1. MÍG A VÉGSŐ PILLANAT VÁRAT MAGÁRA…
a. Mutasd be Krisztus tervét Sátán tervével szemben! Lk 22:31; Jn 9:4.
„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!” –
NK 434.
„Istenért való lelkesedés indította a tanítványokat, hogy nagy erővel tegyenek bizonyságot az igazságról. Ez a buzgóság tüzesítse át szívünket, hogy
feltartóztathatatlanul hirdessük a megmentő szeretetet, Krisztust és megfeszítésének történetét. A Szentlélek ma is eljön, feleletül az őszinte, állhatatos
imára, s betölti az embereket a szolgálathoz szükséges erővel.” – 8B 11.
„A mennyből kapott minden erőt fel kell használnunk az Úr által kijelölt
munka végzésére, azokért, akik tudatlanságban pusztulnának el. A figyelmeztető üzenetnek a világ minden részén hangoznia kell. Nem szabad késlekednünk. Az igazságot kell hirdetni a Föld sötét helyein. Szembe kell szállniuk az
akadályokkal, és le kell győzniük azokat. Nagy munkát kell elvégezni, és ezt a
munkát azokra bízták, akik ismerik az erre az időre vonatkozó igazságot.” –
RH November 23, 1905.
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Hétfő

Szeptember 18.

2. EGYRE ERŐSEBBEN…
a. Mit kell megértenünk a hármas szövetség azon céljáról, hogy eltapossák Isten törvényét világszerte? Jel 16:13, 14; 1Thess 5:3, 4.

„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, s katolikusok és protestánsok összefognak.” – Mar 183.
„E két nagy tévedéssel – a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével – teszi Sátán csalásainak foglyává az embereket. Míg az előbbi a spiritizmus alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket.
Az Egyesült Államok protestánsai elsőként nyújtanak kezet a szakadékon át
a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római hatalommal
kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Rómát
a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában.
Katolikusok, protestánsok és a világ fiai egyaránt elfogadják a kegyesség
formáját a kegyesség ereje nélkül, és ebben a szövetségben a világot megtérítő
és régóta várt millennium nagyszerű mozgalmának kezdetét látják.” – Mar 203.
b. A zsoltáros melyik gondolatát visszhangozhatjuk ma is minden bizon�nyal? Zsol 119:126.

„Az az idő amelyben élünk az egyik leggonoszabb idő. A vallásosság mérsékletét félretették az emberek és Isten törvénye értéktelen előttük. A szent
törvényt általánosan semmibe vették…
Az emberek túlmentek a határon és az Úr megengedte az ellenségnek,
hogy akarata szerint tegyen… Az Úrnak léptei fognak hallatszani a földön
és a vízen. Saját becsületéért Isten most elnyomja a gonoszságot. Hamarosan,
nagyon hamar, érvényt szerez törvényének.” – RH November 23, 1905.
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Szeptember 19.

3. AZ UTOLSÓ TÁVOZÁS
a. Krisztus milyen figyelmeztetést adott napjainkra – amely az utolsó jele
annak, hogy a misszió véget ért? Mt 24:15–19. Milyen dolgokra adjuk
figyelmünket ebben a késői órában? Jel 3:11.

„Nem annak van most az ideje, hogy Isten népe figyelmét a világ szeretete
és kincseinek megszerzése kösse le. Nincs messze az az idő, amikor – akár az
első tanítványok – kénytelenek leszünk elhagyatott, magányos helyeken menedéket keresni. A júdeai keresztényeknek Jeruzsálem ostroma szolgált jelül
a menekülésre. Így szolgál majd figyelmeztetésül nekünk az, amikor nemzetünk hatalmát a pápaság vasárnapjának kényszerítésére használják fel. Ekkor
érkezik el az az idő, hogy elhagyjuk a nagyvárosokat, és felkészüljünk a kisebb
városok elhagyására, hogy a hegyek közé, eldugott helyekre vonuljunk vissza.
S most ahelyett, hogy költséges lakásokat keresnénk, arra készüljünk inkább,
hogy jobb, mennyei hazába költözzünk. Ahelyett, hogy önzésünk kielégítésére
fordítanánk jövedelmünket, tanuljunk meg takarékoskodni. Isten dicsőségére
úgy hasznosítsunk minden tőle kapott talentumot, hogy figyelmeztetjük a
világot. Isten kötelességeket ró a nagyvárosokban élő munkatársaira: el kell
tartanunk misszionáriusainkat, újabb misszióállomásokat kell nyitnunk, jókora kiadásokat kell vállalnunk, hogy folytathassuk e munkát. Gyülekezeti
helyiségekre van szükség, ahol az embereknek a jelenvaló igazságról beszélhetünk. Isten pontosan ezzel a céllal bízott anyagi javakat szolgáira. Ne kösd
le tulajdonodat világi vállalkozásokba, mert Isten ügye megsínyli a hiányt.
Helyezd el javaidat ott, ahol az emberek javára fordíthatod. Küldd kincseidet
magad előtt a mennybe!” – 5B 339-340.
b. A közelgő csapások közepette, mi Isten akarata, hová figyeljünk? Ésa
26:3, 4.
„Gondoljatok Jézusra! Ott tartózkodik szent lakhelyén, nem magányosan,
hanem tízezerszer tízezer mennyei angyallal körülvéve, akik a parancsára várnak. Ő pedig megparancsolja nekik, hogy menjenek ki és munkálkodjanak a
leggyengébb szentért is, aki Istenben bízik. Nagynak és kicsinek, gazdagnak és
szegénynek ugyanaz a segítség áll rendelkezésre.” – FLB 205.
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Szerda

Szeptember 20.

4. FIGYELMÜNK NE CSÖKKENJEN
a. Valójában mi forog kockán az utolsó próbában? Pál apostol szerint,
hogyan kell naponként készen állnunk? Jel 13:11, 15–17; Apcs 5:29.

„Eljön az idő, amikor nemcsak tiltani fogják a vasárnapi munkát, de megpróbálják arra kényszeríteni az embereket, hogy dolgozzanak szombaton, és
támogassák, vállalják a vasárnapünneplést, vagy elveszítik szabadságukat és
életüket.” – RH April 6, 1911.
b. Melyik ígéret mutatja meg a mennyei Atya gyöngéd gondoskodását ebben a nehéz órában? Zsol 31:20, 21; 91:5–7; Ésa 26:20, 21.

„[Idézve Ésa 26:20] Milyen szobák ezek, ahová el kell rejtőzniük [Isten
népének]? Ez Krisztus és a szent angyalok védelmére utal. Isten népe ebben
az időben nincs egy helyen. Különböző csoportjai a világ minden részén jelen
vannak.
Láttam, hogy a szentek elhagyják a városokat és a falvakat, csoportokban
élnek a legmagányosabb helyeken. Miközben az istenteleneket éhség és szomjúság gyötri, az igazakat Isten angyalai látják el kenyérrel és vízzel.
Az éjszaka folyamán egy igen mély benyomást keltő jelenet vonult el előttem. Nagy volt a zűrzavar, és hadseregek csaptak össze. Az Úr hírnöke megállt
előttem, és azt mondta: Hívd a te házad népét, és vezetlek titeket, kövessetek!
Sötét útszakaszon vezetett keresztül, egy erdőn át, majd hegyeken, és azt
mondta: Itt biztonságban vagytok. Voltak mások is, akiket erre a menedékhelyre vezettek. A mennyei hírnök azt mondta: Eljött a nyomorúságos idő,
mint éjjeli tolvaj, amint az Úr figyelmeztetett titeket, hogy el fog jönni.
Közvetlenül Krisztus eljövetele előtt, a nagy megpróbáltatás idején men�nyei angyalok védik majd az igazakat; de az Isten törvényét megszegők nem
lesznek biztonságban. Az angyalok akkor nem oltalmazhatják meg azokat,
akik Istennek akár egyetlen parancsolatát is figyelmen kívül hagyták.
A föld történelmének záró szakaszában az Úr hatalmas dolgokat fog tenni
azokért, akik rendíthetetlenül kitartanak az igazság mellett.” – Mar 289.
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Szeptember 21.

5. DICSŐSÉGES SZABADÍTÁS
a. Milyen gondolatokkal erősítsük magunkat már most? Mk 8:38; Jel 22:7, 12.

„Várjuk türelmetlenül [az Úr] eljövetelét. Fegyverzetünket tartsuk magunkon. Amit a keresztény szó jelent, nekünk mindarra szükségünk van. Egy
megszokott közösségben kell éljünk Istennel Megváltónkkal, vele lakozva.
Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat…
Szabad-e megijedünk, elbátortalanodnunk a bennünket érő nehézségek miatt
miközben előrehaladunk? Nem kellene-e panaszkodás és elégedetlenkedés
nélkül szembesülnünk ezekkel? – 10MR 167.
b. Mi fog történni, amikor Jézus visszatér? Zsol 50:3–6; 1Thess 4:16–18.

„Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő, amelyen az embernek Fia ült…
Nincs nyelv, amely a jelenet dicsőségét leírhatná. A felülmúlhatatlan dicsőségnek ez az élő felhője mind közelebb érkezett és végül világosan láthattuk
Jézus nyájas alakját. Nem hordott töviskoronát, hanem a dicsőség koronája
övezte szent fejét…
A szekér mindkét oldalán szárnyak és alattuk kerekek voltak. Midőn a szekér
felfelé gördült, így kiáltottak a kerekek: Szent! S midőn a szárnyak megsuhantak,
így kiáltottak: Szent! A szent angyalok, akik a felhőt körülfogták, így kiáltottak:
Szent, szent, szent az Úr, a seregek Istene! S a felhőn ülő szentek kiáltották: Dicsőség, halleluja! S a szekér felszállt a szent városba.” – 1SG 206. 208.

Péntek

Szeptember 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Ma, amikor mindenki nagyon elfoglalt, milyen terve van a lelkek ellenségének?
2. Mutasd be Jelenések 16. rész hármas szövetségét és világszéles megtévesztő
erejét!
3. A vidékre való költözést már az 1880-as évektől tanítják, de mikortól lesz ez
visszavonhatatlanul szükséges a hívők biztonsága érdekében?
4. A próba csupán a vasárnap nyugalommá tételéből áll? Fejtsd ki!
5. Mi legyen a legfőbb gondolatunk Krisztus visszajövetelére készülődve?
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14. Tanulmány

2017. szeptember 30.
Szombat

Napnyugta: H 18:25
Ro 19:06

A VÉGEREDMÉNY
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem
hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt
szeretőknek.” (1Kor 2:9).
„Képzeljétek magatokat az üdvözültek boldog honába, és gondoljatok arra,
hogy ez az ország olyan dicső lesz, hogy a legtermészetesebb képzelet sem
tudja lefesteni.” – JVÚ 65.
Javasolt olvasmányok: A Nagy Küzdelem, 584-602. Nevelés, 263-270.

Vasárnap

Szeptember 24.

1. A BUKOTT BOLYGÓ SZOMORÚ VÉGZETE
a. Mi történik a Föld bolygóval, amikor Teremtője visszatér? Ésa 24:1, 3, 5, 6;
Jer 4:23–26.

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus
elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz…
Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által elpusztított városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett
és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a föld felszínén, és
roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek helyét.” – NK 583-584.
b. Mi történik azzal, aki megrontotta a bolygót? Jel 20:1, 2.

„“[idézve Jer 4:23–26] A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és
gonosz angyalainak az otthona.” – NK 685.
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Hétfő

Szeptember 25.

2. AZ EZER ESZTENDŐ
a. Milyen értelemben lesz Sátán 1 000 évig megláncolva? Jel 20:3.
„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…
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. Nagyon fog szenvedni ez idő alatt.” – NK 585.
b. Milyen feladatuk lesz a mennyben a megváltottaknak, akik minden
nemzedékből valók és felemelkedtek, hogy krisztussal találkozzanak?
Jel 20:4, 6; 1Kor 6:2, 3.

„[A szentek] Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek az ügyét a cselekedetei
szerint döntik el…
Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli.” – NK 586.
c. A föld mely részére fog leszállni Krisztus és az új Jeruzsálem az ezer év
végén? Zak 14:4, 9; Jel 21:1, 2.

„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.” – NK 588.
d. Mit fognak tenni azok, akik az ezer év után fognak feltámadni? Jel 20:5.er,
7, 8.
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Kedd

Szeptember 26.

3. CSALÁSBÓL ROMLÁSBA
a. Mi lesz Sátán utolsó csalása? Milyen eredménye lesz? Jel 20:9–15; Mal 4:1.

„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…
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.”
– NK 589. 590.
„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…
Egyesek egy pillanat alatt pusztulnak el; mások hosszú napokig szenvednek. ’Cselekedeteik szerint’ (Zsol 28:4) 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.” – NK 597.
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Szerda

Szeptember 27.

4. ÖRÖKRE MEGTARTVA
a. Hogy óvja meg Krisztus az igazakat a kiolthatatlan tűztől? Zsol 84:12.
„A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent
Városban.” – NK 598.
b. Milyen esemény fogja megkoronázni a föld megtisztítását? 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.” – NK 598.
c. Ma szenvedéstől és nehézségektől terhes bolygón élünk, de hol keressük
örök otthonunkat? 2Pt 3:13; 1Kor 2:9.

„A legmagasztosabb nyelv sem tudja elbeszélni a menny végtelen dicsőségét
és a jóságos üdvözítő örök szeretetének kikutathatatlan mélységeit!” – TL 171.
„Az attól való félelem miatt, hogy a jövő örökség nehogy túl anyagiasnak
nézzen ki, ezért sokan szimbolikusan mutatják be éppen azokat az igazságokat,
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ezt az örökséget saját örök otthonunknak tekintsük. Krisztus meggyőzte tanítványait arról, hogy elmegy és helyet
készít nekik az Atya házánál. Azok, akik elfogadják Isten Szavának tanításait,
nem maradnak tudatlanságban a mennyei otthont illetőleg.” – MT 315.
d. Hogyan írja le János az új földet? Jel 21:3, 4; 22:1–5.

„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.
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Csütörtök

Szeptember 28.

5. ÖRÖKKÉ TARTÓ BOLDOGSÁG
a. Milyen körülmények lesznek helyreállítva az új földön? Ésa 35:5–10;
65:25. Milyen lesz a mennyei élet?

„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.” – TL 11.
„A durva szelíd lesz, a félénk pedig teherbíró és megbízható.” – Nev 265.
b. Ki lesz az örökkévalóság központjában? Milyen elismerést kap majd?
Zak 13:6; Jel 7:15–17; 5:13.

„Semmilyen örökkévaló pokol nem fogja emlékeztetni a megváltottakat
a bűn következményeire. Csak egyetlen emlék marad: Megváltónk örökké
hordozza majd megfeszítésének sebhelyeit.” – 4SP 489.
„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…
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

Szeptember 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Miért nagyon fontos felkészülni Krisztus visszajövetelére?
Értelmezd a gyakran félreértett millennium célját!
Mi lesz Sátán utolsó csalása? Miért hisznek még az emberek neki?
Mit értsünk meg az új földön való életről?
Mi lesz az örökkévalóság témája? Miért kell már most méltányolnunk azt?
Ímé hamar eljövök – 2017. július – szeptember

A boldog reménység
„Amikor a Megváltó búcsút mondott tanítványainak, fájó szívüket azzal
az ígérettel vigasztalta, hogy ismét eljön. ’Ne nyugtalankodjék a ti szívetek...
Az én Atyámnak házában sok lakóhely van... Elmegyek, hogy helyet készítsek
néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket.’ (Jn 14:1–3) ’Eljő az embernek Fia az Ő dicsőségében,
és Ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az Ő dicsőségének királyi
székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek’ (Mt 25:31, 32).
Az angyalok, akik Krisztus mennybemenetele után még egy kevés ideig az
Olajfák-hegyén maradtak, elismételték a tanítványoknak Jézus visszatérésének ígéretét: ’Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe.’ (Apcs 1:11) Pál apostolt a Lélek erre
a bizonyságtevésre ihlette: ’Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni
harsonával leszáll az égből.’ (1Thess 4:16) A pátmoszi próféta ezt mondja: ’Ímé
eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja Őt.’ (Jel 1:7)
Krisztus eljövetelekor ’mindenek’ újjáteremtetnek dicsőségben, ’amikről
szólott az Isten minden Ő szent prófétájának szája által eleitől fogva’ (Apcs
3:21). Akkor a gonoszság régóta tartó uralma megtörik, és ’e világnak országai
a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi’ lesznek, ’aki örökkön örökké uralkodik’ (Jel
11:15). ’Megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt.’ Kisarjasztja
’az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden nép előtt”. Ő „lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának’ (Ésa 40:5; 61:11; 28:5).
A Messiás ekkor alapítja meg békés és régóta óhajtott birodalmát az egész
ég alatt…
A Megváltó hű követői minden korban az Úr eljövetelében reménykedtek.
’Ismét eljövök’ – mondta Jézus búcsúzóul az Olajfák-hegyén, és ez az ígéret fénybe borította tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött
szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette ’a nagy Istennek és megtartó Jézus
Krisztusunknak dicsőséges megjelenése’ volt a ’boldog reménység’. Amikor a
thesszalonikai keresztények sírva temették el szeretteiket – akik azt remélték,
hogy szemtanúi lesznek az Úr eljövetelének – tanítójuk, Pál felhívta figyelmüket a feltámadásra, amely a Megváltó adventjekor lesz. Akkor a Krisztusban
elhunytak feltámadnak, és az élőkkel együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak
az Úrral. ’És ekképpen – mondta – mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért
vigasztaljátok egymást e beszédekkel.’ (1Thess 4:17–18)” – NK 269-270.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 268-271.
A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, hogy Krisztus
második eljövetelével lezárul a megváltás csodálatos munkája. Jézus, „aki a feltámadás
és az élet”, Isten népében, amely oly sokáig zarándokolt „a halálnak földében és árnyékában” azt a drága és boldogító reménységet ébresztette, hogy eljön, és hazaviszi „azt,
akit eltaszított magától”. A második adventről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása.
Attól a naptól kezdve, hogy az első emberpár fájó szívvel elhagyta az Édent, a hit gyermekei arra várnak, hogy a Megígért eljöjjön, megtörje a pusztító hatalmát, és visszavigye őket az elveszett Paradicsomba. Az ősidők szent emberei sóvárogva várták, hogy a
Messiás dicsőségben megjelenjék, és reménységüket valóra váltsa. Éden lakóinak hetedik leszármazottja, Énok, aki három évszázadon át Istennel járt a földön, megláthatta távolból a Szabadító jövetelét. „Ímé – mondta – eljött az Úr az Ő sok ezer szentjével, hogy
ítéletet tartson mindenek felett” (Júd. 14–15). Jób pátriárka rendületlen bizalommal
kiáltotta megpróbáltatásának éjszakáján: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és
utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.
Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más.” (Jób 19:25–27)
Krisztus eljövetele, amellyel az igazság uralma megkezdődik, a legfennköltebb és legizzóbb kijelentésekre ihlette a szent írókat. A Biblia költői és prófétái mennyei lelkesedéssel beszéltek róla. A zsoltáríró megénekelte Izrael királyának hatalmát és fenségét:
„A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk, és nem
hallgat... Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét” (Zsolt. 50:2–4).
„Örüljenek az egek és örvendezzen a föld... az Úrnak orcája előtt, mert eljön, mert eljön,
hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az Ő hűségével.” (Zsolt. 96:11, 13)
Ésaiás próféta így szólt: „Serkenjetek föl és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert
harmatod az élet harmata, és visszaadja a föld az árnyakat!” „Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek.” „Elveszti a halált örökre, és letörli az Úr Isten a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről: mert az Úr szólott. És
szólnak ama napon: Imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket; ez az Úr, akit
mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ésa. 26:19; 25:8–9)
Habakuk szent látomásba ragadtatva látta meg Krisztus megjelenését. „Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé.” „Megáll és méregeti a földet, pillant és
megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétporlanak, elsüllyednek az örökkévaló
halmok; az Ő ösvényei örökkévalók!” „Lovaidon és diadal-szekereiden robogsz.” „Látnak
téged és megrendülnek a hegyek,... harsog a hullám, és magasra emeli karjait. A nap
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és hold megállnak helyükön cikázó nyilaid fényétől és ragyogó kopjád villanásától.” „Kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére.” (Hab. 3:3–4, 6, 8, 10–11, 13)
Amikor a Megváltó búcsút mondott tanítványainak, fájó szívüket azzal az ígérettel
vigasztalta, hogy ismét eljön. „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek... Az én Atyámnak házában sok lakóhely van... Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek,
és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket.” (Jn. 14:1–3) „Eljő
az embernek Fia az Ő dicsőségében, és Ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd
az Ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek.” (Mt. 25:31–32)
Az angyalok, akik Krisztus mennybemenetele után még egy kevés ideig az Olajfákhegyén maradtak, elismételték a tanítványoknak Jézus visszatérésének ígéretét: „Ez a
Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok Őt felmenni a
mennybe.” (Acs. 1:11) Pál apostolt a Lélek erre a bizonyságtevésre ihlette: „Maga az Úr
riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből.” (I. Thessz. 4:16) A pátmoszi próféta ezt mondja: „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja Őt.” (Jel. 1:7)
Krisztus eljövetelekor „mindenek” újjáteremtetnek dicsőségben, „amikről szólott az
Isten minden Ő szent prófétájának szája által eleitől fogva” (Acs. 3:21). Akkor a gonoszság régóta tartó uralma megtörik, és „e világnak országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi” lesznek, „aki örökkön örökké uralkodik” (Jel. 11:15). „Megjelenik az Úr dicsősége, és
minden test látni fogja azt.” Kisarjasztja „az Úr Isten az igazságot s a dicsőséget minden
nép előtt”. Ő „lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának” (Ésa. 40:5;
61:11; 28:5).
A Messiás ekkor alapítja meg békés és régóta óhajtott birodalmát az egész ég alatt.
„Megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi,
mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje.” „Libánon dicsősége adatott
néki, Kármel és Sáron ékessége.” „Nem neveznek többé elhagyatottnak, és földedet sem
nevezik többé pusztának, hanem így hívnak: én gyönyörűségem, és földedet így: férjhez
adott.” „Amint örül a vőlegény a menyasszonynak, akként fog néked Istened örülni.”
(Ésa. 51:3; 35:2; 62:4–5)
A Megváltó hű követői minden korban az Úr eljövetelében reménykedtek. „Ismét
eljövök” – mondta Jézus búcsúzóul az Olajfák-hegyén, és ez az ígéret fénybe borította
tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem
tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette „a
nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenése” volt a „boldog reménység”. Amikor a thesszalonikai keresztények sírva temették el szeretteiket –
akik azt remélték, hogy szemtanúi lesznek az Úr eljövetelének –, tanítójuk, Pál felhívta
figyelmüket a feltámadásra, amely a Megváltó adventjekor lesz. Akkor a Krisztusban
elhunytak feltámadnak, és az élőkkel együtt elragadtatnak, hogy találkozzanak az Úrral.
„És ekképpen – mondta – mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.” (I. Thessz. 4:17–18)
A sziklás Pátmoszon a szeretett tanítvány ezt az ígéretet hallotta: „Bizony hamar
eljövök.” És János sóvárgó válasza az egyház egész zarándokútján mondott imáját önti
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szavakba: „Bizony jövel Uram Jézus!” (Jel. 22:20)
Azt a hittől és reménytől izzó bizonyságot, amelyet a szentek a börtönben, a máglyán
és a vérpadon tettek az igazságról, egymásnak adták a századok. „Hittek a személyes
Krisztus feltámadásában, és következésképpen abban is, hogy Krisztus eljövetelekor ők
is feltámadnak, ezért nem féltek a haláltól” – mondta egyikük. Készek voltak sírba szállni, hogy „szabadokként támadjanak fel”. Várták, hogy az „Úr eljöjjön az ég felhőiben Atyjának dicsőségével”, „elhozva országának idejét az igazaknak”. A valdensek ugyanezt a
hitet ápolták. Wiclif sóvárogva várta a Megváltó megjelenését, az egyház reménységét.
Luther kijelentette: „Meg vagyok győződve arról, hogy az ítélet napjáig háromszáz év
sem telik már el. Isten nem tudja és nem fogja már sokáig eltűrni ezt a világot. Közeledik
a nagy nap, amikor a gyűlölet birodalma elvész.”
„Ennek az öreg világnak a vége nincs már messze” – mondta Melanchton. Kálvin
kérte a keresztényeket, hogy „mitsem tétovázva, a legcsodálatosabb esemény, Krisztus
eljövetele után lángolón vágyakozzanak”. Kijelentette, hogy „a hűségesek egész családja arra a napra tekint”. „Éheznünk és akarnunk kell Krisztust, elmélkednünk kell róla –
mondta – annak a nagy napnak a hajnaláig, amikor Urunk megmutatja országának teljes
dicsőségét!”
„Vajon a mi Urunk nem vitte fel testünket a mennybe? – kérdezte Knox, a skót reformátor –, és vajon nem tér vissza? Tudjuk, hogy visszatér, mégpedig sietve.” Ridley és
Latimer, akik életüket áldozták az igazságért, hittel várták az Úr eljövetelét. Ridley ezt
írta: „A világ kétségkívül a vég felé közeledik, ezt hiszem, ezért mondom. Kiáltsuk Jánossal, Isten szolgájával szívünk mélyéből Megváltó Krisztusunknak: »Jövel Uram Jézus!«”

<<<vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 29-35.
A Cestiust és seregét üldöző zsidó csapatok olyan szenvedéllyel estek neki az utóhadnak, hogy már-már teljesen elpusztították őket. A rómaiak csak nagy nehézség árán
tudtak visszavonulni. A zsidók majdnem veszteség nélkül menekültek meg, és zsákmányukkal diadalmenetben tértek vissza Jeruzsálembe. Ez a látszólagos siker azonban csak
veszedelmet hozott rájuk, mert arra ösztönözte őket, hogy makacsul ellenálljanak a rómaiaknak, akik hirtelen leírhatatlan bajt hoztak a pusztulásra ítélt városra.
Irtózatos veszedelem zúdult a városra, amikor Titus vette ostrom alá Jeruzsálemet.
A római sereg a páska ünnepén zárta körül Jeruzsálemet, amikor a zsidók milliói gyűltek össze falain belül. Az élelmiszerkészlet, amely gondos őrzés mellett évekig ellátta
volna a lakosságot, előzőleg elpusztult a szemben álló pártok féltékenysége és bosszúja
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következtében. Most pedig át kellett élniük az éhínség minden borzalmát. Egy mérték
búzát egy talentumért árultak. Olyan kínzó volt az éhség, hogy az emberek övük és sarujuk bőrét, pajzsuk borítóját harapdálták. Éjszaka sokan kilopóztak, hogy a város falain
kívül termő vad növényeket szedjenek, annak ellenére, hogy közülük sokan fogságba estek, és kegyetlen kínzások között haltak meg; azoktól pedig, akiknek sikerült visszatérni,
sok esetben ellopták azt, amit életük kockáztatásával gyűjtöttek. A hatalmat birtoklók
a legembertelenebb kínzásokat alkalmazták, hogy kicsikarják az ínség sújtotta lakosság
utolsó szűkös, talán eldugott tartalékát. És e kegyetlenséggel nem ritkán éltek jól táplált
emberek, akik pusztán élelmet akartak halmozni a későbbi időkre.
Ezrek haltak éhen, és pusztultak el pestisben. Úgy tűnt, mintha Jeruzsálem lakóiból
kihalt volna minden emberi érzés. Férjek raboltak feleségüktől, feleségek pedig férjüktől. Gyermekek idős szüleik szája elől kapták el az élelmet. A próféta kérdésére: „Elfeledkezhetik-é az anya gyermekéről?” – e pusztulásra ítélt város falain belül történtek
adták meg a választ: „Irgalmas anyák kezei megfőzték gyermekeiket, hogy azok eledeleik
legyenek az én népem leányának romlásakor” (Ésa. 49:15; Sir. 4:10). A tizennégy évszázaddal korábban mondott figyelmeztető prófécia újból beteljesedett: „A közötted való
finnyás és kedvére nevekedett asszony (aki meg se próbálta talpát a földre bocsátani
az elkényesedés és finnyásság miatt) irigy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára,
leányára,... és gyermekei miatt, akiket megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, amellyel megszorongat téged a te
ellenséged a te városaidban” (V. Móz. 28:56–57).
Róma vezérei rémületbe akarták ejteni a zsidókat, hogy félelmükben adják meg magukat. A foglyokat, akik elfogásukkor ellenállást tanúsítottak, megkorbácsolták, megkínozták és a város falai előtt keresztre feszítették. Naponta emberek százait ölték meg
így, és ez a szörnyű öldöklés addig tartott, míg a Jósafát völgyében és a Golgotánál sűrűsödő keresztektől alig lehetett mozogni. Ilyen iszonyú formában fogant meg a Pilátus ítélőszéke előtt kimondott átok: „Az Ő vére mirajtunk és a mi magzatainkon” (Mt. 27:25).
Titus szívesen véget vetett volna ennek a rettenetes öldöklésnek. Szerette volna
megkímélni Jeruzsálemet a teljes pusztulástól. Elborzadt a völgyekben emelkedő hullahegyek láttán. Az Olajfák-hegyéről megigézve nézte a pompás templomot, s megparancsolta, hogy egyetlen kövéhez se merjenek nyúlni. Mielőtt megkísérelte volna ennek az
erődítménynek az elfoglalását, komolyan kérte a zsidó vezetőket, ne kényszerítsék arra,
hogy vérrel szennyezze be a szent helyet. Ha elhagyják a templomot, és máshol szállnak
harcba, egyetlen római sem fogja megsérteni a templom szentségét. Maga Josephus is
kérlelte őket, hogy tegyék le a fegyvert, és mentsék meg magukat, városukat és istentiszteleti helyüket. E szavakra azonban metsző átok volt a válasz. Miközben könyörögve
állt előttük, dárdákat hajigáltak rá, utolsó emberi közbenjárójukra. A zsidók elutasították Isten Fiának kérlelését is, és most az intés és kérlelés még jobban megszilárdította
azt az elhatározásukat, hogy a végsőkig ellenállnak. Titus hiába igyekezett a templomot
megmenteni. Nagyobb volt nála az a Valaki, aki azt mondta, hogy kő kövön nem marad.
A zsidó főemberek elvakult konoksága és az ostromlott városban elkövetett utálatos
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bűnök elborzasztották és felháborították a rómaiakat. Titus végül úgy döntött, hogy rohammal veszi be a templomot. Elhatározta azonban, hogy – ha egy mód van rá – megmenti a pusztulástól. De a katonák nem törődtek parancsával. Amikor éjszakai pihenőre
sátrába tért, a zsidók kirontottak a templomból, és megtámadták a katonákat. A küzdelem hevében egy katona tűzcsóvát repített át a csarnok egyik ajtaján, és a szent épület
cédrussal bélelt kamrái tüstént lángra lobbantak. Titus a helyszínre rohant; tábornokai és légionáriusai követték. Megparancsolta katonáinak, hogy oltsák el a tüzet. De rá
se hederítettek. Az őrjöngő katonák izzó parazsat dobáltak a templommal összefüggő
kamrákba, és a szent épületben menedéket kereső zsidó tömeget kardélre hányták. A
templom lépcsőin patakokban folyt a vér. Ezer és ezer zsidó pusztult el. A csatazajt túlharsogta ez a kiáltás: „Ichabod!” – a dicsőség eltávozott.
„Titus, aki úgy látta, hogy lehetetlen a tomboló katonákat megfékezni, tisztjei kíséretében belépett a szent építménybe, és körültekintett. A pompa csodálattal töltötte el
őket, s mivel a lángok még nem csaptak át a szentélybe, még egy utolsó kísérletet tett
megmentésére. Odarohant és ismét parancsot adott a katonáknak, hogy fékezzék meg
a tűzvészt. Liberalis százados megpróbálta legénységét vezérkarával engedelmességre
bírni, de még a császár iránti tiszteletüket is túlszárnyalta a zsidókkal szembeni őrjöngő
gyűlölet, a csata heves izgalma és a kincs utáni telhetetlen vágy. A katonák látták, hogy
körülöttük minden ragyog a lángok vad fényében káprázatosan csillogó aranytól, és azt
remélték, hogy a szentélyben mérhetetlen kincs van. Egy katona észrevétlenül égő fáklyát dugott az ajtó nyílásába, s abban a pillanatban az egész épület lángba borult. A fojtogató füst és a vakító láng visszavonulásra kényszerítene a tiszteket, és sorsára hagyták
a csodálatos épületet.
Megdöbbentő látvány volt ez a rómaiaknak. És mit érezhettek a zsidók? A város fölé
emelkedő hegycsúcs lángban állt, akár egy vulkán. Az épületek egymás után omlottak
össze borzasztó robajjal és elnyelte őket a tüzes mélység. A cédrustető olyan volt, mint
egy lánglepel; az arannyal borított tornyok vörös fényben ragyogtak; a kaputornyok
láng- és füstoszlopokat lövelltek az ég felé. A környező hegyeket megvilágította a tűz, és
az emberek csoportokba verődve, a félelemtől remegve figyelték, miként terjed a pusztító láng. A felsőváros falain és magaslatain emberek szorongtak. Arcuk sápadt volt a
kétségbeeséstől és gyötrelemtől; mások pedig komoran nézték az értelmetlen bosszút.
Az ide-oda futkosó római katonák kiabálása, a lángok közt haldokló felkelők üvöltése
összekeveredett a tűz pusztító ropogásával és a lezuhanó gerendák robajával. A hegyek
visszhangozták a magaslatokon sikoltozó emberek hangját; a falak mentén végig sikoltozás és jajveszékelés hallatszott; az éhségtől haldokló emberek összeszedték maradék
erejüket, hogy gyötrelmüknek, vigasztalanságuknak még utoljára hangot adjanak.
A mészárlás belülről nézve még borzalmasabb volt, mint a külső látvány. Válogatás
nélkül gyilkoltak férfiakat és nőket; időseket és fiatalokat; felkelőket és papokat; azokat,
akik harcoltak és azokat, akik kegyelemért könyörögtek. A megöltek száma meghaladta
a gyilkolókét. A légionáriusoknak hullahegyeken kellett átmászniuk, hogy az utóhadjáratot folytathassák.”
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Nem sokkal a templom elpusztulása után az egész város a rómaiak kezébe került.
A zsidó vezetők elhagyták bevehetetlen bástyáikat, és Titus nem talált rajtuk senkit.
Csodálkozva bámulta a tornyokat, és elismerte, hogy Isten adta kezébe őket, mert nincs
olyan erős gépezet, amellyel be lehetett volna venni ezeket a roppant erődítményeket.
A hódítók mind a várost, mind a templomot földig lerombolták, és a szent építmény
helyét felszántották, „mint szántóföldet” (Jer. 26:18). Az ostrom alatt és az azt követő
mészárlás során több mint egymillió ember pusztult el. A túlélőket pedig fogságba vitték, rabszolgának adták el, Rómába hurcolták, hogy emeljék a győző diadalmenetének
pompáját, vadállatok elé dobták az amfiteátrumban, vagy szétszórták őket, hogy vándorként járják a világot.
A zsidók maguk kovácsolták bilincseiket. Maguknak töltötték meg a bosszúállás poharát. A nemzet teljes pusztulásában, a szétszóródásukkal járó megpróbáltatásokban
csak azt aratták, amit saját kezükkel vetettek. Ezt mondja a próféta: „Romlásodra lett
Izrael, hogy ellenem törekedtél”, „mert elbuktál álnokságod miatt” (Hós. 13:9; 14:2).
Sokszor mondják, hogy a zsidók szenvedése tulajdonképpen büntetés, amely Isten parancsára sújtja őket. Az őscsaló így akarja saját művét leplezni. A zsidók csökönyösen
visszautasították Isten szeretetét és kegyelmét. Isten ezért visszavonta tőlük oltalmát,
és hagyta, hogy Sátán tetszése szerint uralkodjék rajtuk. A Jeruzsálem pusztulásakor
véghezvitt borzalmas kegyetlenségek tanúsítják, hogy Sátán mennyire hatalmába keríti
azokat, akik meghódolnak előtte.
Nem is tudjuk, milyen sokkal tartozunk Krisztusnak azért a békéért és oltalomért,
amit élvezünk. Isten fékező hatalma akadályozza meg, hogy Sátán teljesen hatalmába
kerítse az emberiséget. Az engedetlen és hálátlan embernek számos oka lenne a köszönetre azért, hogy az irgalmas és türelmes Isten féken tartja Sátán kegyetlenségét és
rosszindulatát. De amikor az ember átlépi Isten türelmének határát, a korlátok ledőlnek.
Nem Isten hajtja végre a bűnösön a törvényszegése miatt kimondott ítéletet, hanem
Isten magára hagyja irgalmának visszautasítóját, hogy azt arassa, amit vetett. Minden
elutasított fénysugár, minden semmibe vett és figyelmen kívül hagyott intés, minden
szabadjára engedett szenvedély, Isten törvényének minden megszegése egy-egy elvetett mag, amely biztosan meghozza a maga termését. Ha a bűnös konokul ellenáll Isten
Lelkének, a Lélek végül visszavonul tőle, és többé nincs olyan hatalom, amely el tudná
az ember gonosz indulatait fojtani, és a bűnöst Sátán gonoszságától és gyűlöletétől meg
tudná védeni. Jeruzsálem pusztulása félelmes és komoly figyelmeztetés mindazoknak,
akik játszanak Isten felkínált kegyelmével, és ellenállnak az irgalmas Isten kérlelő szavának. Soha semmilyen bizonyságtevés nem adott ennél erősebben hangot annak, hogy
Isten mennyire gyűlöli a bűnt, és hogy a bűnös nem kerülheti el Isten büntetését.
A Megváltó próféciájának, amely Jeruzsálem pusztulását jövendöli meg, lesz egy
másik teljesedése is, amelynek Jeruzsálem rettenetes elpusztítása csak halvány árnyéka. A kiválasztott város sorsában annak a világnak a pusztulását láthatjuk, amely Isten
kegyelmét elutasítja, és törvényét lábbal tiporja. A bűn történelmének hosszú századai
alatt földünk tanúja volt az emberi szenvedés sötét fejezeteinek. Amikor az ember el-
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tűnődik ezen, lelke elalél, és a szíve belesajdul. Irtózatos következményei lettek annak,
hogy az ember elvetette a menny uralmát. De még ennél is sötétebb az a kép, amely a
jövőbe mutat. A múlt történelme: a kavargások, küzdelmek és lázadások hosszú sora, „a
vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet” (Ésa. 9:5) – mi ez annak a napnak a
rémségeihez képest, amelyen Isten teljesen visszavonja fékező Lelkét a gonoszoktól, és
nem tartja többé féken az emberi szenvedély és a sátáni düh viharát! Sátán uralmának
következményeit akkor úgy fogja látni a világ, mint soha azelőtt.
De azon a napon – mint Jeruzsálem pusztulásakor is – megszabadul Isten népe,
mindenki, aki „az élők közé beíratott” (Ésa. 4:2). Krisztus eljön másodszor is – amint
kijelentette –. hogy összegyűjtse hűségeseit: „Akkor sír a föld minden nemzetsége, és
meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És
elküldi az Ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az Ő választottait a négy
szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig” (Mt. 24:30–31). És akkor azok, akik
nem engedelmeskedtek az evangéliumnak, elhamvadnak az Úr szájának leheletétől, és
elpusztulnak eljövetelének fényétől (II. Thessz. 2:8). A gonoszok elpusztítják önmagukat,
miként az ősi Izrael, amely gonoszsága miatt veszett el. Bűnös életük miatt olyan idegen
számukra a menny harmóniája, természetüket annyira megrontotta a bűn, hogy Isten
dicsőségének megnyilatkozása tűzként megemésztené őket.
Vigyázzunk, nehogy figyelmen kívül hagyjuk azt a leckét, amelyet Krisztus szavai rejtenek magukban! Krisztus figyelmeztette tanítványait Jeruzsálem pusztulására, és megmondta, mi fogja jelezni e veszély közeledtét, hogy tudják, mikor kell menekülniük. A
világ figyelmét is felhívta a végső pusztulás napjára, és megadta e nap közeledtének jeleit, hogy mindenki, aki akar, megmenekülhessen az eljövendő haragtól. Jézus kijelenti:
„Lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása” (Lk.
21:25; Mt. 24:29; Mk. 13:24–26; Jel. 6:12–17). Akik figyelnek eljövetelének jeleire, azok
megtudják, „hogy közel van, az ajtó előtt” (Mt. 24:33). „Vigyázzatok azért!” – figyelmeztetnek szavai (Mk. 13:35). Akik megfogadják az intést, azok nem maradnak sötétségben,
és az a nap nem találja őket váratlanul. Azoknak pedig, akik nem vigyáznak, „az Úrnak
napja úgy jő el, mint a tolvaj étjel” (I. Thessz. 5:2–5).
A világ ma semmivel sem ad nagyobb hitelt a korunkat intő üzenetnek, mint annak
idején a zsidó nép azoknak a szavaknak, amelyeket a Megváltó Jeruzsálemről mondott.
Bármikor köszönt az emberiségre az Úr napja, a gonoszokat váratlanul éri. Amikor az
élet megy tovább a maga egyformaságával; amikor az embereket leköti a szórakozás, az
üzlet, a kufárkodás, a pénzszerzés; amikor a vallásos vezetők dicsőítik a világ haladását
és tudását, és az emberek biztonságban érzik magukat, akkor, miként a tolvaj lopakodik
az őrizetlen lakásba, olyan váratlanul pusztulnak el a könnyelműek és a gonoszok. „Semmiképpen meg nem menekednek” (3. vers).
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A próféta nemcsak megjövendöli Krisztus eljövetelének módját és célját, hanem azokat a jeleket is felsorolja, amelyekből közelsége felismerhető. Jézus mondta: „Lesznek
jelek a napban, holdban és csillagokban” (Lk. 21:25). „A nap elsötétedik, és a hold nem
fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek.
És akkor meglátják az embernek Fiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mk. 13:24–26) A Jelenések könyvének szerzője így írja le a második advent első
jelét: „Nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen
olyan lőn, mint a vér.” (Jel. 6:12)
Ezek a jelek a XVIII. század végén kezdtek teljesedni. 1755-ben volt a történelem legszörnyűbb földrengése. Bár az emberek általában a lisszaboni földrengésként emlegetik,
de kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. Érezték Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira-szigetén, Norvégiában és Svédországban, Nagy-Britanniában
és Írországban. Nem kevesebb mint négymillió négyzetmérföldet érintett. A földmozgás
Afrikában majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. Algír nagy része romba dőlt.
Marokkó közelében egy nyolc-tízezer lélekszámú falu teljesen eltűnt. Hatalmas hullám
söpört végig Spanyolország és Afrika partvidékén, amely városokat öntött el, és nagy
pusztítást okozott.
A rengés Spanyolországban és Portugáliában volt a legerősebb. Úgy tudjuk, hogy a
beömlő hullám Cadiznál hatvan lábnyira emelkedett. „Portugáliában a legnagyobb hegyek erősen meginogtak. Mintha az alapjuk is megmozdult volna. Némelyiknek megnyílt
a csúcsa. Megdöbbentő volt, ahogy meghasadtak és szétszakadtak. Hatalmas földdarabokat dobtak magukból a szomszédos völgyekbe. A beszámoló szerint lángok lövelltek
ki ezekből a hegyekből.”
Lisszabonban „a föld alól mennydörgésszerű hang hallatszott, majd rögtön ezután
heves rengés rombolta le a város zömét. Mintegy hat perc alatt hatvanezer ember pusztult el. A tenger először visszahúzódott, szárazon hagyva a gátat, majd előretört, tizenöt lábbal, vagy annál is többel meghaladva átlagos szintjét.” „A lisszaboni katasztrófa
rendkívüli eseményei közé tartozott a tiszta márványból, hatalmas költséggel épített új
rakodópart elsüllyedése. Nagyon sokan menekültek ide a leomló romok elől, de a rakodópart hirtelen lesüllyedt a rajta levő emberekkel együtt, és soha egyikük teteme sem
került a felszínre.”
A föld „megrázkódása után minden templom, kolostor, majdnem minden középület
és a lakóházak több mint egynegyede nyomban összeomlott. Mintegy két órával a rengés után a város különböző részein tűz ütött ki, és majdnem három napig tartó heves
tombolásával teljesen elpusztította a várost. A földrengés ünnepnapon történt, amikor
a templomok és a kolostorok zsúfolásig megteltek. Az itt levők közül csak néhányan me-
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nekültek meg.” „Az emberek rémülete leírhatatlan volt. Senki nem sírt. Mi volt a könny a
szörnyűséghez képest! Eszelős rémülettel és döbbenettel futkostak, arcukat és mellüket
verve kiabáltak: »Misericordia! Vége a világnak!« Anyák elfeledkeztek gyermekeikről, és
a feszületet markolva rohangáltak. Sokan vesztükre a templomba menekültek, de hiába
volt kitéve az oltáriszentség, a szerencsétlen emberek hiába ölelték az oltárt. Bálványokat, papokat és népet ugyanaz a rom temette be.” Kilencvenezerre becsülték azoknak a
számát, akik azon a végzetes napon életüket vesztették.
A prófécia a nap és a hold elsötétedését említi következő jelként. Ez huszonöt évvel
később következett be. Megjelenését az a tény tette megdöbbentőbbé, hogy a próféta
megjövendölte teljesedésének pontos idejét is. Amikor a Megváltó az Olajfák-hegyén
tanítványainak az egyház sokáig tartó megpróbáltatásáról, az 1260 éves pápai üldözésről beszélt – amelynek megrövidítését megígérte –, említést tett bizonyos eseményekről, amelyek megelőzik eljövetelét, és meghatározta, hogy mikor tűnik fel közülük az
első: „Azokban a napokban, az után a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold
nem fénylik.” (Mk. 13:24) Az 1260 nap, illetve év, 1798-ban ért véget. Az üldözés negyed
évszázaddal előbb majdnem teljesen megszűnt. Az üldözést követően, Krisztus szavai
szerint, a nap elsötétedik. 1780. május 19-én teljesedett be ez a prófécia.
„Majdnem – ha ugyan nem egészen – a legmisztikusabb, és mindmáig meg nem magyarázott jelenségként... áll előttünk az 1780. május 19-i sötét nap, New England teljes
látható egének és légkörének mérhetetlenül rejtélyes elsötétedése.”
Egy szemtanú, aki Massachusettsben élt, a következőképpen írta le ezt az eseményt:
„Napkeltekor az égbolt tiszta volt, de hamarosan elborult. Felhők ereszkedtek le, és a
sötét és baljóslatú felhőkből villámok cikáztak. Dörgött az ég, és kevés eső is esett. Kilenc
óra felé a felhőréteg elvékonyodott és rézszínűvé vált. A föld, a sziklák, a fák és az épületek, a víz és az emberek kinézete megváltozott e különös földöntúli fénytől. Néhány
perccel később súlyos fekete felhő takarta el az egész égboltot, a horizont egy keskeny
szegélyét kivéve. Olyan sötét lett, mint nyári estéken kilenc óra körül szokott lenni...
Az embereken egyre jobban erőt vett a félelem, az aggodalom és a döbbenet. Az
asszonyok az ajtóban állva figyelték a sötét tájat; a férfiak visszatértek a mezőről; az ács
otthagyta szerszámait, a kovács a műhelyét, a boltos a pultját. Az iskolák bezártak, és
a gyerekek remegve szaladtak haza. Az úton levők a legközelebbi tanyán szálltak meg.
Most mi lesz? – kérdezte minden ajak és szív. Mintha hurrikán akarna végigsöpörni a
tájon, vagy pedig a vég érkezett volna el!?
Gyertyát gyújtottak, és a kandalló tüze olyan fényesen világított, mint a holdtalan
őszi estéken... A szárnyasok behúzódtak az ólba, és aludni tértek. A tehenek a legelő
korlátjához gyűltek és bőgtek, a békák brekegtek, a madarak esti éneküket énekelték, a
denevérek repkedtek. Csak az emberek tudták, hogy még nem jött el az este...
Dr. Nathanael Whittaker, a salemi Tabernakulum-templom prédikátora istentiszteletet tartott a gyülekezetben, és a prédikációjában hangsúlyozta, hogy a sötétség természetfeletti. Számos más helyen is összegyűltek az emberek. A rögtönzött prédikációk szövege szinte mindenütt ugyanaz volt. Ez változatlanul azt jelezte, hogy a sötétség
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egybecseng a bibliai próféciával... A sötétség nem sokkal tizenegy óra után volt a legsűrűbb.” „Nappal az ország nagy részére olyan sűrű sötétség borult, hogy az emberek
gyertyafény nélkül nem tudták órájukról leolvasni az időt, nem tudtak ebédelni, sem
otthoni munkájukat végezni...
A sötétség kiterjedése is rendkívüli volt. Kelet felé egészen Falmouthig észlelhető
volt. Nyugati irányban elérte Connecticut legtávolabbi részét, és egészen Albanyig elnyúlt. Dél felé a tengerpart mentén észlelték; északon pedig az amerikai településekig
terjedt.”
A nappali sűrű sötétség után, az est beállta előtt egy-két órával itt-ott kiderült az
ég, és feltűnt a nap, de még mindig homályos volt a sűrű sötét ködtől. „Napnyugta
után ismét felhők tornyosultak, és hamarosan besötétedett.” „Az éjjeli sötétség sem
volt kevésbé szokatlan és ijesztő, mint a nappali. A majdnem telihold ellenére, a tárgyakat csak mesterséges fénynél lehetetett felismerni, és ez a fény bizonyos távolságból – a szomszédos házakból vagy máshonnan – nézve olyan volt, mintha a sugarakat
majdnem áthatolhatatlan, egyiptomi sötétség venné körül.” Egy szemtanú ezt mondta:
„Akaratlanul is arra gondoltam, hogy akkor sem lehetne sötétebb, ha a világmindenség
minden világítóteste áthatolhatatlan homályba burkolózna, vagy megszűnne létezni.”
Habár azon az estén kilenc órakor felkelt a telihold, „legkevésbé sem tudta eloszlatni
a halálos árnyakat”. Éjfél után a sötétség elmúlt, és a hold, amikor feltűnt, olyannak
látszott, mint a vér.
1780. május 19. a történelem „sötét nap” ja. Mózes kora óta nem tudunk ilyen sűrű,
ilyen nagy kiterjedésű és ilyen sokáig tartó sötétségről. A leírás, amelyet szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni kijelentésnek a visszhangja, amelyet Jóel próféta huszonöt évszázaddal a beteljesedés előtt így jegyzett fel: „A nap sötétséggé válik, a
hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.” (Jóel 2:31)
Krisztus meghagyta népének, hogy figyeljen adventjének jeleire, és örvendezzen,
amikor látja Királya közeledtének jeleit. „Mikor pedig ezek kezdenek meglenni – mondta
–, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.” Felhívta
követői figyelmét a tavasz rügyező fáira, és így szólt: „Mikor immár hajtanak, és ezt látjátok, ti magatokról tudjátok, hogy közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy
ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa.” (Lk. 21:28, 30–31)
Amikor azonban az alázatot és az odaszentelődést felváltotta a büszkeség és a formalizmus, a Krisztus iránti szeretet és az eljövetelébe vetett hit meghidegült. Isten
állítólagos népe, amely belemerült a világiasságba és az élvezetek keresésébe, nem
értette meg azt, amit a Megváltó a második advent jeleiről tanított. Nem vettek tudomást a második adventről. Az erről szóló igéket elhomályosította a téves magyarázat,
addig-addig, amíg a nép már nem is igen akart tudomást venni róla, és csaknem teljesen elfelejtette. Ez különösen az amerikai egyházakat jellemezte. A társadalom minden osztálya élvezhette a szabadságot. A kényelem, a gazdagság és a fényűzés utáni
sóvárgás – ami miatt belevetették magukat a pénzszerzésbe –, a mindenki számára
elérhetőnek tűnő népszerűség és hatalom mohó hajszolása a jelen élet dolgaira ös�A NAGY KÜZDELEM, 272-283.
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szpontosította az emberek érdeklődését és vágyait. Távolinak látták azt az ünnepélyes
napot, amikor a dolgok jelenlegi rendje elmúlik.
Amikor a Megváltó figyelmeztette követőit visszatérésének jeleire, megjövendölte,
hogy a második advent küszöbén milyen nagy lesz az erkölcstelenség. Megismétlődnek a Noé korabeli dolgok, a világi kereskedés kavargása és az élvezetek keresése. Az
emberek adnak és vesznek, ültetnek és építenek, nősülnek és férjhez mennek, közben pedig elfeledkeznek Istenről és az eljövendő életről. Krisztus intése így hangzik e
kor népéhez: „Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek
dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön
az a nap.” „Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra,
hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek
Fia előtt!” (Lk 21:34, 36)
Hogy milyen lesz az egyház állapota ebben az időben, azt a Megváltó így határozta
meg a Jelenések könyvében: „Az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” Azoknak pedig, akik
nem akarnak felébredni nemtörődömségükből, és azt hiszik, hogy biztonságban vannak,
így szól a komoly figyelmeztetés: „Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a
tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád.” (Jel. 3:1, 3)
Az embereknek meg kell mondani, hogy veszélyben vannak; buzdítani kell őket, hogy
készüljenek a kegyelemidő lezártával járó súlyos eseményekre. Isten prófétája kijelenti:
„Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?” Vajon ki állhat meg,
amikor megjelenik az, akiről ezt mondja a próféta: „tisztábbak szemeid, hogysem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted.” (Jóel 2:11; Hab. 1:13) Akik
így kiáltanak: „Én Istenem! ... ismerünk Tégedet!”, de megszegték szövetségét, és más
isten után siettek, szívükben gonoszságot rejtegetve, és szeretve a bűn útjait – azoknak
az Úrnak napja „sötétség lesz... és nem világosság”. „Sötétség lesz az, s még hajnalfénye sem lesz” (Hós. 8:2.1; Zsolt. 16:4; Ám. 5:20). „Akkor majd lámpással kutatom át
Jeruzsálemet – mondja az Úr –, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint
a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban: Nem tesz az Úr sem jót, sem
rosszat” (Sof. 1:12). „Megbüntetem a világ gonoszságát, a bűnösök bűnét. Véget vetek a
kevélyek gőgjének, az erőszakosok gőgösségét megalázom.” (Ésa. 13:11) „Sem ezüstjük,
sem aranyuk nem mentheti meg őket”; „gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak.” (Sof. 1:18, 13)
Jeremiás próféta e félelmes idő felé tekintve így kiáltott: „Elszorul a szívem!... nem
hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürtszót, a harci riadót! Romlás romlást ér.”
(Jer. 4:19–20)
„Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak
és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja.
Kürtnek és tárogatónak napja.” (Sof. 1:15–16). „Imé az Úrnak napja jő..., hogy a földet
pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról.” (Ésa. 13:9)
Arra a nagy napra tekintve Isten ünnepélyesen és megrázóan mondja népének, hogy
ébredjen fel lelki tespedtségéből, és keresse az Urat bűnbánattal és alázattal: „Fújjátok
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a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen! Rémüljenek meg e föld minden
lakói; mert eljő az Úrnak napja; mert közel van az.” „Szenteljetek böjtöt, hirdessetek
gyűlést! Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a
véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket..., menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és
a menyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr
szolgái.” „Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti
Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas Ő; késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.”
(Jóel 2:1,15– 17, 12–23)
Nagy reformra van szükség egy olyan nép felkészítéséhez, amely meg tud állni Isten
napján. Isten látta, hogy a magukat népének vallók közül sokan nem készülnek az örökkévalóságra. Az irgalmas Isten intő üzenetet akart küldeni népének, hogy felébresztve
kábultságukból, arra indítsa őket, hogy elkészüljenek az Úr eljövetelére.
Ez az intés a Jelenések könyve 14. fejezetében található. E fejezet szerint a mennyei
lények háromszoros üzenetet hirdetnek. Az üzenet nyomában jön az ember Fia, hogy
learassa „a földnek aratni valójá”-t. E figyelmeztetések közül az első angyali üzenet a
közelgő ítéletet hirdeti. A próféta látott egy angyalt „az ég közepén repülni, akinél vala
az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden
nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek
az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája; és imádjátok azt,
aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait!” (Jel. l4:6–7)
A kinyilatkoztatás szerint ez az üzenet „az örökkévaló evangélium” része. Az evangélium prédikálásával Isten nem angyalokat, hanem embereket bízott meg. A mennyei
angyalok e munka irányítását végzik. Isten gondjaikra bízta az emberiség megváltásáért
indított nagy munkát, de az evangélium tényleges hirdetését a földön Krisztus szolgái
végzik.
Hűséges emberek, akik engedelmeskedtek Isten Lelke vezetésének és az Ige tanításainak, hirdették az intő üzenetet a világnak. Ők voltak azok, akik figyeltek a „biztos...
prófétai beszéd”-re, a „sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel” (II. Pt 1:19). Ezek az emberek jobban igyekeztek az Urat megismerni, mint
az elrejtett kincseket megkeresni. Azt vallották, hogy „jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme” (Pld. 3:14). Az Úr pedig
kinyilatkoztatta nekik országának nagyszerű dolgait. „Az Úr bizodalmas az Őt félőkhöz,
és szövetségével oktatja őket.” (Zsolt. 25:14)
Ezt az igazságot azonban nem a tudós teológusok értették meg. Ha a teológusok
lelkiismeretes őrök lettek volna, akik szorgalmasan és imádkozva kutatják a Szentírást,
akkor tudták volna, mikor van éjszaka; a próféciákból megtudhatták volna, hogy milyen
események közelednek. De ők nem álltak helyükön, és az üzenetet alázatosabb emberek kapták. Jézus ezt mondta: „Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne
lepjen meg titeket!” (Jn. 12:35) Akik elfordulnak az Istentől származó világosságtól, vagy
nem keresik, amikor elérhető, azok sötétségben maradnak. De a Megváltó kijelenti: „Aki
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engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága” (Jn.
8:12). Aki szívének teljességével vágyakozik Isten akaratát teljesíteni, feszülten figyelve
a már kapott világosságra, az nagyobb világosságot fog kapni. Ennek a léleknek Isten
fénylő mennyei csillagot küld, hogy elvezesse minden igazságra.
Krisztus első eljövetelekor a szent város papjai és írástudói, akikre Isten rábízta kinyilatkoztatásait, felismerhették volna az idők jeleit, és hirdethették volna a Megígért
jövetelét. Mikeás megjövendölte a Messiás születési helyét; Dániel meghatározta adventjének idejét (Mik. 5:2; Dn. 9:25). Isten ezeket a próféciákat a zsidó vezetőkre bízta.
Nem volt mentségük, ha nem tudták, és a népnek nem hirdették, hogy a Messiás a küszöbön van. Tudatlanságuk bűnös mulasztás következménye volt. A zsidók emlékműveket építettek Isten megölt prófétáinak, miközben a föld nagyjainak hódolva meghajoltak
Sátán szolgái előtt. Amíg földi pozícióért és hatalomért küzdöttek, szem elől veszítették
a menny Királya által felkínált méltóságokat.
Izrael véneinek mélységes és tiszteletteljes érdeklődéssel kellett volna kutatniuk,
hogy hol, mikor és milyen körülmények között játszódik le a világtörténelem legnagyobb
eseménye – Isten Fiának eljövetele, aki azért jön, hogy megváltsa az embert. Az egész
népnek őrködni és figyelni kellett volna, hogy az elsők között köszönthesse a világ Megváltóját. De íme, a názáreti dombok felől két fáradt vándor érkezik Betlehembe, és végigmegy a keskeny utcán, egészen a város keleti határáig, hiába keresve fedett helyet
éjszakára. Egyetlen ajtó sem tárul ki előttük. Végül egy ütött-kopott istállóban találnak
menedéket. Ott született meg a világ Megváltója.
Az angyalok látták azt a dicsőséget, amelyben Isten Fia osztozott az Atyával, a világ megalapítása előtt. A mennyei lények feszült érdeklődéssel várták azt az eseményt,
amely minden embernek mérhetetlen örömöt kínált: Krisztus megjelenését a földön.
Isten angyalokkal küldte el az örömhírt azoknak, akik felkészültek arra, hogy fogadják
e hírt, és örömmel elmondják a föld lakóinak. Krisztus lehajolt, hogy magára öltse az
ember természetét. Végtelenül súlyos lelki terhet kellett hordoznia, hiszen a bűn volt az,
ami Isten fiának áldozatát követelte. De az angyalok azt akarták, hogy a Magasságos Fia
megalázottságában is jelleméhez illő méltóságban és dicsőségben jelenjék meg az emberek előtt. Összegyűlnek-e vajon a föld nagyjai Izrael fővárosában, hogy köszöntsék az
Üdvözítőt, amikor megérkezik? Bemutatják-e angyalseregek a várakozók csapatjának?
Egy angyal a földre száll, hogy megnézze, ki készült fel Jézus köszöntésére. De a várakozás semmi jelét sem látja. Nem hallja, hogy bárki is himnuszt énekelne, vagy ujjongana a Messiás eljövetelének közeledtén. Az angyal egy ideig a kiválasztott város és
a templom felett lebeg, ahol Isten jelenléte századokon át megmutatkozott, de ott is
ugyanaz a közömbösség uralkodik. A papok, hivalkodó pompával, tisztátalan áldozatot
mutatnak be a templomban. A farizeusok hangoskodva szólnak a néphez, vagy kérkedő
imát mondanak az utcasarkokon. A királyi palotákban, a filozófusok gyűlésein, a rabbik
iskoláiban senki sem törődik azzal a csodálatos ténnyel – ami az egész mennyet örömmel
és dicsőítéssel töltötte be –, hogy az ember Megváltója most fog megjelenni a földön.
A Krisztus-várásnak semmi tanújele nincs. Senki sem készül az élet Fejedelmének
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fogadására. A döbbent mennyei hírnök már-már visszatér a mennybe a szégyenteljes
hírrel, amikor észreveszi a pásztorok egy csoportját, akik nyájukat őrizték az éjszakában.
Miközben a pásztorok a csillagos eget nézik, eltűnődnek azon a prófécián, amely szerint
a Messiás eljön a földre, és vágyakoznak a világ Megváltójának adventjére. Itt vannak
azok az emberek, akik felkészültek a mennyei üzenet fogadására. És egyszer csak megjelenik Isten angyala, és elmondja a jó hírt, a nagy örömhírt. Mennyei dicsőség árasztja
el az egész síkságot, számtalan angyal jelenik meg, és mintha az öröm túl nagy volna
ahhoz, hogy csak egy küldött hozza a mennyből, sok-sok hang zendít rá arra a himnuszra, amelyet az egész üdvözült sereg egy napon énekelni fog: „Dicsőség a magasságos
mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!” (Lk. 2:14)
{GC 314.2}
Micsoda tanulság rejlik ebben a csodálatos betlehemi történetben! Megdorgálja hitetlenségünket, büszkeségünket és önelégültségünket. Arra int, hogy vigyázzunk, nehogy bűnös nemtörődömségünk miatt a mi figyelmünket is elkerüljék az idők jelei, és
ezért ne ismerjük fel meglátogatásunk napját.
Nem csupán Judea dombjain, nemcsak az egyszerű pásztorok között találtak az angyalok olyan embereket, akik a Messiás jövetelét várták. A pogányok földjén szintén
vártak reá bölcs, gazdag, nemes emberek, a Kelet filozófusai. A mágusok, a természet
kutatói meglátták Istent keze munkájában. A héber Szentírásból megtudták, hogy egy
Csillag támad Jákóbból, és buzgó vággyal várták annak jövetelét, aki nemcsak „Izrael
vigasztalása” lesz, hanem „világosság” is „a pogányok megvilágosítására”, és „üdvösségükre a földnek széléig” (Lk. 2:25, 32; Acs. 13:47). Keresték a világosságot, és az Isten
trónjáról áradó fény megvilágította lábuk előtt az ösvényt. Miközben a jeruzsálemi papok és rabbik, az igazság hivatalos őrei és magyarázói sötétségbe burkolóztak, a men�nyei csillag ezeket a pogány idegeneket az újszülött király születési helyére vezette.
Krisztus „azoknak, akik Őt várják”, „másodszor bűn nélkül” fog megjelenni „üdvösségükre” (Zsid. 9:28). Isten a második advent üzenetét – akárcsak a Megváltó születésének hírét – nem a nép vallási vezetőire bízta. Ezek az emberek nem voltak közösségben
Istennel, és elvetették a mennyből áradó világosságot. Ezért nem voltak azok között,
akiket Pál apostol így jellemez: „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a
nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal
fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” (I. Thessz 5:4–5)
A Sion falain őrködőknek kellett volna elsőként meghallani a Megváltó adventjének
hírét; elsőként felemelni hangjukat, hogy közelségét hirdessék; elsőként figyelmeztetni
a népet, hogy készüljön jövetelére. De ők kényelembe helyezkedtek, békéről és biztonságról ábrándoztak, és közben a népet álomba ringatták a bűnei. Jézus látta, hogy egyháza olyan, mint a dús levelével hivalkodó, de a drága gyümölcsöt nélkülöző, terméketlen fügefa. A vallás formaságait kérkedve megtartották, de ebből a vallásból hiányzott
az igazán alázatos, töredelmes lelkület és a hit. Pedig csak ezek tehetik a szolgálatot
Isten előtt kedvessé. A Lélek gyümölcse helyett büszkeségről, formalizmusról, kicsinyes
hiúságról, önzésről, zsarnokságról árulkodtak. A bűnbe süllyedt egyház bezárta szemét
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az idők jelei előtt. Isten azonban nem hagyta el őket, és nem lett hűtlen hozzájuk. De
ők elfordultak tőle, és elzárkóztak szeretetétől. Mivel nem voltak hajlandók teljesíteni a
feltételeket, Isten sem teljesíthette a nekik tett ígéreteit.
Ez a biztos következménye annak, ha valaki nem értékeli és nem él az Istentől kapott
világossággal és kiváltságokkal. Ha az egyház megkerüli Isten intézkedéseit és csak részben fogadja el a fényt; ha kinyilatkoztatott feladatait csak részben teljesíti, akkor a vallás
elkerülhetetlenül formasággá korcsosul, és eltűnik az éltető kegyesség. Ezt az igazságot
az egyháztörténelem ismételten szemléltette. Isten az adott áldások és kiváltságok arányában igényli népétől a cselekvő hitet és engedelmességet. Az engedelmesség áldozatot követel, és kereszttel jár. Ezért utasította el a menny világosságát sok olyan ember,
aki magát Krisztus követőjének vallotta, és az egykori zsidókhoz hasonlóan nem ismerte
fel meglátogatásának idejét (Lk. 19:44). Gőgjük és hitetlenségük miatt az Úr mellőzte
őket, és azoknak nyilatkoztatta ki igazságát, akik a betlehemi pásztorokhoz és Kelet mágusaihoz hasonlóan figyeltek minden reájuk áradó fénysugárra.

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
2. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 297-299.
Ezernyolcszázharmincháromban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvánosság előtt
Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megjelent a második advent jelei közül az utolsó. E jeleket a Megváltó ígérte meg. Jézus ezt mondta: „A csillagok
az égről lehullanak” (Mt. 24:29). János pedig, aki látomásban látta az Isten napjának
előjeleit, a Jelenések könyvében kijelentette: „Az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.” (Jel. 6:13) Ez a prófécia
megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen
nagy kiterjedésű csillaghullásról nem számol be a történelem. „Az egész égbolt szerte az
Egyesült Államok felett órákon át lángolt! Az első telepesek megérkezése óta egyetlen
olyan égi jelenség sem volt ebben az országban (Egyesült Államok), amelyet az egyik
osztály ily nagy csodálattal, a másik pedig oly nagy rettegéssel és rémülettel szemlélt.”
„Fensége és ijesztő szépsége még mindig ott él sok lélekben... Soha nem esett e meteoroknál sűrűbb eső a földre – keleten, nyugaton, északon és délen. Egyszóval úgy látszott,
mintha az egész égbolt mozogna... A jelenség, miként Silliman professzor állítja, egész
Észak-Amerikában látható volt... Hajnali két órától világos nappalig a teljesen felhőtlen,
derült égbolton szünet nélkül villogtak a vakító fények.”
„Nincs olyan nyelv, amely alkalmas lenne e tündöklő színjáték pompájának leírásához...; aki nem látta, képtelen kellő fogalmat alkotni nagyszerűségéről. Mintha az ég
minden csillaga a zenit közelében egyetlen ponton gyűlt volna össze, és a fény sebességével egyszerre szóródott volna szét a horizonton. És nem fogytak el! Ezrek nyomát
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ezrek követték sebesen, mintha csak erre az alkalomra teremtődtek volna.” „A gyümölcseit viharos szélben hullató fügefánál találóbb képpel nem lehetett volna ezt a jelenséget ábrázolni.”
A New York Journal of Commerce 1833. november 14-i számában hosszú cikk jelent meg erről a csodálatos jelenségről, amelyben ezt a kijelentést találjuk: „Azt hiszem,
egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést sem szóban, sem írásban olyan jelenségről, amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelenséget ezernyolcszáz évvel ezelőtt
egy próféta pontosan megjövendölte. A jövendölések nem szó szerinti csillaghullásról
szóltak, hanem meteoresőről..., csak ebben az értelemben lehet szó szerint igaz.”
Így jelentkezett a Megváltó eljövetelének utolsó jele. Jézus e jelekről ezt mondta
tanítványainak: „Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt”
(Mt. 24:33). E jelek után látta János a soron következő nagy eseményt: az ég tekercsként
eltakarodott, a föld pedig megrázkódott; hegyek és szigetek léptek ki helyükből, és a
gonoszok rémülten próbáltak az ember Fia elől elmenekülni (Jel. 6:12–17).
Sokan, akik látták a csillaghullást, a közelgő ítélet hírnökének tekintették. Hitték,
hogy ez „a nagy és rettenetes nap félelmes előképe, biztos előfutára, irgalmas jele.” Az
emberek tekintete tehát a prófécia teljesedésére irányult, és sokan kezdtek figyelmet
szentelni annak az intésnek, amely a második adventről szól.
1840-ben a prófécia egy másik megdöbbentő teljesedése keltett általános érdeklődést. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője
kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9. fejezetéről, amelyben megjövendölte
a török birodalom bukását. Számítása szerint ez a hatalom „i. sz. 1840-ben, valamikor
augusztus hónapban” megdől. Néhány nappal a beteljesülés előtt ezt írta: „Ha elfogadjuk, hogy az első – 150 éves – időszak pontosan teljesedett, mielőtt Deacozes a törökök
engedélyével trónra lépett, és hogy a 391 év és tizenöt nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-hez jutunk, amikor az oszmán hatalom Konstantinápolyban várhatóan megtörik. És én hiszem, hogy így fog történni.”

<<<vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM 270. (angol oldal)

Franciaország ugyanazokat a jellegzetességeket mutatta, amelyek különösen jellemezték Sodomát. A forradalom alatt ugyanolyan erkölcsi hanyatlás és korrupció nyilvánult meg, mint ami a síkság városainak ítéletét kihívta. A történész úgy mutatja be
Franciaország istentagadását és szabadosságát, ahogy arról a prófécia jövendölt: „A
vallást támadó törvényekhez szorosan kapcsolódott az, amelyik a házasságot – a leg-
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szentebb köteléket, ami embereket összeköthet, és amelynek tartósságától függ a társadalom szilárdsága – egy polgári szerződés szintjére szállította le, melyet bármelyik két
ember tetszése szerint megköthet és felbonthat... Ha maguk az ördögök láttak volna
munkához, hogy megkeressék azt a módszert, amivel minden, ami a család életében
tiszteletreméltó, kellemes és maradandó, a leghatékonyabban elpusztítható, úgy, hogy
ugyanakkor azt is biztosítsák, hogy a kár, amit okozni fognak nemzedékről nemzedékre
megmaradjon, nem találhattak volna hatékonyabb tervet, mint a házasság lealacsonyítását... A szellemes megjegyzéseiről híres színésznő, Sophie Arnoul a köztársasági házasságot a »bálványimádás szentségének« nevezte.”

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
3. Tanulmány Javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 122-134. SODOMA PUSZTULÁSA
1 Mózes 19. fejezet
A Jordán völgyének városai közül Sodoma volt a legszebb. A síkság, amelyen elhelyezkedett, olyan szép volt és termékeny „[...] mint az Úr kertje” (1Móz 13:10). A trópusok pazar növényzete díszítette a környéket. Pálmafa, olajfa és szülő hazája volt ez, ahol
egész évben virágok illatoztak. Gazdag termést kínáltak a mezők; nyájjal és csordával
voltak tele a környező dombok. A művészet és a kereskedelem is növelte a síkság büszke
városának gazdagságát. Palotáit kelet kincsei díszítették, és a sivatag karavánjai drága
áruk sokaságával látták el piacait. Lakosai kevés munka árán megkaphattak mindent,
amire szükségük volt; mintha az egész év ünnepek sorozata lett volna.
A mindenütt uralkodó bőség fényűzést és gőgöt szült. A tétlenség és gazdagság
megkeményítette a szíveket, amelyeket sohasem sanyargatott nélkülözés, és nem sújtott a bánat. A gazdagság és kényelem táplálta a gyönyör szeretetét és az emberek érzéki élvezetekbe merültek. „Ímé, ez volt vétke Sodomának, a te öcsédnek:” - mondja
Ezékiel - „kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de
a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. És felfuvalkodának s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam” (Ezék 16:4950). Semmit sem kívánnak az emberek jobban, mint a gazdagságot és a kényelmet,
pedig ez szülte azokat a bűnöket, amelyek a síkság városainak pusztulását okozták.
Haszontalan, tétlen életük miatt áldozatul estek Sátán kísértéseinek, és eltorzították
Isten képmását. Inkább sátáni, mint isteni jellemvonásokat tükröztek. Az emberiség
legnagyobb átka a tétlenség, mert erkölcstelenséget és bűncselekményeket von maga
után. Gyengíti az értelmet, csökkenti a felfogóképességet, és megrontja a lelket. Sátán
lesben áll, készen arra, hogy tönkretegye a vigyázatlant, aki szabad idejével alkalmat
kínál neki arra, hogy valamilyen vonzó álarc leple alatt hozzáférkőzzék. Akkor a legsi-
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keresebb, amikor az embert tétlen óráiban kísérti meg.
Sodoma népe mulatozott és tivornyázott, dőzsölt és részegeskedett. Nem szabott
határt a leghitványabb és legdurvább szenvedélyeinek sem. A nép nyíltan dacolt Istennel és törvényével, és örömét lelte az erőszakos cselekményekben. Bár előttük állt az
özönvíz előtti világ példája, és tudták, hogy Isten haragja nyilvánul meg elpusztításával,
Sodoma mégis a gonoszságnak ugyanazt az útját járta.
Amikor Lót Sodomába költözött, a romlottság még nem volt általános, és az irgalmas
Isten fénysugarakat gyújtott az erkölcsi sötétségben. Amikor Ábrahám kimentette a foglyokat az elámiták kezéből, az emberek figyelme az igaz hit felé fordult. Ábrahám nem
volt idegen Sodoma népe előtt, és maguk között kinevették, amiért a láthatatlan Istent
imádta. De amikor a sokkal nagyobb katonai erőkkel szemben győzelmet aratott, s a
foglyokról és a zsákmányról nagylelkűen lemondott, csodálkozást és csodálatot keltett.
Amíg ügyességét és bátorságát magasztalták, nem némíthatták el meggyőződésüket,
hogy mennyei erő által győzött. Ábrahám nemes és önzetlen lelkülete, amely annyira
idegen volt Sodoma önző lakói előtt, vallása felsőbbrendűségének újabb bizonyítéka
volt, amelynek bátran és hűséggel hódolt.
Ábrahámra mondott áldásával Melkhisédek elismerte, hogy Jahve a pátriárka erejének forrása és győzelmének szerzője: „[...] Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet”
(1Móz 14:19-20). Isten gondviseléssel szólt ehhez a néphez, de ők elutasították az utolsó fénysugarakat, ahogy a korábbiakat is.
És most elérkezett Sodoma utolsó éjszakája. A bosszúállás fellegei már rávetették
árnyékukat a pusztulásra ítélt városra. De lakó ezt nem vették észre. Amíg az angyalok
közeledtek, hogy a pusztításra szóló megbízásukat végrehajtsák, az emberek jólétről és
kedvtelésről álmodtak. Az utolsó nap is olyan volt, mint a többi, jött és elmúlt. Este szállt
a kedves és zavartalan tájra. A páratlanul szép vidék a lenyugvó nap sugaraiban fürdött.
A hűvös alkony előcsalogatta a város lakóit, és a szórakozni vágyó tömeg sétálgatott,
kihasználva a perc örömeit.
A szürkületben két idegen közeledett a város kapujához. Vándoroknak tűntek, akik
éjszakai szállást keresnek. Senki sem ismerte fel az egyszerű vándorokban Isten ítéletének hatalmas hírnökeit. A vidám, gondtalan tömeg még csak nem is álmodta, hogy az,
ahogyan a mennyei követekkel bánik azon az éjszakán, betetőzi a büszke város végzetét
okozó bűnét. De volt egy ember, aki kedvesen, figyelmesen viselkedett az idegenekkel,
és meghívta őket otthonába. Lót nem tudta, kik a jövevények, de mindenkivel udvarias
és vendégszerető volt. Ez vallásához tartozott - olyan gyakorlat volt ez, amelyre Ábrahám példája tanította meg. Ha nem gyakorolta volna az udvariasságot, talán elpusztult
volna Sodoma lakóival együtt. Sok család, bezárva ajtaját az idegen előtt, kizárja Isten
küldöttét, aki áldást, reménységet és békességet hozott volna.
Az élet minden tette, bármilyen kicsiny is, vagy jót, vagy rosszat hordoz magában. A
legkisebbnek tűnő feladat hűséges elvégzése vagy elmulasztása ajtót nyithat az élet leggazdagabb áldásai vagy legnagyobb csapásai előtt. Kicsiny dolgok teszik próbára a jellePÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 122-134. SODOMA PUSZTULÁSA
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met. A naponként vidám, készséges szívvel végrehajtott egyszerű, önmegtagadó cselekedetekre Isten örömmel tekint. Nem önmagunkért kell élnünk, hanem másokért. Csak
akkor lehet életünk áldás, ha önmagunkat elfelejtve ápoljuk magunkban a szerető, segítőkész lelkületet. Az apró figyelmességek, a kicsi, egyszerű szívességek az élet örömeit
alkotják, elmulasztásuknak pedig nem kis részük van az ember boldogtalanságában.
Látva, hogy az idegenekkel mily durván bánnak Sodomában, Lót kötelességének tartotta, hogy befogadja őket házába. A város kapujában ült, amikor a vándorok közeledtek, és megpillantva őket felállt, eléjük ment, udvariasan meghajolt és így szólt: „Ímé én
Uraim kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és háljatok ott”. De ők udvariasan elutasították vendégszeretetét, mondván: „Nem, hanem az utcán hálunk meg” (1Móz 19:2).
E válasszal kettős céljuk volt: egyrészt: próbára tegyék Lót őszinteségét, másrészt: úgy
látszon, nem ismerik Sodoma férfiainak jellemét, hogy nem biztonságos éjjel az utcán
maradni. Válaszuk még inkább arra késztette Lótot, ne szolgáltassa ki őket a csőcselék
kénye-kedvének. Addig erősködött, amíg azok engedtek, és bementek vele a házba.
Lót azt remélte, elrejtheti szándékát a kapuban tétlenkedők elől, ha az idegeneket
kerülő úton viszi házába; de tétovázásuk, késlekedésük és az ő ismételt meghívása miatt
észrevették őket, és mielőtt még lepihentek volna, vad tömeg gyűlt a ház köré. Nagyon
sokan voltak, gonosz indulatoktól fűtött fiatalok és idősek. Az idegenek érdeklődtek a
város sajátossága iránt, Lót pedig figyelmeztette őket, hogy ne menjenek ki éjszaka. Közben behallatszott a csőcselék kiabálása és gúnyolódása, azt követelve, hogy a férfiakat
vigyék ki hozzájuk.
Lót tudta, hogy ha feldühödnek, könnyen betörhetnek házába. Ezért kiment, hogy
megpróbáljon hatni rájuk. „[...] Kérlek atyámfiai, ne cselekedjetek gonoszságot” (1Móz
19:7). Az „atyámfiai” szót szomszédokra vonatkozó értelemben használta. Azt remélte,
hogy le tudja csendesíteni őket, és elszégyellik magukat gonosz szándékuk miatt. De
szavaival csak olajat öntött a tűzre. Dühük olyan lett, mint a vihar dühöngése. Gúnyolták
Lótot, hogy bíróvá tette magát felettük, és azzal fenyegették, hogy rosszabbul fognak
bánni vele, mint ahogy vendégeivel szándékoztak. Rárohantak, és darabokra tépték volna, de Isten angyalai megmentették. A mennyei követek „[...] kinyújták [...] kezeiket, és
bevonák Lótot magokhoz a házba és bezárák az ajtót” (1Móz 19:10). A következő eseményekből világossá vált Lót előtt, hogy kiket látott vendégül. „Az embereket pedig, kik
a ház ajtaja előtt valának, vaksággal verék meg kicsinytől nagyig, annyira, hogy elfáradának az ajtó keresésében” (1Móz 19:11). Ha vakságuk nem lett volna kettős - hisz szívük
is megkeményedett -, Isten csapása megfélemlítette volna őket, és elálltak volna gonosz
cselekedetüktől. Az utolsó éjszakát sem jellemezték nagyobb bűnök, mint sok korábbit;
de a kegyelem, amelyet oly sokáig semmibe vettek, nem járt többé közbe értük. Sodoma lakói átlépték Isten türelmének határát - az Isten türelme és haragja közötti rejtett
határt. Bosszújának tüze már-már lángra lobbant Siddim völgyében.
Az angyalok felfedték Lótnak küldetésük célját: „[...] elvesztjük e helyet, mivelhogy
ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt”
(1Móz 19:13). Az idegenek, akiket Lót védeni próbált, most megígérték, hogy megvédik
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őt, és megmentik családjának minden tagját, aki vele elmenekül a gonosz városból. A
csőcselék kimerült és eltávozott, Lót pedig elment, hogy figyelmeztesse gyermekeit. Elismételte nekik az angyalok szavát: „[...] keljetek fel, menjetek ki e helyből, mert elveszti
az Úr e várost” (1Móz 19:14). De azt hitték, hogy Lót tréfál. Nevettek babonás félelmén.
Lányai férjük befolyása alatt álltak. Elég gazdagok voltak. A veszély semmi jelét nem észlelték. Minden úgy volt, ahogy azelőtt. Nagy vagyonuk volt, és lehetetlennek tartották,
hogy a gyönyörű Sodoma elpusztul.
Lót szomorúan tért haza, és elmondta kudarcának történetét. Az angyalok megparancsolták, keljen fel, vegye feleségét és a még otthon levő két lányát, és hagyja el a
várost. De Lót késlekedett. Bár naponta aggodalommal szemlélte az erőszakos cselekményeket, de nem volt igazán fogalma a gonosz város lealjasító és förtelmes romlottságáról. Nem fogta fel, hogy Isten kénytelen büntető ítéletével határt szabni a bűnnek.
Gyermekei közül volt, aki ragaszkodott Sodomához, és felesége nem akart nélkülük távozni. Az a gondolat, hogy otthagyja azokat, akik a legdrágábbak számára a földön, több
volt, mint amit Lót el tudott viselni. Nehéz volt elhagyni fényűző otthonát és mindazt a
gazdagságot, amit egész életének munkájával szerzett, és nincstelen vándorként elmenni. Megbénította a fájdalom, és nem tudta rászánni magát a távozásra. Isten angyalai
nélkül mindnyájan elpusztultak volna Sodoma romjai között. A mennyei követek kézen
fogták őt, feleségét és lányait, és kivezették őket a városból.
Az angyalok ott magukra hagyták őket, és visszafordultak Sodomába, hogy elvégezzék a pusztítás munkáját. Valaki más - akivel Ábrahám vitába szállt - most Lóthoz szólt. A
síkság összes városában még tíz igaz embert sem lehetett találni, de a pátriárka imájára
válaszul Isten kiragadta a pusztulásból az egyetlen embert, aki félte őt. A parancs megdöbbentő erővel hangzott el: „[...] Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg
ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz” (1Móz 19:17). Most végzetes
lenne a tétovázás vagy halogatás. Egyetlen késleltető pillantás a romlásra ítélt városra;
pillanatnyi megtorpanás, szép otthonuk elhagyása feletti sajnálkozás az életükbe kerülne. Isten ítéletének vihara csak addig várt, amíg ezek a szegény menekülők biztonságba
jutottak.
A lesújtott és megriadt Lót úgy érezte, nem tudja megtenni, amit kérnek tőle; félt,
hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg e gonosz városban hitetlenek között élt,
hite meggyengült. A menny Fejedelme mellette volt, mégis úgy könyörgött életéért,
mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, nem őrizné meg továbbra is.
Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia magát; minden kérdés és kétely nélkül
az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és életét. De ahogyan oly sokan mások is,
saját elképzelését akarta követni: „Imhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny
is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsin az; és én életben maradok” (1Móz 19:20). Az
említett város Béla volt, később Czóárnak nevezték. Csak néhány mérföldnyire volt Sodomától, és ahhoz hasonlóan romlott volt. Isten azt is pusztulásra ítélte. De Lót kérte az
Urat, hogy kímélje meg azt a várost, azt bizonyítva, hogy ez csak egy kis kérés. Kívánsága
teljesült. Az Úr megígérte neki: „[...] tekintek rád e dologban is, és nem pusztítom el a
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várost, amelyről szólottál” (1Móz 19:21). Ó! milyen irgalmas az Isten tévelygő teremtményeihez!
Az ünnepélyes parancs újra felhangzott, hogy siettesse őket, mert a tüzes vihart nem
lehetett már sokáig visszatartani. De az egyik menekülő megkockáztatta, hogy hátra tekintsen a pusztulásra ítélt városra, és Isten ítéletének emlékművévé változott. Ha maga
Lót tétovázás nélkül engedelmeskedett volna az angyalok figyelmeztetésének, és egyetlen ellenvetés vagy tiltakozó szó nélkül határozott léptekkel a hegyek közé menekült
volna, felesége is megmenekül. Példájának befolyása megóvta volna a végzetét megpecsételő bűntől. De Lót tétovázása és késlekedése miatt felesége könnyen vette a men�nyei figyelmeztetést. Testileg a síkságon volt, de szíve Sodomához tapadt és vele együtt
pusztult el. Fellázadt Isten ellen, mert ítélete elpusztította javait és gyermekeit. Bár Isten
megtisztelte és kihívta a gonosz városból, úgy érezte, hogy szigorúan bánt vele, mert
éveken át gyűjtött vagyonát ott kellett hagynia a pusztulásnak. Ahelyett, hogy hálásan
elfogadta volna a szabadítást, vakmerően visszanézett, irigyelve azok életét, akik elvetették Isten figyelmeztetését. Bűne tanúsította: nem méltó az életre, arra az oltalomra,
amely iránt nem sok hálát érzett.
Vigyázzunk, nehogy könnyen vegyük Isten üdvösségünkről való kegyelmes gondoskodását! Vannak olyan keresztények, akik ezt mondják: „Nem akarok üdvözülni, ha
társam és gyermekeim nem üdvözülnek velem együtt”. Úgy érzik, hogy a menny nem
is lenne menny a számukra szeretteik nélkül. De vajon azoknak, akik ilyen érzéseket
táplálnak magukban, helyes fogalmaik vannak-e az Istenhez való viszonyukról és az ő
irántuk tanúsított nagy jóságáról és kegyelméről? Elfelejtették-e vajon, hogy a szeretet,
tisztelet és hűség legerősebb kötelékei kötik őket Teremtőjük és Megváltójuk szolgálatához? Mindenkinek szól az irgalmas meghívás; és mivel barátaink elutasítják a Megváltó közbenjáró szeretetét, forduljunk el mi is tőle? Drága dolog a megváltás! Krisztus
végtelen árat fizetett üdvösségünkért, és aki értékeli ezt a nagy áldozatot, és felméri az
emberi lélek értékét, nem utasítja el Isten felkínált kegyelmét azért, mert mások ezt teszik. Igyekezzünk inkább megdicsőíteni Istent, pontosan azért, mert mások nem vesznek
tudomást Isten jogos követelményeiről, és akit csak tudunk, befolyásoljunk arra, hogy
fogadja el Isten szeretetét.
„A nap feljött vala a földre, mikor Lót Czóárba ére (1Móz 19:23). Mintha a reggeli
nap fényes sugarai csak jólétről és békéről beszéltek volna a síkság városainak. Az élet
mozgása elkezdődött az utcákon; az emberek dolgukra indultak, vagy a napot élvezték.
Lót vejei tréfát űztek a „gyengeelméjű” öregember félelméből és figyelmeztetéséből.
Hirtelen és váratlanul, mint derült égből a villámcsapás, kitört a vihar. az Úr kénkövet és
tüzet bocsátott az égből a városokra és a termékeny síkságra, palotáira és templomaira,
fényűző lakóházaira, kertjeire és szőlőire és a vidám, szórakozni vágyó tömeget, amely
még előző éjjel sértegette a menny követeit, tűz emésztette meg. A tűzvész füstje, mint
egy nagy kemence füstje szállt fel. A gyönyörű Siddim-völgy elnéptelenedett, hogy soha
fel ne épüljön és soha ne lakják - tanúságul minden nemzedéknek, hogy Isten kétségtelenül megítéli a törvénytelenséget.
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A síkság városait megemésztő lángok még a mi korunkra is intő fényt vetnek. Tanulnunk kell a félelmetes és ünnepélyes leckéből - hogy amíg az irgalmas Isten hosszan tűr
a törvényszegőkkel szemben, türelmének határa van, amelyet az ember nem léphet át
bűneivel. Amikor eléri ezt a határt, Isten visszavonja a felkínált kegyelmet, és elkezdődik
az ítélet.
A világ Megváltója kijelenti, hogy vannak nagyobb bűnök is azoknál, amelyek miatt
Sodoma és Gomora elpusztult. Akik hallják az evangélium bűnösöket megtérésre szólító
hívását, de nem figyelnek rá, bűnösebbek Isten előtt, mint Siddim völgyének lakói voltak. Még nagyobb a bűnük azoknak, akik azt állítják, hogy ismerik Istent és megtartják
parancsolatait, de jellemük és mindennapi életük megtagadja Krisztust. A Megváltó intésének fényénél Sodoma sorsa komoly figyelmeztetés nemcsak azoknak, akik látványos
bűnöket követnek el, hanem mindenkinek, aki játszik a menny által adott világossággal
és kiváltságokkal.
Így szólt a Hű Tanúbizonyság az efézusi gyülekezethez: „az a mondásom ellened, hogy
az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és
az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz” (Jel 2:4-5). A Megváltó nagyobb
könyörülettel várja a felkínált szeretetére és bocsánatára adott választ, mint amilyen
szeretettel földi szülő bocsát meg önfejű, bajba jutott fiának. Így szól a tévelygőkhöz:
„Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek” (Mal 3:7). De végül a vétkező magára marad
a sötétben, ha következetesen ellenáll annak, aki szánakozva és meleg szeretettel hívja.
A bűn megkeményíti azt a szívet, amely sokáig semmibe veszi Isten kegyelmét; és a
kegyelem nem tud többé hatni rá. Félelmetes lesz a sorsa annak, akiről a közbenjáró
Megváltó végül kijelenti: „Bálványokkal szövetkezett [...] hagyd hát magára!” (Hós 4:17).
Elviselhetőbb lesz az ítélet napján a síkság városainak sorsa, mint azoknak, akik megismerték Krisztus szeretetét, de elfordultak tőle, és a bűnös világ gyönyöreit választották.
Te, aki semmibe veszed a felkínált kegyelmet, gondolj azokra a feljegyzésekre, amelyeket rólad a mennyei könyvekben vezetnek; mert azokban a nemzetek, családok és
egyének bűnei vannak. Isten hosszan tűr, amíg a jelentés készül. Megtérésre szólít és
bocsánatot kínál. De eljön az idő, amikor a lista betelik; amikor az ember döntött, és
saját választása alapján sorsa végleg eldőlt. Isten ekkor jelt ad az ítélet végrehajtására.
Ma okkal tartjuk riasztónak a vallásos világ állapotát. Játszanak Isten irgalmával. A tömegek érvénytelennek tartják Jahve törvényét, mert „[...] oly tudományokat tanítanak,
amelyek embereknek parancsolatai” (Mt 15:9). Egyházi körökben a hitetlenség érvényesül, - nem a Biblia nyílt megtagadása -, hanem a keresztény mezbe öltözött hitetlenség,
amely aláássa a Bibliába mint Isten kinyilatkoztatásába vetett hitet. Üres formalizmus
váltotta fel a buzgóság és az élő istenfélelem helyét. Ennek következménye a hitehagyás és érzékiség elterjedése. Krisztus kijelentette: „[...] mint a Lót napjaiban is lett [...]
ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (Lk 17:28.30). A
mindennapi események tanúsítják Isten szavának teljesedését. A világ rohamosan érik a
pusztulásra. Isten ítélete nemsokára megemészti a bűnt és a bűnösöket.
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 122-134. SODOMA PUSZTULÁSA

99

Ezt mondja a Megváltó: „Vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul
reátok ne jöjjön az a nap: Mert mintegy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész
föld színén lakoznak” - mindenkit, akinek az érdeklődése erre a világra összpontosul.
„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek Fia előtt!”
(Lk 21:34-36).
Sodoma pusztulása előtt Isten ezt üzente Lótnak: „[...] Mentsd meg a te életedet,
hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken; a hegyre menekülj, hogy el ne vessz” (1Móz
19:17). Ugyanezt a figyelmeztető hangot hallották Krisztus tanítványai Jeruzsálem pusztulása előtt: „Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy elközelgett az ő elpusztulása. Akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a
hegyekre” (Lk 21:20-21). Ne késlekedjenek javaik megmentése érdekében, hanem ragadjanak meg minden alkalmat a menekülésre.
Ki kellett onnan jönniük, teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is; a tanítványokkal is Jeruzsálem pusztulása előtt; és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten hangja, figyelmeztető
üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól.
János, a próféta látta az utolsó napok vallásos világának romlottságát és hitetlenségét abban a látomásában, amelyet Babilonról kapott, „a nagy város”-ról „amelynek
királysága van a földnek királyain” (Jel 17:18). Babilon pusztulása előtt így hangzik a
mennyei szózat: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Jel 18:4). Noé és Lót napjaihoz hasonlóan, most
is határozottan el kell különülni a bűntől és a bűnösöktől. Nem lehet egyezség Isten és
a világ között. Nem fordulhatunk hátra, hogy földi kincseket szerezzünk. „[...] Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak” (Mt 6:24).
Siddim völgyének lakóihoz hasonlóan az emberek most is jólétről és békéről álmodnak. „Mentsd meg a te életedet” - hangzik Isten angyalainak figyelmeztetése; de más
hangok is hallatszanak: „Ne nyugtalankodj, semmi ok a riadalomra!” A tömegek így kiáltanak: „Béke és biztonság”, miközben a menny azt hirdeti, hogy gyorsan közeleg a törvényszegő pusztulása. A síkság városai szórakozásba merültek a pusztulás előtti éjszakán,
és nevettek Isten követének aggodalmain és intésein; de a csúfolódók elpusztultak a lángok között. Azon az éjszakán a kegyelem ajtaja örökre bezárult Sodoma gonosz, könnyelmű lakói előtt. Istent nem lehet mindig gúnyolni; nem lehet vele sokáig tréfálkozni. „Ímé
az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá
tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról” (Ésa 13:9). A világ nagy többsége elutasítja
Isten kegyelmét, és gyorsan, visszafordíthatatlanul elpusztulnak. Azok pedig, akik megfogadják az intést, „[...] a Felségesnek rejtekében” lakoznak, és „a Mindenhatónak árnyékában” nyugosznak. Igazsága pajzsuk és páncéljuk lesz. Nekik szól az ígéret: „Hosszú élettel
elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat” (Zsolt 91:1.4.16).
Lót csak rövid ideig lakott Czóárban. Az a város olyan romlott volt, mint Sodoma. Attól
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félve, hogy a város elpusztul, elment onnan. Ahogy Isten már korábban is elhatározta,
elpusztította e várost. Lót a hegyek közé ment, és barlangban lakott, elvesztve mindazt, amivel kitette családját a gonosz város befolyásának. De Sodoma átka még ide is
elkísérte. Lányainak bűnös viselkedésében, a gonosz hely rossz társaságának befolyása
érvényesült. A város erkölcsi romlottsága annyira áthatotta jellemüket, hogy nem tudtak
különbséget tenni a jó és rossz között. Lót utódai, a moábiták és az ammoniták Isten ellen
lázadó, gonosz, bálványimádó törzsek, Isten népének elkeseredett ellenségei voltak.
Milyen nagy különbség volt Ábrahám és Lót élete között! Valamikor társak voltak,
egy oltárnál áldoztak Istennek, egymás mellett laktak zarándoklásuk sátraiban, de milyen messze kerültek egymástól! Lót Sodomát választotta gyönyöréért és előnyeiért. Elhagyva Ábrahám oltárát és az élő Istennek hozott mindennapi áldozatot, hagyta, hogy
gyermekei összevegyüljenek a romlott és bálványimádó néppel. De megőrizte szívében
az istenfélelmet, mert a Szentírás azt mondja róla, hogy „igaz” ember volt. Lót igaz lelkét
felkavarta a gonosz beszéd, amelyet naponta hallott, és a sok bűncselekmény, amelyeket nem tudott meggátolni. Végül „[...] tűzből kikapott üszög”-ként megmenekült (Zak
3:2), de megfosztva javaitól, feleségétől és gyermekeitől, meggyalázva idős korában,
barlangban lakott, mint a vadállatok. A világnak nem igaz emberekből álló népet adott,
hanem két bálványimádó nemzetet, akik Isten ellenségei voltak, és harcban álltak Isten
népével, amíg gonoszságuk pohara be nem telt, és Isten pusztulásra ítélte őket. Milyen
rettenetes következményekkel járt egyetlen oktalan lépés!
Ezt mondja bölcs Salamon: „Ne fáraszd magadat ebben, hogy meggazdagulj; ez ilyen
testi eszességedtől szűnjél meg!” „Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget; aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az” (Péld 23:4; 15:27). Pál apostol pedig kijelenti: „Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros
kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik” (1Tim 6:9 új
prot. ford.).
Amikor Lót Sodomába költözött, komolyan elhatározta, hogy távol tartja magát a
gonoszságtól, és ugyanezt megparancsolja családjának is. De teljes kudarcot vallott. Környezetének romboló befolyása hatást gyakorolt hitére, és gyermekeinek Sodoma lakóival való kapcsolata által érdekei bizonyos mértékig közösek lettek a sodomabeliekével.
A következményeket ismerjük.
Sokan ma is hasonló hibát követnek el. Otthonuk megválasztásánál jobban figyelnek
a remélhető földi előnyökre, mint arra az erkölcsi és társadalmi befolyásra, amellyel
körülveszik magukat és családjukat. Gyönyörű és termékeny vidéket választanak, vagy
valamilyen virágzó városba költöznek, azt remélve, hogy nagyobb jólétre tesznek szert.
De gyermekeiket kísértések veszik körül, és nagyon gyakran olyan barátságokat kötnek,
amelyek kedvezőtlenül befolyásolják az istenfélelemben való fejlődést és a tiszta jellem
kialakítását. A laza erkölcs, a hitetlenség, a vallásos dolgokkal szembeni közömbösség
légköre könnyen semlegesíti a szülők befolyását. Az ifjúság mindig maga előtt látja a
szülői és isteni tekintéllyel szembeni lázadás példáit. Sokan istentagadókhoz és hitetlenekhez kötik életüket, és közösséget vállalnak Isten ellenségeivel.
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Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük figyelembe,
hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják megválasztani környezetüket
úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség hív, Isten segít romlatlanul megállnunk, ha
Krisztus kegyelmében bízva vigyázunk és imádkozunk. De ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak. Megbántjuk Istent, és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk.
Akik örökkévaló érdekeik rovására szereznek gyermekeiknek világi gazdagságot és
megbecsülést, azoknak rettenetes veszteségként kell elkönyvelni ezeket az előnyöket.
Lóthoz hasonlóan sokan láthatják gyermekeik vesztét, és épphogy megmenthetik saját
lelküket. Életművük elvész; életük szomorú kudarc. Ha igazán bölcsen gondolkoztak volna, gyermekeiknek talán kevesebb földi vagyonuk lenne, de biztos jogcímet szereztek
volna a hervadhatatlan örökségre.
Nem erre a világra szól az az örökség, amit Isten ígért népének. Ábrahámnak nem
volt birtoka a földön, „egy lábnyomnyi” sem (ApCsel 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. Így
mondja az apostol: „Nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által” (Róm 4:13). 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. Mert „Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt
levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének” (Dán 7:27); és „A
szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben” (Zsolt 37:11).
Isten bepillantást adott Ábrahámnak ebbe a halhatatlan örökségbe, és ő ezzel a reménységgel meg volt elégedve. „Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja
vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten” (Zsid 11:9-10).
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Ábrahám utódairól ezt olvashatjuk: „Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve
meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén
arról, hogy idegenek és vándorok a földön” (13.v.). Vándorként és idegenként kell élnünk itt, ha el akarjuk nyerni „a jobb”-at, „tudniillik” a „mennyei”-t (16.v.). Azok, akik
Ábrahám gyermekei, keresik azt a várost, amely után ő vágyódott, „melynek építője
és alkotója az Isten”.

<<<vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány Javasolt olvasmánya
PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 132-134.
Akházia király vétkének és büntetésének története olyan figyelmeztetést rejt magában, amelyet senki sem mellőzhet büntetlenül. A ma embere talán nem hódol pogány
bálványoknak, de ezrek áldoznak Sátán templomában, ahogy Izráel királya is tette. A
bálványimádás szelleme elterjedt a világon. Jóllehet a tudomány és műveltség hatására
kifinomultabb és vonzóbb formákat öltött, mint abban az időben amikor Akházia Ekron
istenéhez fordult. Nap mint nap újabb szomorú bizonyítékok tanúsítják, hogy a biztos
prófétai beszédbe vetett hit egyre fogy, és helyette babonaság és sátáni bűvölet ejti
foglyul sok ember lelkét.
A pogány istentisztelet misztériumait ma felváltották a spiritiszta médiumok titkos
találkozói és szeánszai, zavaros és csodás dolgai. E médiumok közléseit ezrek hallgatják
kíváncsian, akik nem hajlandók elfogadni Isten Igéje tanítását és Lelke világosságát. A
spritizmus hívei talán gúnyolódva beszélnek a régi idők mágusairól, de a nagy csaló diadalmasan nevet, amikor más formában jelentkező mesterkedései előtt hódolnak.
Sokan visszariadnak attól a gondolattól, hogy spiritiszta médiumokhoz forduljanak
tanácsért. Ugyanakkor a spiritizmus tetszetősebb formáinak vonzó körébe kerülnek.
Másokat a „Christian Science” tanításai, valamint a teozófia és más keleti vallások miszticizmusai vezetnek tévútra.
A spiritizmus szinte minden formájának apostolai azt állítják, hatalmuk van gyógyítani. Ezt a hatalmat az elektromosságnak, mágnesességnek, illetve az okkultizmusnak
vagy az emberi lélekben szunnyadó erőknek tulajdonítják. Sokan vannak – még ebben
a keresztény korszakban is –, akik elmennek a kuruzslókhoz ahelyett, hogy az élő Isten
hatalmában és jólképzett orvosok szaktudásában bíznának. A gyermeke betegágyánál
virrasztó anya így kiált: Képtelen vagyok többre! Nincs orvos, aki meg tudja gyógyítani
gyermekemet? Beszélnek neki valamilyen mágneses erővel rendelkező látnok csodálatos gyógyításairól, és drága gyermekét az ő gondjára bízza. Valójában pedig Sátán kezébe teszi, mintha az ördög az ő oldalán állna. Sok esetben a gyermek életét később sátáni
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erő irányítja, amelyet szinte lehetetlen megtörni.
Akházia gonoszsága Isten jogos haragját vonta maga után. Mi mindent megtett Isten azért, hogy megnyerje Izráel népe szívét, és bizalmat keltsen bennük önmaga iránt!
Hosszú időn át példátlan jóságot és szeretetet tanúsított népével szemben. Kezdettől
fogva megmutatta, hogy gyönyörűségét leli az emberekben (Péld 8:31). Igen bizonyos
segítség volt mindazoknak, akik őszintén keresték. Most pedig Izráel királya elfordult
Istentől, és népének legnagyobb ellenségétől kért segítséget, azt bizonyítva a pogányoknak, jobban bízik bálványaikban, mint a menny Istenében. Ugyanígy gyalázzák meg az
emberek Istent, amikor elfordulnak az erő és a bölcsesség forrásától, hogy a sötétség
hatalmától kérjenek segítséget és tanácsot. Ha Akházia cselekedete haragra gerjesztette
Istent, vajon hogyan tekint azokra, akik nagyobb világosság birtokában hasonlóképpen
járnak el?
Akik a Sátán bűvkörébe lépnek, talán kérkednek azzal, hogy nagy áldásokban részesülnek; de vajon ez bizonyítja-e eljárásuk bölcs és biztonságos voltát? És ha sokáig élünk,
ha földi előnyökhöz jutunk, kifizetődő lesz-e a végén, hogy figyelmen kívül hagytuk Isten akaratát? Az ilyen látszólagos nyereség végül pótolhatatlan veszteségnek bizonyul.
Egyetlen olyan korlátot sem dönthetünk le büntetlenül, amelyet Isten azért emelt, hogy
népét Sátán hatalmától megvédje.
Mivel Akháziának nem volt fia, a trónon testvére, Jórám követte, aki tizenkét évig
uralkodott a tíz törzsön. Jézabel még élt ezekben az években, és továbbra is gonoszul
befolyásolta a nemzet ügyeit. A nép közül még mindig sokan gyakorolták a bálványimádó szokásokat. Jórám is „azt tette, amit rossznak lát az Úr: bár nem annyira, mint apja
és anyja, mert eltávolította Baal szent oszlopát, amelyet apja készíttetett. De ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkéhez, aki vétekbe vitte Izráelt, nem tágított
attól” (2Kir 3:2–3).
Jórám Izráel feletti uralkodása alatt Josafát meghalt, és fia – akit szintén Jórámnak
hívtak – lépett Júda trónjára. A júdabeli Jórám Akháb és Jézabel lányával kötött házasságával szoros kapcsolatba jutott Izráel királyával. Uralkodásában Baált követte, „...ugyanúgy élt, mint Aháb házanépe... Ő is csináltatott áldozóhalmokat Júda hegyein, és így
paráznaságba vitte Jeruzsálem lakóit, és félrevezette Júdát” (2Krón 21:6, 11).

<<<vissza a 4. tanulmányhoz
5. Tanulmány Javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 1-5. ELSŐ LÁTOMÁSOM
Isten tehát megmutatta nekem az advent hívők zarándokútját a szent városba,
megmutatta azt a gazdag jutalmat is, melyet azok nyernek el, akik Uruknak a menyeg-
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zőről való visszatérését várják. Kötelességemnek tartom, hogy veletek mindazt közöljem, amit Isten nekem kinyilatkoztatott. Isten szentjeinek sok akadállyal kell megküzdeni. Csakhogy „ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget
szerez nekünk; mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a
láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.” (2Korinthus 3,17. 18) Megkíséreltem, hogy jó hírt és egy kevés szőlőt hozzak magammal a mennyei Kánaánból,
amiért a gyülekezetből néhányan megköveznének, ahogy Izrael fiai is meg akarták
kövezni jelentéseikért Józsuét és Kálebet. (4Mózes 14,10) Azonban biztosítlak titeket,
kedves Testvéreim, hogy az a jó ország s hogy képesek vagyunk e oda bevonulni és azt
birtokunkba venni.
Mialatt a családi oltárnál imádkoztunk, Isten szent Lelke kiáradt reám és én elragadtattam messze, e sötét világ fölé. Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem
találtam. Egy hang szólott hozzám: Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé
feljebb! Ismét arrafelé tekintettem és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam
meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várók a szent
város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Mögöttük, az út kezdetén fényes világosság
volt látható, amely az angyal kijelentése szerint „az éjféli kiáltás” volt. Ez a világosság
beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak.
Jézus maga haladt népe élén és vezette őket, s mindaddig, míg szemeiket Ráirányították, biztonságban voltak. Egyesek csakhamar elcsüggedtek. Ezek azt mondták, hogy a
város nagyon messze van, pedig ők azt hitték, hogy sokkal hamarabb odaérnek. Jézus
oly módon bátorította őket, hogy jobbját felemelte s belőle fényesség áradt a Jézust
váró hívőkre. Erre mindnyájan így kiáltottak: Hallelujah! Voltak azonban olyanok is, akik
könnyelműen megvetették ezt a világosságot, és azt mondták, hogy nem Isten vezette
ki őket ily messzire. Ezek mögött kialudt a világosság s lábaik sötétségben botorkáltak;
megtántorodtak, elveszítették Jézust szemeik elöl, s alázuhantak az ösvényről az alattuk
elterülő sötét gonosz világba. Csakhamar hallottuk Istennek szavát, hatalmas vizek zúgásához hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét. Az élő szentek, a száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben mennydörgésnek tartották.
Midőn Isten a Megváltó eljövetelét kinyilatkoztatta, kiárasztotta ránk Szentlelkét, úgy,
hogy arcunk ragyogni kezdett. Isten dicsősége sugárzott szét rólunk, amiként Mózes arca
is ragyogott, midőn Sinai hegyéről alájött.
Mind a száznegyvennégyezer el volt pecsételve s bensőséges egységben tömörültek.
Homlokukra ez volt írva: Isten; s az új Jeruzsálem és egy dicső csillag, amely Jézus nevét
tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak, boldogságunk és szentségünk felett, haragjukban ránk akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket,
de ha kezünket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak. Ekkor
tudta meg Sátán és iskolája, hogy Isten szeret minket, akik egymás lábait megmostuk, s
akik egymást a szent csókkal köszöntöttük.
Tekintetünk ezután nemsokára kelet felé irányult, ahol egy kis sötét felhő tűnt fel,
alig volt féltenyérnyi nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának a jele.
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Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, mind
világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér
felhővé vált. A felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik
kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült. Haja fehér fürtökben omlott vállaira s fején számos korona ékeskedett. Lábai, mint tűzoszlopok; jobb kezében éles sarló,
bal kezében pedig ezüst harsona volt. Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és
átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt s azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette
körül. Mindnyájan így kiáltottuk fel: „Oh, ki állhat meg az Úr előtt? Szennytelen-e ruhám?” Az angyalok abbahagyták éneküket s egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, midőn Jézus felkiáltott: „Akiknek szívük és kezük tiszta, megállhatnak: kegyelmem
elégséges számotokra.” Arcunk sugározott a boldogságtól s szívünket teljesen betöltötte
az öröm. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton
közelebb jött a földhöz.
Midőn tűzlángba burkolva, alászállt a felhőn, hirtelen felhangozott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett, majd két kezét az ég felé emelve kiáltott:
„Ébredjetek, ébredjetek! Ti, akik a föld porában alusztok, keljetek fel!” E kiáltást hatalmas földrengés követte, a sírok megnyíltak s a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek
elő. Midőn a száznegyvennégyezer felismerte barátait, kiket a halál ragadott el tőlük,
„Hallelujá”-t kiáltottak s ugyanabban a pillanatban mi mindnyájan elváltoztunk s elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe.
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. A száznegyvennégyezer négyszög alakban állt fel az üvegtenger mellett. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. 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. 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
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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: Hallelujah, 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, 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
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száznegyvennégyezer léphet be e helyre.” S mi így kiáltottunk: Hallelujah!
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:
Hallelujah, 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 az 5. tanulmányhoz
5. Tanulmány Javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 168-169. A SZENTEK SZABADULÁSA
Éjfél volt, midőn Istennek tetszett népét megszabadítani. Mialatt az istentelenek
csúfolódtak körülöttük, a nap hirtelen látható lett, és teljes erejével fénylett s a hold
megállott. A gonoszok csodálattal szemlélték ezt a jelenetet, míg az igazak ünnepélyes
örömmel ismerték fel megváltásuk jeleit. Jelek és csodák gyorsan következtek. Mintha
minden kijött volna természetes sorrendjéből. A folyók nem folytak tovább medrükben.
Sűrű, sötét felhők tornyosultak s egymáshoz ütődtek. Csupán egyetlen világos hely volt,
melyen dicsfény nyugodott, ahonnan Istennek szava sok vizek zúgásához és morajlásához hasonlóan hallatszott s megremegtette az eget és földet. Ezt hatalmas földrengés
követte. A sírok megnyíltak s azok, akik hitben haltak el a harmadik angyali üzenet alatt,
akik megőrizték a szent szombatot, megdicsőülve jöttek elő porágyukból, hogy meghallják a békének ama szövetségét, melyet Isten köt meg azokkal, akik parancsolatait
megőrizték.
Az ég megnyílt majd bezárult s mozgásban volt. A hegyek szélfújta nádszálakhoz ha-
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sonlóan ingadoztak, és hatalmas szakadozó sziklákat zúdítottak ki mindenfelé. A tenger
forrt, mint a tüzes fazék és hatalmas köveket vetett ki a partokra. S midőn Isten kihirdette Jézus eljövetelének napját és óráját, és népével megkötötte az örök frigyet, minden
mondata után szünetelt, megállott, miközben szavai végigdörögtek a földön. Istennek
Izraele a menny felé emelt szemekkel figyelt e szavakra, melyek Jehova ajkairól származtak, s mennydörgésszerűen áthatották a földet; megrendítően ünnepélyes volt. Minden
egyes mondat végén így kiáltottak fel a szentek: „Dicsőség! Hallelujah!” Arcukat éppúgy
beragyogta Istennek dicsősége, mint Mózes arcát, midőn Sinai hegyéről alájött. A gonoszok nem tudtak rájuk nézni a dicsfény miatt. S midőn Isten kimondta az örökké tartó
áldást azok felett, akik Őt megdicsőítették azzal, hogy megtartották a szent szombat
napot, hangos diadalkiáltás hangzott fel a fenevad képe felett.
Majd a jubileumi év vette kezdetét, midőn a föld megpihent. Láttam amidőn a jámbor rabszolga felkelt, és győztesen tépte szét béklyóját, mialatt istentelen gazdája kétségbeesetten nézte, és nem tudta mit tegyen, mert istentelenek nem értették meg
Isten szavát.
Nemsokára megjelent a nagy fehér felhő, amelyen az embernek Fia ült. Az angyal
azt mondta, hogy ez a felhő az ember Fiának jele. Mikor közelebb ért a földhöz, láthattuk Jézus dicsőségét és fenségét, amint kivonult győzve, hogy győzzön. A szent angyalok csapatai fejükön ragyogó koronákkal, kísérték el útjára. Nincs nyelv, amely a jelenet
dicsőségét leírhatná. A felülmúlhatatlan dicsőségnek ez az élő felhője mind közelebb
érkezett és végül világosan láthattuk Jézus nyájas alakját. Nem hordott töviskoronát,
hanem a dicsőség koronája övezte szent fejét. Ruhájára és tomporára e szent név volt
felírva: „királyok Királya és uraknak Ura.” Arca ragyogott, mint a déli nap, szemei tűzlángokhoz hasonlítottak, a lábai pedig ragyogó érchez. Szava úgy hangzott, mintha hangszerek szóltak volna. A föld remegett előtte, az egek eltakarodtak, mint az összegöngyölt
könyvtekercs s minden hegy és minden sziget elmozdult helyéről. „És a földnek királyai
és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok és minden szolga és minden
szabad, elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláikba. És mondának a
hegyeknek és kőszikláknak; essetek mireánk és rejtsetek el minket annak színe elöl, aki
a királyiszékben ül és a Bárány haragjától; Mert eljött az ő haragjának ama napja; és ki
állhat meg?” Azok, akik nemrég még Isten gyermekeit a földről ki akarták irtani, most
szemtanúi voltak annak, hogy Isten dicsősége megnyugodott rajtuk. S halálos ijedtségükben hallhatták a szentek hangját, akik örömujjongva kiáltották: „Íme, a mi Istenünk,
akire mi vártunk, s aki megsegít minket!”
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A NAGY KÜZDELEM, 427-431.
„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.” (Dn.
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.” (Dn.
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?” (I. Pt. 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 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 lép-
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tek. 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” (Dn. 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” (I. Kor 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 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
A NAGY KÜZDELEM, 427-431.
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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” (I. Jn. 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” (II. Móz 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 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 tör-
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vényét. 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).

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
6. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 570-573.
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 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?”.
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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” (Pld. 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 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
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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!” (Pld. 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?” (I. Kor. 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 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 – vis�szavitt 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
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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)

<<<vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány Javasolt olvasmánya
KRISZTUS PÉLDÁZATAI, 245-254. A FELHASZNÁLT KÉPESSÉGEK MEGSOKSZOROZÓDNAK
Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen, vagy a sors
játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse, a hit, a józan igyekezet, a tiszta élet és
a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha
ezt tesszük, nagyobb talentumok sáfáraivá tesz. Nem természetfölötti eszközök útján
ruház fel hiányzó képességeinkkel, hanem a meglevők használása közben adja őket, és
együtt munkálkodik velünk, hogy minden egyes képességünk megsokszorozódjék és fejlődjék. Minden őszinte, szívből fakadó áldozatos szolgálattal képességeink gyarapodnak.
Miközben engedjük, hogy a Szentlélek eszközként használjon minket, Isten ereje munkálkodik bennünk, és segít régi hajlamaink megtagadásában, erőszakos természetünk
legyőzésében, és új szokások formálásában. Ha a Lélek parancsát értékeljük és megfogadjuk, egyre több isteni erő befogadására, több és jobb munka végzésére tesz képessé
minket. Szunnyadó képességeink megelevenednek, a gyengék pedig új életre kelnek.
Az Isten hívására engedelmeskedő, alázatos munkás biztos lehet a menny segítségében. Már az is nemesíti jellemét, ha nagy és szent felelősséget vállal magára. Ez az elhatározás tevékenységre serkenti legnagyszerűbb szellemi és lelki képességeit, erősíti és
tisztítja gondolkozását és szívét. Csodálatos, hogy az Isten hatalmába vetett hittel milyen
erőssé válhat a gyenge ember! Milyen állhatatos lehet igyekezetében, és milyen sok és
nagyszerű eredményt érhet el! Aki szerényen elindul kis tudásával, és elmondja azt,
amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni fogja, hogy a
menny minden kincse kitárulkozik előtte. Minél inkább törekszik a világosságot továbbí-
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tani, annál több világosságot kap. Minél nagyobb igyekezettel - de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Minél
inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk, és
szaporodnak talentumaink.
Krisztusért tett minden erőfeszítésünk áldást sugároz vissza ránk. Ha anyagi javainkat
az Ő dicsőségére használjuk, többet kapunk vissza. Amikor imában tusakodva igyekszünk
másokat Krisztushoz vezetni, a mi szívünk is az isteni kegyelem megelevenítő befolyása
alá kerül, és a mi szeretetünk is nagyobb mennyei buzgósággal izzik. Egész keresztény
életünk valóságosabb, elmélyültebb és áhítatosabb lesz.
A mennyben aszerint értékelik az embert, hogy mennyit képes felfogni Istenből. Ez
az ismeret a forrás, amelyből minden képesség fakad. Isten úgy teremtette az embert,
hogy minden képességét Istenből merítse. Isten pedig állandóan kapcsolatot keres az
ember értelmi világával. Megtisztel azzal, hogy Krisztus munkatársai közé fogad: hirdethetjük kegyelmét a világnak, hogy jobban megismerjük a menny dolgait.
Ha Krisztust szemléljük, nagyszerűbb és tisztább képet kapunk Istenről, és eközben
jellemünk átalakul. A jóság és az embertársaink iránti szeretet természetünkké lesz.
Olyan jellemet fejlesztünk, amely Isten jellemének mása. Miközben egyre jobban hasonlítunk Istenhez, egyre többet tudunk felfogni belőle. Egyre inkább közösségre lépünk
a mennyei világgal, és képességünk is nő az örökkévalóság gazdagságának, ismereteinek
és bölcsességének befogadására.
AZ EGY TALENTUM
Az az ember, aki egy talentumot kapott, „elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az
ő urának pénzét”.
Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képességük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy feladatra volnának képesek, boldogan
vállalkoznának rá. De mivel csak kicsi dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem
csinálnak semmit. Nincs igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet.
Az egy talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha öt talentumot kapott
volna, mind elásta volna, akárcsak azt az egyet. Az egy talentum hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait.
„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az” (Lk 16 :10). Az ember sokszor lebecsüli a kis
dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünket
ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat.
„Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.” Az ember a legkisebb feladatokban való
hűtlenségével is megrabolja Alkotóját az Őt megillető szolgálattól. Az ember hűtlensége
visszahat reá. Nem lesz részese annak az áldásnak, erőnek és jellemszilárdságnak, amely
csak az Istennek való feltétlen engedelmesség útján kapható meg. Krisztustól távol az
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ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követ el a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni
Istennek a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Az élet apróbb ügyeinek
kezelésénél melengetett hibáit beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján
cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki;
szokásainkkal jellemünket formáljuk; jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat.
Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Isten kapcsolatba hozta Dánielt és
társait Babilon nagyjaival, hogy e pogányok megismerhessék az igaz vallás elveit. Dánielnek be kellett mutatnia Isten jellemét egy bálványimádó nemzetnek. Mi tette Dánielt
alkalmassá ilyen bizalomra és megtiszteltetésre? Az apróbb dolgokban tanúsított becsületessége meghatározta egész életét. Megdicsőítette Istent a legkisebb feladatokban,
és az Úr együttműködött vele. Dánielnek és társainak Isten adott „tudományt, minden
írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és
álmokhoz is” (Dán 1:17).
Miként Isten elhívta Dánielt, hogy bizonyságot tegyen róla Babilonban, úgy hív el
minket is, hogy tanúi legyünk ma a világban. Azt akarja, hogy mind az élet legkisebb
dolgaiban, mind a legnagyobbakban megismertessük országának elveit az emberekkel.
Krisztus földi életében arra tanított, hogy fordítsunk nagy figyelmet a kis dolgokra. A
megváltás magasztos munkájának terhe állandóan lelkére nehezedett. A tanítás és gyógyítás a legvégsőkig igénybe vette lelkét és testét. Mégis észrevette az élet és a természet legsemmitmondóbb dolgait is. Legtanulságosabb tanításai azok voltak, amelyekben
a természet apró-cseprő dolgaival Isten országának nagyszerű igazságait szemléltette.
Nem feledkezett el legigénytelenebb szolgái szükségleteiről sem. Meghallott minden
segélykiáltást. Észrevette azt is, amikor a tömegből egy szenvedő asszony hozzáért. A
hit legkisebb jelét sem hagyta válasz nélkül. Amikor Jairus leányát feltámasztotta, figyelmeztette a szülőket, hogy gyermeküknek ennie kell. Amikor nagy hatalmánál fogva
kilépett a sírból, nem tartotta méltóságán alulinak, hogy összehajtsa és gondosan helyrerakja a halotti ruhákat, amelyekben eltemették.
Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy Krisztussal együttműködjünk a lélekmentésben. Szövetségkötéssel vállaltuk ezt a munkát. Ha nem végezzük, hűtlenek
vagyunk Krisztussal szemben. Hogy teljesíthessük ezt a feladatot, Krisztus példáját kell
követnünk, aki híven, lelkiismeretesen figyelt a kicsi dolgokra. A hivő ember eredményes munkájának és jó befolyásának ez a titka.
Az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarja áldani őket, megdicsőíthessék Őt. Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg
kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában.
De azok se csüggedjenek, akik kevés talentumot kaptak! Használják azt, amijük van,
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és ügyeljenek lelkiismeretesen jellemük gyenge pontjaira, igyekezve Isten kegyelméből
erőssé tenni őket! Minden tettünket hűség és becsületesség szője át! Ápoljuk magunkban azokat a tulajdonságokat, amelyek képessé tesznek feladataink teljesítésére!
A hanyagság és figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Sokan a legdurvább
hibákra is elég mentségnek tartják a feledékenységet. Pedig ők is kaptak értelmet, akárcsak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, és szokjanak le a feledékenységről! A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda,
hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem
készültél fel Isten országára.
A nagyszerű igazságokat a kis dolgokban is alkalmazni kell. A gyakorlati vallást bele
kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is. A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára: az Úr szava iránti fenntartás nélküli engedelmesség.
Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, és nem tesznek semmit Isten országának
építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik a valláshoz. Nincs igazuk.
Ha olyan munkát végeznek, amit valakinek meg kell csinálnia, ne vádolják magukat azzal, hogy Isten nagy családjának hasznavehetetlen tagjai! Nem szabad figyelmen kívül
hagyni a legkisebb feladatokat sem. Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészíthet nagyobb megbízatásokra.
Isten legmagasabb rendű szolgálatként fogadja el legkisebb szolgálatunkat is, ha teljes odaadással végezzük. Semmilyen áldozatunk sem kicsi előtte, ha őszinte szívvel és
örömmel hozzuk.
Krisztus arra szólít, hogy bárhol vagyunk, vállaljuk azt a feladatot, amely éppen kínálkozik. Ha családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen, hogy otthonunkat
kellemessé tegyük! Ha anya vagy, neveld gyermekeidet Krisztusnak! Ez éppúgy Istenén
végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken. Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz
tökéletes szakács lenni! Készíts egészséges, tápláló és ízletes ételeket! És miközben a
legjobb hozzávalókból főzöl, gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell
megtöltened! Ha a földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd, végezz
ott is jó munkát! Figyelj arra, amit csinálsz! Minden munkádban képviseld Krisztust! Tégy
úgy, ahogy Ő tenne a helyedben!
Bármilyen kicsi is a talentumod, Istennél van hely számára. A bölcsen használt egy
talentum ellátja a maga feladatát. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a
legáldottabb befolyást árasztani Isten művére.
Ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogluk nézni, és a
Jézus iránti szeretet életerővel hatja át minden vállalkozásunkat. Talentumaink helyes
felhasználásával pedig aranylánccal kapcsolódunk a mennyei világhoz. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll.
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Sok keresztény azonban valami nagy feladatra vár. Mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégítené becsvágyukat, nem teljesítik lelkiismeretesen az élet köznapi
kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Mialatt valami nagy
feladatra várnak, elmúlik az élet teljesítetlen céljaival és elvégezetlen feladataival.
A SZÁMADÁS
„Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük.” Amikor az
Úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját jól megvizsgálja. Az elvégzett
munka árulkodik a munkás jelleméről.
Aki öt talentumot kapott - és az is, aki kettőt -, haszonnal szolgáltatta vissza Urának a
reá bízott képességeket. De semmi elismerést nem igényeltek. Talentumaikat kapták, és
más talentumokat szereztek. A kölcsönkapott talentumok nélkül azonban nem lett volna
nyereség. Tudták, hogy csak kötelességüket teljesítették. A tőke az Úré volt. A haszon
is az övé. Ha a Megváltó nem árasztotta volna rájuk szeretetét és áldását, elvesztették
volna az örökérvényű kincseket.
Mégis, amikor a gazda átvette a talentumokat, olyan elismerésben és jutalomban
részesítette a munkásokat, mintha minden az ő érdemük lett volna. Arca sugárzott az
örömtől és elégedettségtől. Boldog volt, hogy megáldhatta szolgáit. Minden szolgálatért
és minden áldozatért megjutalmazta őket. Nem mintha ezzel tartozott volna, hanem
mert szíve túláradt a szeretettől és melegségtől.
„Jól vagyon jó és hű szolgám - mondta -, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj
be a te uradnak örömébe.”
Az Isten iránti becsületesség, hűség és a szeretetből végzett szolgálat kivívja a menny
elismerését. A Szentlélek minden sugallatát, amely az embert jóságra indítja, és Istenhez
vezeti, feljegyzik a mennyei könyvekben, és az ítélet napján Isten megdicséri munkásait.
Amikor a munkások meglátják azokat, akiket Isten általuk mentett meg, együtt örülnek az Úrral. A mennyben is szolgálhatnak Istennek, mert a földön végzett szolgálatukkal alkalmasak lettek a mennyei szolgálatra. A földön kialakított jellemünket és itt végzett szent szolgálatunkat híven tükrözi majd a mennyben elfoglalt helyünk. Krisztus ezt
mondta önmagáról: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem
hogy Ő szolgáljon” (Mt 20:28). Ez volt munkája a földön, ez munkája a mennyben is.
Krisztussal e világban végzett szolgálatunk jutalmaként - több talentummal és tágabb
térrel - vele dolgozhatunk az eljövendő világban is.
„Eljövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy
te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem
vetettél. Azért félvén, elmentem és elástam a te talentumodat a földbe; ímé megvan
ami a tiéd.”
Így mentegetőznek azok az emberek, akik Isten ajándékait semmibe veszik. Istent
szigorú zsarnoknak tartják, aki csak azért figyel rájuk, hogy hibáikat kikémlelve meg-
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büntesse őket. Azzal vádolják, hogy azt követeli, amit nem adott, és ott akar aratni, ahol
nem vetett.
Sokan szívükben könyörtelenséggel vádolják Istent, mert igényt tart javaikra és szolgálatukra. Pedig csak azt adhatjuk neki, ami egyébként is az övé. „Tőled van minden
- mondta Dávid király -, és amiket a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked” (1
Krón 29:14). Minden Istené, nemcsak a teremtés, hanem a megváltás által is. Ennek az
életnek minden áldása - és az eljövendő életé is a golgotai kereszt jegyében árad reánk.
Ezért hamis az a vád, hogy Isten kegyetlen gazda, aki ott is arat, ahol nem vetett.
A gazda nem utasítja vissza a gonosz szolga vádját, bármennyire jogtalan, hanem
érveit ellene fordítja, és megmutatja, hogy magatartására nincs mentség. Isten olyan
lehetőségekkel és eszközökkel ajándékozta meg, amelyekkel talentumát kamatoztathatta volna a gazda javára. „El kellett volna... helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál
- mondta -; és én megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.”
Mennyei Atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. „Ő tudja a
mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk” (Zsolt 103:14). Mindazt,
amit igényel tőlünk, az Ő erejével meg is tudjuk cselekedni.
„Valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle” (Lk 12 :48). Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, aki egy jótával is kevesebbet tesz annál, mint amire képességet
kapott. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. Fel nem használt képességeinkkel éppúgy el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna.
Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az
örökkévalóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk,
örök veszteség marad.
Ha pedig teljesen Istennek szenteljük életünket, és munkánkban útmutatását követjük, akkor az eredményért Ő vállalja a felelősséget. Isten nem akarja, hogy csak feltételezzük becsületes erőfeszítéseink sikerét. Nem is szabad gondolnunk a kudarcra, hanem
együtt kell munkálkodnunk Istennel, aki nem ismer kudarcot.
Nem szabad gyengeségünkről és tehetetlenségünkről beszélnünk. Az ilyen beszéddel
azt tanúsítjuk, hogy nem bízunk Istenben, és nem hiszünk Igéjében. Ha terheink miatt
zúgolódunk, vagy nem akarunk eleget tenni Istentől kapott kötelezettségeinknek, akkor
valójában azt valljuk, hogy Isten kegyetlen gazda, aki olyant kíván, amihez nem adott
képességet.
Sokszor hajlunk arra, hogy a rest szolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság
egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten
erejében bízva végrehajtja a menny szándékát.
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Isten maga választja ki az emberi eszközöket. Néha egészen egyszerű embereket a
legnagyobb feladatokkal bíz meg, mert hatalma az emberi gyengeség által mutatkozik
meg. Nekünk megvan a saját mércénk, és ahhoz mérten jelentjük ki az egyik dolgot
nagynak, a másikat pedig kicsinek. Isten azonban nem a mi normánkkal mér. Ne gondoljuk, hogy Istennek nagy, ami nekünk nagy; vagy ami nekünk kicsi, neki is az. Nem a mi
feladatunk megítélni képességeinket, sem pedig megválasztani munkánkat. Vegyük fel
az Isten által nekünk szánt terhet! Hordozzuk az Ő nevében, és nála keressünk mindig
nyugalmat! A szívvel-lélekkel, vidáman végzett szolgálat dicsőíti Istent. Örül, ha hálásan
vállaljuk feladatainkat, és ha boldogan fogadjuk azt a megtiszteltetést, hogy munkatársai lehetünk.
AZ ELVESZTETT TALENTUM
A gazda ezt az ítéletet mondta ki a rest szolgára: „Vegyétek el azért tőle a talentumot,
és adjátok annak, akinek tíz talentuma van.” Itt is - mint a hűséges munkás megjutalmazásánál - nemcsak a végső ítélet által sújtó büntetésről van szó, hanem arról a fokozatos
bűnhődésről, amelyet már ebben az életben el kell szenvedni. Ugyanaz történik a lélek
világában is, mint a fizikai életben: minden fel nem használt képesség elgyengül és elsorvad. Törvényszerű, hogy a munka éltet, a tétlenség pedig öl. „Mindenkinek... haszonra adatik a Léleknek kijelentése” (1 Kor 12:7). A mások áldására használt képességek
gyarapodnak. Ha az ember csak önmagának szolgál velük, megfogyatkoznak és végül
megszűnnek. Aki nem adja tovább azt, amit kapott, végül nem lesz mit adnia. Megindít
egy olyan folyamatot, amely lelki képességeit elkorcsosítja és végül elpusztítja.
Senki se gondolja, hogy önző, öncélú élet után beléphet Urának örömébe. Az önzetlen szeretet örömét nem élvezheti. Nem alkalmas a mennyre. Nem tudná értékelni a
tiszta szeretet légkörét, amely betölti a mennyet. Az angyalok hangja és hárfájuk zenéje
nem szerezne örömet neki. Számára a menny tudománya talány volna.
Az ítélet napján azok, akik itt a földön nem munkálkodnak Krisztusért; akik sodródnak az árral; akik minden felelősséget leráznak; akik csak magukra gondolnak; akik csak
a maguk tetszésére élnek, a gonoszokkal együtt lépnek az egész föld Bírája elé, és a Bíró
ugyanazt az ítéletet mondja ki rájuk, mint a gonosztevőkre.
Sokan, akik magukat kereszténynek vallják, nem törődnek Isten kívánalmaival, és
nem is látnak ebben semmi rosszat. Azt tudják, hogy az istenkáromló, a gyilkos, a házasságtörő büntetést érdemel, de ami őket illeti: élvezik a vallásoskodást. Szívesen hallgatják az evangéliumról szóló prédikációkat, és ezért kereszténynek tartják magukat. Bár
egész életüket öncélúan élték le, mégis meglepődnek a „vegyétek el azért tőle a talentumot!” ítélet hallatára, akárcsak a példázatbeli hűtlen szolga. A zsidókhoz hasonlóan
összetévesztik az áldások élvezését az áldások kamatoztatásával.
Sokan azzal a kifogással vonják ki magukat a keresztény szolgálatból, hogy alkalmatlanok rá. De vajon Isten az oka ennek? Nem, dehogy! A saját restségük következménye, és rajtuk múlik, ha ez az állapotuk állandósul. Már most tapasztalhatják saját jelle-
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mükben a „vegyétek el azért tőle a talentumot!” ítélet kihatásait. Visszaéltek a kapott
talentumokkal, és ezért kialszik életükben a Szentlélek fénye, az egyetlen világosság.
A „haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre” ítélet megpecsételi azt a döntést,
amelyet ők maguk hoztak örök sorsukról.

<<<vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN, 48-50; „AKARSZ-É MEGGYÓGYULNI?”
„Van pedig Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy tó, amelyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornáca van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását” (Jn 5:2-3).
A tó vize bizonyos időközökben felkavarodott. A közhiedelem szerint ezt valamilyen
természetfölötti hatalom okozta. Azt is hitték, hogy aki a víz felkavarodása után először
lép a vízbe, meggyógyul, bármi legyen is a betegsége. A betegek százai látogattak el
erre a helyre; de amikor a víz zavaros lett, a betegek tömegei a tóhoz tódulva eltaposták
a gyengébb férfiakat, nőket és gyermekeket. Sokan még csak a tó közelébe sem tudtak jutni. Sokan pedig, akiknek sikerült eljutniuk a tóig, meghaltak a szélén. A tó körül
menedékhelyek épültek, hogy a betegek védelmet találhassanak a nappali hőség és az
éjszakai hideg ellen. Egyesek ezekben a fedett csarnokokban töltötték az éjszakát, és a
gyógyulás hiú reményében nap mint nap a tó széléhez kúsztak.
Jézus éppen Jeruzsálemben volt. Egyedül járkált: láthatóan elmélkedett és imádkozott. Közben a tóhoz ért. Meglátta a szerencsétlen betegeket, akik lesték azt, amit
gyógyulásuk egyedüli lehetőségének véltek. Jézus szerette volna gyakorolni gyógyító
hatalmát, és minden beteget meggyógyítani. De éppen szombat volt. Tömegek mentek
istentiszteletre a templomba, és Jézus tudta, hogy az ilyen cselekedet - a gyógyítás - fellobbantja a zsidók előítéletét, és munkájának hamar véget vetnek.
De a Megváltó meglátott egy különlegesen súlyos esetet: egy harmincnyolc esztendeje tehetetlen, rokkant embert. Betegsége nagyrészt saját bűnös életmódjának következménye volt, és az emberek Isten büntetését látták benne. Hosszú éveket élt meg
nyomorultan, egyedül, társtalanul, az Isten kegyelméből való kitaszítottság érzésével.
Amikor a víz felkavarodása várható volt, tehetetlenségén szánakozó emberek elvitték
a csarnokokhoz. A kedvező pillanatban azonban nem volt ott senki, aki segített volna
neki. Látta a víz fodrozódását, de sohasem tudott a tó szélénél tovább jutni. Mások,
az erősebbek, megmártóztak előtte a vízben. A szegény, tehetetlen beteg nem tudott
versenyezni a tülekedő, önző tömeggel. Örökös próbálkozása, amely egyetlen célpontra
irányult, szorongása, folytonos csalódása régen felemésztette maradék erejét is.
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A beteg ott feküdt matracán, és egyszer-egyszer felemelve fejét szemét a tóra
meresztette. Egyszer csak egy kedves, szánakozó arc hajolt fölé, és „akarsz-é meg�gyógyulni?” szavai megragadták figyelmét. Reménység ébredt szívében. Érezte, hogy
valamilyen módon segítséget kap. De a bizakodás fénye csakhamar elhalványult. Eszébe jutott, hányszor próbált eljutni a tóhoz, és most már nincs sok kilátása arra, hogy
megéri a víz újbóli felkavarodását. Ernyedten fordult el, és így szólt: „Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felkavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én odaérek,
más lép be előttem.”
Jézus erre ennyit mondott: „Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!” A beteg megújult reménnyel nézett Jézusra, akinek tekintetéhez, hangjához nem volt fogható. Puszta
jelenlétéből szeretet és erő sugárzott. A rokkant ember megragadta hitével Krisztus szavait. Szó nélkül engedelmeskedett, és minden tagja engedett akaratának.
Minden idegszálát és izmát új élet járta át; béna tagjai egészségesen mozdultak meg.
Talpra ugrott és biztos, könnyed léptekkel indult el, dicsérve Istent és örvendezve megújult erejének.
Jézus a gyógyítás előtt semmiféle bizonyítékát nem adta isteni hatalmának. Az ember mondhatta volna: Uram, ha meggyógyítasz, engedelmeskedem szavadnak. Kételkedésével elvesztette volna a gyógyulás egyetlen lehetőségét. De nem! Ez az ember hitt
Krisztus szavaiban, elhitte, hogy meggyógyult. Azonnal cselekedni próbált, és Isten erőt
adott neki. Akart járni, és járt is. Követte Krisztus parancsát, és meggyógyult.
A bűn elszakított bennünket Istentől, az Élettől. Lelkünk megbénult. Önerőből mi
sem tudunk jobban szent életet élni, mint ahogyan a tehetetlen ember sem tudott járni.
Sokan felismerik tehetetlenségüket; sóvárognak olyan lelki életre, amellyel összhangba kerülhetnének Istennel, és ezt iparkodnak elérni, de hiába. Kétségbeesve kiáltanak
fel: „Oh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből?” (Róm
7:24). Ti csüggedő, küszködő emberek, tekintsetek fel! A Megváltó a vére által megvásárolt emberek fölé hajolva kimondhatatlan szeretettel és szánalommal mondja: „Akarszé meggyógyulni?” Neked is mondja, hogy kelj fel gyógyultan és békés szívvel! Ne várj
addig, amíg gyógyultnak nem érzed magad! Higgy a Megváltó szavában! Akard, amit
Krisztus akar! Akard szolgálni Őt! És miközben Igéjének szavai szerint cselekszel, erőt
kapsz. Bármi legyen az a régóta tartó bűnös szokás vagy eluralkodó szenvedély, amely
megkötözte tested-lelked, Krisztus meg tud és meg akar szabadítani. Életet lehel a bűnei
miatt „holt” lélekbe (Ef 2:1). Megszabadítja a gyengesége, a balszerencséje vagy a bűnei
által láncra vert foglyot.
A bűntudat gyökereiben mérgezte meg az életet. De Krisztus ezt mondja: „Elveszem
bűneidet; békességet adok neked. Megvásároltalak vérem árán. Enyém vagy. Kegyelmem megerősíti meggyengült akaratodat; megszabadítalak a bűntudattól.” Amikor
kísértések törnek rád, amikor gondok és problémák vesznek körül, amikor levert és
csüggedt vagy, és már-már erőt vesz rajtad a kétségbeesés, tekints Jézusra, és az Ő jelenlétének fénye szétoszlatja a téged körülzáró sötétséget! Amikor a bűn akarja uralni
lelkedet, és megterheli lelkiismeretedet, tekints a Megváltóra! Kegyelme elég a bűn le-
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győzéséhez. Bár még kétségektől remegsz, fordulj hozzá hálás szívvel! Ragadd meg a
felkínált reménységet! Krisztus szeretne befogadni családjába. Ereje segít gyengeségedben; Ő vezetni fog lépésről lépésre. Tedd kezedet az övébe, és engedd, hogy vezessen!
Sohase érezd azt, hogy Krisztus távol van! Ő mindig közel van. Szeretete körülvesz.
Keresd Őt! Ő szeretné, ha megtalálnád. Ő nemcsak azt akarja, hogy ruháját érintsd meg,
hanem azt is, hogy állandóan vele járj.

<<<vissza a 8. tanulmányhoz
8. Tanulmány Javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK 1. KÖTET, 37-44. A BIZONYSÁGTÉTELEK ELFOGADÁSA
EGY KORAI ÍRÁS
Láttam azok helyzetét, akik ismerték a mai időre szóló igazságot, de semmibe vették
azokat a látomásokat, melyek által az Úr a Biblia igazságától eltévelyedőket néhány esetben tanítani kívánta. Láttam, hogy a látomások elleni küzdelmükben nem a féreg, Isten
beszédének gyönge közvetítője ellen, hanem a Szentlélek ellen harcoltak. Az kicsiny dolog volt, hogy Isten eszköze ellen szóltak, de veszélyes volt, hogy semmibe vették Isten
Szavát. Láttam, hogy amikor tévedésükre látomásokon keresztül akart rámutatni, de ők
tanításait ily módon nem voltak hajlandók elfogadni, akkor Isten saját, hibás útjukon
hagyta őket, hadd gondolják, hogy nekik van igazuk mindaddig, miután a felismerés már
túl késő. Azután láttam őket a nyomorúságuk idején, amint gyötrelmükben így kiáltottak
Istenhez: „Miért nem mutattál rá hibáinkra, hogy kijavíthattuk volna azokat és elkészülhettünk volna erre az időre?” Ekkor egy angyal így szólt hozzájuk: „Atyám tanított benneteket, de ti nem kívántatok tanulni. Látomások által szólt, de ti kinevettétek hangját,
így saját utatokra engedett, hogy saját dolgaitokkal foglalkozzatok” (Broadside, To Those
Who Are Receiving the Seal of Living God, 1849. jan. 31).
BIZTOS TANÍTÁS AZ UTOLSÓ NAPOKRA
Az elmúlt ötven évben gazdag erkölcsi értékek birtokába jutottunk. Isten figyelmeztető és tanító hangja folyamatosan szólt hozzánk a Szentlelken keresztül, hogy a Prófétaság Lelkét elfogadók hitét megerősítse. Ismételten utasítást kaptam, hogy írjam meg az
Istentől kapott dolgokat, hogy azok megerősítsék népe hitét, állásfoglalásuk helyességét
illetően. A sok éven át tartó küzdelem és megpróbáltatás nem mosta el, hanem inkább
megalapozta a bizonyságtételek igazságát. A mű kezdetekor kapott kijelentést biztos tanításként kell követni a végső napokban is. Azok, akik közömbösek ezzel a világossággal
és kinyilatkoztatással szemben, nem számíthatnak arra, hogy meg fognak menekülni
abból a csapdából, amely az igazság megtagadóit botlásra, elesésre és elfogatásra ítéli
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majd. Ha alaposan tanulmányozzuk a Zsidókhoz írt levél második fejezetét, akkor megértjük, hogy mennyire fontos rendíthetetlenül ragaszkodnunk az Istentől jövő igazság
minden alapelvéhez (The Review and Herald, 1907. július 18).
KÜLÖNFÉLE VÉLEMÉNYEK FELSORAKOZTATÁSA
Hamarosan minden lehetőséget latba vetnek majd az Isten Lelkétől származó bizonyságtételek leértékelésére és kiforgatására. Ismernünk kell az egyenes, világos üzeneteket, melyeket Isten 1846 óta küld népének.
Lesznek olyanok, akik ugyan valamikor egyek voltak velünk a hitben, mégis új, idegen tanításokat fognak keresni, hogy valami különlegeset és újszerűt nyújthassanak az
embereknek. Mindenféle hazugságokat szólnak majd, amelyeket úgy fognak beállítani,
mintha azok White testvérnőtől származnának, hogy így embereket csapjanak be...
Azok, akik lényegtelennek tekintették az Úrtól érkező világosságot, nem fogják tudni
hasznosítani annak tanításait.
Vannak olyanok, akik lelki vakságuk mértékének megfelelően, félremagyarázzák az
Úr üzeneteit.
Némelyek feladják hitüket és az üzenetek igazságát hamisságnak nevezik majd.
Lesznek olyanok, akik nevetség tárgyává teszik az üzeneteket, ezzel Isten éveken át
küldött világossága ellen tesznek majd, s a hitben gyengéket félrevezetik.
De másoknak nagy segítségére lesznek az üzenetek. Noha nem ők a személyes címzettek, mégis helyreigazítva érzik magukat, és kerülni fogják a különleges bűnöket... Mivel az Úr Lelke a kijelentésben van, a sokak gondolatában lévő kétség eltávozik majd.
Maguk a bizonyságtételek adják meg értelmezésük kulcsát, mint ahogy a Biblia is magyarázza önmagát. Sokan mély komolysággal olvassák majd a rosszat feddő üzeneteket,
hogy megtudják, mit kell tenniük megváltásuk érdekében... A Lélek késztetése által értelmük megvilágosodik, mivel az 1846 óta Isten népének küldött üzenetekben a Biblia
igazsága világosan és egyszerűen van feltárva. Az üzenetek meg fogják találni helyüket a
szívben, amit átalakulás követ majd (73. Levél, 1903).
AZ IHLETETT ÜZENETEK BONCOLGATÁSÁNAK VESZÉLYE
Némelyek ítéletet gyakorolnak a Biblia felett, kijelentvén, hogy ez vagy az a rész - mivel nem érinti őket kellemesen - nem ihlettek. Nem tudják összehangolni azokat bölcseleti és tudományos elgondolásaikkal, azaz a „hamis nevű ismerettel” (1Tim 6:20). Mások
más okból kérdőjelezik meg Isten Szavának bizonyos részeit. Így sokan járnak vakon az
ellenség készítette úton. Egyetlen embernek sincs hatalmában ítéletet mondani a Szentírás felett. Ha valaki mégis ezt teszi, akkor azt a Sátán olyan légkörrel veszi körül, mely
akadályozza a lelki növekedést. Aki bölcsnek érzi magát ahhoz, hogy bátorságot vegyen
a Biblia boncolgatására, akkor annak bölcsessége Isten szemében balgaság lesz. Akkor
tud majd valamit igazán, ha tudatlannak fogja érezni magát. Legelső leckéje a tanítható-
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ság lesz. „...Tanuljátok meg tőlem” - mondja a nagy Tanító -, „hogy én szelíd és alázatos
szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek” (Mt 11:29).
Ti, akik gáncsoskodó és vádoló lelkületre neveltétek magatokat és másokat, ne feledjétek, hogy Sátán példáját követitek. Amikor céljaitoknak megfelel, úgy kezelitek a
bizonyságtételeket, mintha hinnétek abban. Olyankor idéztek belőlük, hogy a tetszésetek szerinti kijelentéseteket alátámasszátok. De mi történik akkor, amikor a világosság
hibáitok kijavítására késztet? Mihelyt a bizonyságtételek ellenkeznek saját elgondolásaitokkal nagyon könnyelműen vetitek el azokat.
Senkihez nem méltó, hogy a kétkedés szavait vesse el itt-ott, hogy azok méregként
hatoljanak mások elméjébe, s így meggyengítsék az Isten üzeneteibe vetett bizalmukat.
Ezek az üzenetek segítették lerakni a mű alapjait; és feddés, figyelmeztetés, helyesbítés
és bátorítás útján a mai napig kísérik tevékenységünket. Azt mondom mindazoknak,
akik a bizonyságtételek útjába állnak, hogy Isten üzenetet küld népének, és ez az üzenet
hangzani fog, akár akarjátok, akár nem. Ellenszegülésetek nem ártott nekem, de elszámolással tartoztok a menny Istenének, aki ezeket a figyelmeztetéseket és tanításokat
küldte, hogy általuk népe megmaradjon az igaz úton. Felelnetek kell majd vakságotokért
és azért, hogy botránykőként álltatok a bűnösök útjába.
„A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, akiknek
nincs hajnalok” (Ésa 8:20). Még a Szentléleknek a szíven végzett munkáját is meg kell
próbálni Isten Igéje alapján. A Szentírást ihlető Lélek mindenkor a Szentírás felé irányítja
az embert (General Conference Daily Bulletin, 1891. április 13).
AZ IHLETETT ÜZENETEK FÉLREÉRTELMEZÉSE
B. nevű férfi Michiganből, különös üzenettel kereste meg White testvérnőt. Azt
mondta, Isten arra hívta el White testvérnőt, hogy töltse be azt a szerepet, amely Mózesé volt, neki pedig Józsué szerepét kell felvállalnia. Így kell munkájukat továbbvinni.
Kettőjük egyesült munkája révén - mondotta -, hatalommal kell hirdetnünk az igazságot.
Ez az ember, mint sokan mások, azt a szabadságot vette magának, hogy sok bibliai
igazsággal keverje össze saját üzenetét, olyan szakaszokat idézve, melyek szerinte a h.n.
adventistákra vonatkoznak. Isten művével való kapcsolatom során sok hasonló emberrel találkoztam. Olyan bibliai részleteket ragadtak ki, melyeket ők Isten népére vonatkoztattak. Azt mondta, hogy be kell látnom szavai igazságát, hiszen mindent a Bibliából idéz.
„Igen” - mondtam - „valóban bibliai verseket gyűjtöttél és raktál egybe, de sok más
emberhez hasonlóan te is kiforgatod az Írásokat, ilyen és olyan jelentést tulajdonítva az
Igének, miközben tudom, hogy azok nem úgy értendők, ahogyan te magyarázod azokat.
Más megtévesztettekhez hasonlóan te is úgy gyűjtöttél össze fontos bibliai szakaszokat, hogy azokat a saját elképzelésednek megfelelően magyarázd. Bárki képes lenne
félremagyarázni Isten Igéjét, majd azt állítani, hogy akik elutasították az értelmezést,
magával az Úr üzenetével szegültek szembe, s így örökre eldöntötték sorsukat...”
A különböző hozzám érkező levelek alapján látom, hogy amikor a B-hez hasonló
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emberek azt állítják, hogy Isten küldte őket, olyanokhoz mennek, akiknek szinte - vagy
egyáltalán - semmi kapcsolatuk sincs népükkel, akkor ezek az emberek készek minden
olyat elfogadni, ami mennyei eredetűnek tűnik. Választ kérő levelek érkeztek hozzám.
Tudom, hogy sok embernek megmutatta Isten a bizonyságtételt, de úgy válaszolt nekik,
ahogy feltételezték és várták. Egy-egy mondatot kiragadva az adott szövegkörnyezetből, ami azonban megzavarja szegény lelküket; pedig ha teljességükben olvashatnák az
üzenetüket, akkor meglátnák valódi értelmüket, és nem bizonytalanodnának el. Sok, állítólag White testvértől származó üzenet célja White testvérnő félremagyarázása. Olyan
dolgok igazolására használják kijelentéseit, melyek nincsenek összhangban gondolkodásával és véleményével. Ez nagyon fárasztóvá teszi munkáját. Szóbeszéd jár egyik helyről
a másikra White testvérnő szavait illetően, melyek tartalma minden ismétléskor tovább
torzul. Ha White testvérnő mondani akar valamit, engedjétek őt szólni! Senkinek sem
feladata, hogy White testvérnő szócsöve legyen... Kérlek benneteket, hagyjátok, mondja el White testvérnő saját üzenetét! Ő sokkal jobban fogja ezt tenni, mint bárki más, aki
róla beszél (21. Kézirat, 1901).
A BIZONYSÁGTÉTELEK KÉTSÉGBEVONÁSA
Biztosak lehettek abban, hogy Isten nem munkálkodik olyan emberek által, akik hibát keresnek a bizonyságtételekben, valamint megkérdőjelezik azokat, és másokat is ki
akarnak vonni azok hatása alól. Kétséget és hitetlenséget melengetnek azok, akik nem
járnak körültekintően. Fájdalmas tudatában vannak annak, hogy életük nem állja ki Isten Lelkének próbáját, jöjjön az akár az Ő Igéje, akár bizonyságtételein keresztül. Ahelyett, hogy saját szívük állapota érdekében legelőször is az evangélium tiszta alapelveivel
kívánnának összhangba jutni, ők inkább hibát keresnek, és azokat az isteni eszközöket
kifogásolják, melyeket Ő azért adott, hogy népe általuk felkészüljön az Úr napjára.
Olykor megszólal egy kérkedő hang, mely nem kívánja a Biblia elvei alapján alakítani az életét, és mások jóindulatának megnyerésére törekszik. Milyen hamar oldalára
állnak azok, akik nincsenek összhangban Isten munkájával. Az igazságban meggyökerezett megtértek semmi tetszetőst vagy kedvezőt nem fognak találni az efféle viselkedésben vagy tanításban. Azok viszont, akiknek munkája és jelleme nem makulátlan tiszta,
akiknek szíve nem szent, akik szabadosak, akik családjukban barátságtalanok és az élet
dolgaiban nem megbízhatóak - ezek nagy örömmel fogadják az újszerű kijelentéseket.
Követői jelleméből mindenki leszűrheti tanításának természetét és a tanító kilétét.
Általában azoknak van a legtöbb ellenvetése a bizonyságtételekkel szemben, akik nem
olvasták azokat; éppúgy, mint ahogy a Bibliában való hitetlenségükkel is azok dicsekednek, akik keveset tudnak annak tanításairól. Tudják, hogy a bizonyságtételek felelősségre vonják őket, s azok megtagadása biztonságérzetet ad bűnös útjukon. (Elhangzott az
1883-as Generál Konferencia istentiszteletén. - Notebook Leaflets, The Church, No. 6.)
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A TÉVELY MEGRONTÓ EREJE
Van valami a helytelenég és hitetlenség útján, ami megzavarja és megrontja az elmét. A hitetlenség és kételkedés annak érdekében való melengetése, hogy így igazoljuk
magunkat az egyenes ösvényről való távozásunk miatt, mely sokkal könnyebb, mint a
lelkünk megtisztításában való hit és engedelmesség. Amikor valaki késztetve érzi magát,
hogy visszatérjen, akkor pókhálóban vergődő légyhez hasonlóan Sátán fogságában találja magát, ahonnan reménytelennek tűnik a szabadulás. Ritka eset, amikor valaki ki tud
törni a gonosz ellenség csapdájából.
Miután az emberek egyszer hangot adnak a bizonyságtételekre vonatkozó kételyeiknek és hitetlenségüknek, erős kísértésük lesz arra nézve, hogy kitartsanak a mások előtt
megvallott véleményük mellett. Elméletük és elképzelésük homályos ködként borulnak
elméjükre, elzárva előlük az igazság mellett szóló bizonyítékok minden sugarát. A tudatlanságból, a büszkeségből vagy a bűnök szeretetéből fakadó kételyek olyan láncra
verik a lelket, amely ritkán törik meg. Egyedül Krisztustól származhat olyan erő, mely ezt
lehetővé teszi.
Isten Lelkének bizonyságtételei az Ő elhanyagolt Igéjére irányítják az emberek figyelmét. Aki nem figyelmez ezekre az üzenetekre, annak szívéből eltávozik a Szentlélek. Milyen más eszköze van Istennek arra, hogy elérje a tévelygésben járókat és megmutassa
valódi állapotukat?
A bizonyságtételekben való hit meggyengítő hatásainak engedő gyülekezetek erőtlenek és botladozók. Néhány prédikátor azon munkálkodik, hogy magához vonzza az
embereket. Amikor valaki megpróbál valamit helyesbíteni az ilyen prédikátorok gyakorlatában, akkor ők határozott kijelentéssel azt mondják: „A gyülekezetem elégedett a
munkámmal.”
Jézus azt mondja: „Minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem
megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek” (Jn 3:20). Ma is sokan
tesznek így. Mivel a bizonyságtételek feltárják előttük bűneiket, nem kívánják olvasni
azokat. Némelyek gyerekkoruktól kezdve részesültek a bizonyságtételek feddéseiben és
figyelmeztetéseiben, de vajon elfogadták-e az igazságot és megújultak-e általa? Egyáltalán nem. Ma is ugyanazokban a bűnökben járnak, ugyanazokat a jellemhibákat hordozzák. Ezek a gonoszságok megcsorbítják Isten munkáját és rányomják bélyegüket a
gyülekezetre. Isten szándéka, hogy a gyülekezeteket egységbe vonja, nem következhet
be, mivel a tagok - különösen a nyáj vezetői - nem fogadják el a helyreigazítást.
Sokan vallják, hogy elfogadják a bizonyságtételeket, de ez életükben és jellemükben nem mutatkozik meg. Hibáik a megszokás által egyre erősödnek, és végül, mivel a
gyakran érkező feddést figyelmen kívül hagyják, elveszítik önuralmukat és megkeményednek helytelen tetteikben. Amikor túl sokat dolgoznak, vagy valamilyen betegség éri
őket, nincs erkölcsi erejük felülkerekedni azokon a gyengeségeiken, melyeket előzőleg
nem győztek le. Felteszed a kérdést: „Nem mutatott-e rá Isten erre a hibádra évekkel
ezelőtt?” A válasz így szól: „Igen, kaptam egy írott bizonyságtételt ezekről a dolgokról.”
- „Akkor miért nem változtattál helytelen szokásaidon?” - „Úgy gondoltam, hogy az enSZEMELVÉNYEK 1. KÖTET, 37-44. A BIZONYSÁGTÉTELEK ELFOGADÁSA
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gem feddő hibát követett el. Amit láttam, azt el is fogadtam, de amit nem értettem, azt
az üzenetet küldő tévedésének tudtam be. Nem fogadtam el a feddést.”
Néhány esetben az jelentette bizonyos emberek életének a vesztét, hogy éppen
azokat a jellemhibákat hagyták figyelmen kívül, amelyek felismerésére és elhagyására
Isten késztette őket. A világosság csatornáiként élhettek volna. Isten azt akarta, hogy
éljenek, és ezért igazságos üzeneteket küldött számukra, hogy fizikai és lelki erejüket
megőrizhessék az Ő szolgálatára. Ha elfogadták volna Isten tanácsát és mindenestől
fogva olyanná váltak volna, amilyennek Ő akarta, akkor az igazság előrehaladásának tevékeny munkásai lettek volna, így elnyerhették volna szeretetét és bizalmát. De most a
sírban alusznak, mert nem látták be, hogy Isten jobban ismeri őket, mint ők magukat.
Gondolataik és útaik eltértek Isten gondolataitól és útaitól. Ezek az egyoldalú emberek,
bárhol is tevékenykedtek, megrontották Isten művét. A felügyeletük alatt álló gyülekezetek meggyengültek.
Isten megfeddi az embereket, mivel szereti őket. Azt szeretné, hogy erősek legyenek
ereje által, valamint kiegyensúlyozottan gondolkodjanak és jellemük kiteljesedjék... Ekképpen Isten nyájának példaképei lehetnének, egyre közelebb vezetvén őket a mennyhez, s így felépíthetnék Isten szent templomát (1. Kézirat, 1883).
ÖNIGAZOLÁS KERESÉSE A BIZONYSÁGTÉTELEKBEN
Vannak, akik nem akarják befogadni a világosságot, hanem inkább a maguk választotta úton járnak, azért fogják kutatni a bizonyságtételeket, hogy valami olyat találjanak
azokban, mely alátámasztja hitetlenségüket és engedetlenségük lelkületét. Ezzel a magatartásukkal a széthúzás lelkületét hozzák közénk, mivel az a lélek, ami a bizonyságtételek kifogásolására indítja őket, testvéreikre nézve is sugall majd valami kivetnivalót
(73. Kézirat, 1908).
SÁTÁN UTOLSÓ CSALÁSA
Sátán egyre jobban halad előre hazugságában, hogy elfordítsa az embereket az igazságtól. Legutolsó csalása az Isten Lelke bizonyságtételeinek hatástalanítása lesz. „Mikor
nincs mennyei látás, a nép elvadul...” (Péld 29:18). Sátán - különböző módszereket és
eszközöket használva - elmés munkát fog végezni, hogy megingassa Isten maradék népének az igaz bizonyságtételekbe vetett hitét (12. Levél, 1890).
Sátáni gyűlölet támad a bizonyságtételek ellen. Sátán célja az lesz, hogy megbolygassa a gyülekezetek bizonyságtételekbe való hitét, mivel másképp nem tudná csalásait
olyan egyszerűen a lelkekre hozni, ha azok figyelmeznének Isten Lelkének feddéseire és
tanácsaira (40. Levél, 1890).
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 157- 166.
Felhívás
Szomorúság tölt el, ha népünk állapotára gondolok. Nem az Úr zárta be előttünk az
eget, hanem szüntelen visszaeséseink választanak el minket Istentől. Büszkeség, irigység, a világ szeretete él szívünkben anélkül, hogy száműzetéstől vagy kárhoztatástól kellene tartania. Súlyos bűnök, elbizakodottság láthatóak köztünk. Mégis az az általános
nézet, hogy állapotunk virágzó, s békesség és lelki jólét jellemzi a gyülekezetet.
A gyülekezet elfordult vezetőjének, Krisztusnak a követésétől, s most következetesen
Egyiptom felé vonul vissza. Mégis csak kevesen riadnak fel és döbbennek meg a lelkierő
hiánya miatt. Az Isten Lelke bizonyságtételeiben való kételkedés, sőt hitetlenség erjeszti
mindenfelé a gyülekezeteinket. Sátán akarta ezt. A lelkészek, akik Krisztus helyett önmagukat prédikálják, ők akarják ezt. Nem olvassák és nem becsülik a bizonyságtételeket.
Isten szól hozzátok. Világosság ragyog Igéjéből és a bizonyságtételekből, de mindkettőt
megvetitek, mindkettőt semmibe veszitek. A következmény nyilvánvaló: hiányzik közülünk a tisztaság, az odaadás és a komoly hit.
Mindegyikünk tegye fel magának a kérdést: „Hogyan estünk a lelki gyengélkedésnek
és széthúzásnak ebbe az állapotába? Nem magunk váltottuk-e ki Isten rosszallását, mivel tetteink nem egyeznek a hitünkkel? Nem a világ barátságát és tetszését kerestük-e
Krisztus jelenléte és akaratának mélyebb megismerése helyett?” Vizsgáljátok meg szíveteket, ítéljétek meg útjaitokat! Fontoljátok meg, hogy kivel társultok! A bölcsek társaságát keresitek-e, vagy szívesebben választotok világi barátokat, társakat, akik nem félik
Istent, és nem engedelmeskednek az evangéliumnak?
Olyan időtöltéseket választotok-e, amelyek erkölcsi és lelkierőt adnak? Vajon tiszta
gondolkodáshoz és tettekhez vezetnek? Igen elterjedt ma a tisztátalanság, még Krisztus
hitvalló követői közt is. A szenvedély féktelen: az állati tulajdonságok önmagunk kényeztetésétől csak erősödnek, az erkölcsi erő pedig egyre gyengül. Sokan kapva kapnak a
világi, erkölcsileg romboló szórakozásokon, amelyeket Isten szava megtilt. Ezzel megszakítják kapcsolatukat Istennel, és azok közé sorakoznak, akik e világ élvezeteit keresik.
Ugyanazok a bűnök ütik fel a fejüket ma, mint amelyek az özönvíz előtti emberek és a
síkság városainak pusztulását okozták* – nemcsak a pogány országokban, nemcsak a
népes egyházak hitvallói közt, hanem azok között is, akik vallják, hogy az Emberfia eljövetelére várnak. Ha Isten úgy tárná elétek ezeket a bűnöket, ahogyan Ő látja, szégyen és
rémület töltene el titeket.
Mi az oka ezeknek a riasztó állapotoknak? Az, hogy sokan elfogadták ugyan az igazság elméletét, de anélkül, hogy igazán megtértek volna. Tudom, miről beszélek. Csak
kevesen bánkódnak szívből a bűneik miatt, kevesen vannak, akikben mély meggyőződés
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 157- 166.
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él meg nem újult természetük romlottságáról. Nem cserélték kőszívüket hússzívre. Kevesen hajlandók rázuhanni a sziklára, hogy összezúzódjanak rajta.
Nem számít, ki vagy és milyen volt azelőtt az életed, egyedül csak az Isten által kijelölt
úton menekülhetsz meg. Bűnbánatra kell jutnod. Tehetetlenül Jézus Krisztusra, a sziklára kell zuhannod. Érezned kell, hogy orvosra van szükséged, és a bűn egyedüli gyógyszerére: Krisztus vérére. Ezt a gyógyszert csak Isten iránti bűnbánattal és az Úr Jézus
Krisztusba vetett hit által biztosíthatod magadnak. Ebből a szempontból sokak életében
még ezután kell elkezdődnie a lelki megújulásnak, pedig kereszténynek, sőt Krisztus igehirdetőinek vallják magukat. Akárcsak a régi farizeusok, sokan közületek nem érzik, hogy
megváltásra van szükségük. Önelégültek vagytok és önmagatokat dicsőítitek. Krisztus
ezt mondta: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk.
2:17) Krisztus vére csak azokon segít, akik tudják, hogy rászorulnak tisztító hatalmára.
Páratlan szeretet és megalázkodás Isten részéről, hogy amikor még igényt sem tarthattunk könyörületére, Krisztus már akkor vállalta megváltásunkat! Mindenható Orvosunk azonban mindenkitől feltétlen engedelmességet vár. Mi soha ne írjunk elő gyógyszert a betegségünkre! Krisztusnak kell átadnunk akaratunk és tetteink teljes irányítását.
Sokan nincsenek tudatában állapotuknak és a rájuk leselkedő veszélyeknek. Sok minden van Megváltónk munkájának természetében és módjában, ami idegen mindenfajta
földi elgondolástól és szemben áll az emberi szív büszkeségével. Krisztus azt várja, hogy
teljesen hagyatkozzunk Őrá, bízzunk szeretetében és bölcsességében.
Hízeleghetünk magunknak, amint Nikodémus, hogy jellemünk kifogástalan és nincs
szükségünk Isten előtti megalázkodásra, mint a közönséges bűnösöknek – mégis meg
kell elégednünk azzal, hogy pontosan ugyanúgy léphetünk be az életbe, mint a legelvetemültebb bűnösök. Le kell mondanunk saját igazságunkról, s könyörögnünk kell, hogy
Krisztus tulajdonítsa nekünk az Ő igazságos tetteit. Azért, hogy erőnk legyen, teljesen
Krisztusra kell támaszkodnunk. Énünknek meg kell halnia. El kell ismernünk, hogy minden, amink van, az isteni könyörület kimondhatatlan gazdagságából származik. Ez legyen szívünk fohásza: „Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem nevednek szerezz dicsőséget, kegyelmed és hűséged szerint.” (Zsolt. 115:1)
A valódi hitet szeretet követi, a szeretetet pedig engedelmesség. A megtért ember
minden ereje és szenvedélye Krisztus uralma alá kerül. A Lélek megelevenítő hatalom, Isten képmására alakítja át azokat, akik befogadják. Elszomorít, hogy az igazságot vallók közül csak kevesen tapasztalták ezt. Igen sokan a saját útjukat követik, bűnös kívánságaikba
merülnek, és mégis Krisztus követőinek vallják magukat. Sohasem engedték át Istennek
a szívüket. Akárcsak a balga szüzek, elhanyagolták, hogy beszerezzék a kegyelem olaját is
a lámpáikba. Közlöm veletek testvéreim, hogy sokan a bűn rabságában élnek, pedig azt
állítják, hogy hisznek, sőt, hogy az igazságot hirdetik. Alantas szenvedélyek szennyezik
gondolkodásukat s rontják meg lelküket. Némelyek, akik a legvisszataszítóbb bűnökben
élnek, kölcsönvették a menny ruháit, hogy hathatósabban szolgálhassák Sátánt.
„Aki Istentől született, nem cselekszik bűnt.” (I. Jn. 3:9) Tudja, hogy Krisztus vére
váltotta meg, s a legünnepélyesebb fogadások kötik, hogy dicsőítse Istent testében és
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lelkében, amelyek az Úréi. Legyőzte magában önszeretetét és a bűnt. Naponta kérdezi: „Mivel fizessek az Úrnak minden irántam való jótéteményéért?” „Uram, mit akarsz
tőlem, mit tegyek?” (Zsolt. 116:12; Ap. csel. 9:6) A valódi keresztény sohasem panaszkodik, hogy Krisztus igája töri a nyakát. Krisztus szolgálatát tekinti a legvalóságosabb
szabadságnak. Isten törvénye a gyönyörűsége. Ahelyett, hogy igyekezne leszállítani Isten parancsainak színvonalát, hogy azok megfeleljenek hibás jellemének, szüntelenül
törekszik felemelkedni a törvények tökéletességéhez.
Ilyen legyen az életünk, ha fel szeretnénk készülni arra, hogy helytálljunk Isten napján. Most kell felhagynunk bűneinkkel, míg a próbaidő tart, míg a könyörület hangja
még hallható. Ameddig erkölcsi sötétség borítja a földet, akár a halotti lepel, addig Isten zászlóvivői világosságának ragyogóbban kell fénylenie, megmutatva az ellentétet a
menny világossága és Sátán sötétsége között.
Isten bőségesen gondoskodott arról, hogy kegyelme által tökéletesek lehessünk, hogy
semmiben ne találjon híjával, míg Urunk megjelenésére várunk. Készen állsz-e? Magadra
öltötted-e a menyegzői ruhát? Ez a ruha sohasem takargat csalást, tisztátalanságot, romlottságot vagy álszenteskedést. Isten látja szíved gondolatait és szándékait. Az emberek
szeme elől elrejthetjük bűneinket, de semmit sem titkolhatunk el Teremtőnk előtt.
Isten halálra adta Fiát a bűneinkért, s feltámasztotta a megigazulásunkért. Krisztus
által kéréseinkkel a kegyelem trónjához járulhatunk. Általa, bár érdemtelenek vagyunk,
elnyerhetjük az összes lelki áldást. Őhozzá fordulunk-e, hogy életünk legyen?
Hogyan bizonyosodjunk meg Isten jóságáról és szeretetéről? A zsoltáríró felszólít
minket, hogy ne csak halljuk és tudjuk, ne csak olvassuk és tudjuk, ne csak higgyük és
tudjuk, hanem „ízleljük meg, érezzük és lássuk, mily jóságos az Úr” (Zsolt. 34:9). Ahelyett, hogy egymás szavára támaszkodnánk, ízleljük, érzékeljük, tapasztaljuk meg a magunk számára.
A tapasztalat olyan ismeret, amely valaminek a kipróbálásából származik. Tapasztalatból nyert vallásosságra van most szükségünk: „Ízleljétek, érzékeljétek, és lássátok
meg, hogy jó az Úr!” Igen sokan, akik ismerik ugyan a vallásos igazság elméletét, soha
nem tapasztalták Isten kegyelmének megújító hatalmát a szívükön. Mindig vonakodnak,
ha engedelmeskedniük kell a Szentlélek figyelmeztető, intő és tanító bizonyságtételeinek. Hiszik, hogy egyszer kitöltetik Isten haragja, mégsem tesznek komoly erőfeszítéseket, hogy megmeneküljenek attól. Hiszik, hogy létezik a menny, mégsem hoznak áldozatot, hogy elnyerjék. Hisznek az emberi lélek értékében, és abban is, hogy a megváltására
adott idő nemsokára örökre véget ér. Mégis elszalasztják a legbecsesebb lehetőséget,
hogy megbékéljenek Istennel.
Olvashatják a Bibliát, de figyelmeztetései nem riasztják, ígéretei nem nyerik meg
őket. Helyeslik a nemes dolgokat, mégis azt az ösvényt tapossák, amit Isten megtiltott
nekik. Ismerik ugyan a menedéket, de nem veszik igénybe. Ismerik a bűn gyógyszerét,
de nem élnek vele. Tudják, mi a helyes, de nem éheznek rá. Összes tudásuk csak növeli
kárhoztatásukat. Sohasem ízlelték, nem érezték és nem tanulták meg tapasztalatból,
hogy jó az Úr.
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Ahhoz, hogy Krisztus tanítványai lehessünk, meg kell tagadnunk magunkat és követnünk kell Őt a gyalázaton át is. Kevesen teszik ezt most. Sokan jövendölnek hazugságokat, és a nép kedvét leli bennük. De mit tesznek majd, ha eljön a vég? Mi lesz a sorsuk,
ha tetteik minden következményeivel ítéletre kerülnek Isten elé?
A keresztény élet hadviselés. Pál írja, hogy a hit harcát harcolva fejedelemségek és
hatalmasságok ellen viaskodott. Majd kijelenti: „A bűn ellen vívott harcban még nem
álltatok ellen véretek ontásáig.” (Zsid. 12:4) Igen, manapság melengetik és mentegetik a
bűnt. A Lélek éles kardja, Isten igéje nem hasít elevenükig. A vallás változott volna meg?
Elült volna Sátán Istennel szembeni ellenségeskedése? A vallásos élet valamikor nagy
nehézségeket jelentett és lemondást követelt. Ma mindent nagyon könnyűvé tesznek. S
miért van ez? Mert Isten hitvaló népe megalkuszik a sötétség hatalmasságaival.
Feltétlenül fel kell élesztenünk a kertelés nélkül gyakorolt bizonyságtevést. A men�nybe vezető ösvény ma sem simább, mint Üdvözítőnk napjaiban volt. El kell vetnünk
összes bűnünket. Le kell metszenünk minden szívünkhöz nőtt, önző kedvtelést, ami vallásos életünk fejlődését akadályozza. Ha bűnre csábít, fel kell áldoznunk jobb szemünket
vagy jobb kezünket. Hajlandóak vagyunk-e lemondani vélt bölcsességünkről és kicsiny
gyermekként fogadni a mennyek országát? Hajlandóak vagyunk-e lemondani világi barátainkról? Feláldozzuk-e az emberek helyeslését? Az örök élet végtelenül értékes jutalom. Készek vagyunk-e az előttünk lévő cél értékével arányos igyekezetre és áldozatokra?
Minden barátság hatással van ránk. Azt, hogy mennyire kerülünk e befolyás alá, a
meghittség mélysége, az érintkezés tartóssága, barátaink iránti szeretetünk és tiszteletünk mértéke határozza meg. Így, ha megismerjük Krisztust és Ővele barátkozunk, olyanokká válhatunk, mint Ő, az egyedül tökéletes példakép.
Közösség Krisztussal – kimondhatatlanul becses érték! Ez a közösség a kiváltságunk,
ha keressük, s ha meghozunk érte bármilyen áldozatot, hogy részesüljünk benne. Amikor az első tanítványok a Megváltó szavait hallották, rádöbbentek, hogy szükségük van
Jézusra. Keresték, megtalálták és követték Őt. Vele voltak a házban, az asztalnál, az úton,
a mezőn. Naponta hallották tőle a szent igazság tanításait. Úgy tekintettek rá, mint szolgák a mesterükre, hogy megismerjék kötelességeiket. Vidáman, örömmel szolgálták Őt.
Követték, mint a katonák parancsnokukat, a hit nemes harcát harcolva „az Ővele való
elhívottak, kiválasztottak, hűségesek” (Jel. 17:14).
„Aki azt állítja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell cselekednie, ahogyan Ő cselekedett.” (I. Jn. 2:6) „Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá.” (Rm. 8:9)
Ez a Jézushoz igazodás nem marad rejtve a világ előtt. Felfigyelnek rá, és beszédtéma
lesz az emberek között. A keresztény talán észre sem veszi a nagy változást, mert minél
jobban hasonlít a jelleme Krisztus jellemére, annál szerényebb lesz az önmagáról alkotott véleménye, a körülötte élők azonban mind látni fogják a változást. Akik a legmélyebb tapasztalatokra tettek szert Istennel, azok állnak a legmesszebb a büszkeségtől
és önigazultságtól. Szerényen vélekednek saját magukról, ám Krisztus dicsőségéről és
kiválóságáról a legmagasztosabb fogalmaik vannak. Azt gondolják majd, hogy az Ő szolgálatában a legalacsonyabb hely is túlságosan megtisztelő számukra.
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Mózes nem is tudta, hogy arca ragyogva fénylik, fájdalmat és rémületet keltve azokban, akik nem érintkeztek Istennel, mint ő. Pál nagyon szerényen vélekedett a keresztény életben megtett előrehaladásáról: „Nem mintha már elértem volna s tökéletes
volnék.” (Fil. 3:12) Úgy beszélt magáról, mint aki első a bűnösök között. Pedig az Úr igen
megtisztelte Pált. Szent látomásban a harmadik égben járt, s olyan kijelentéseket nyert
az isteni dicsőségről, amelyeket közölnie sem volt szabad.
Üdvözítőnk Keresztelő Jánost tartotta a legnagyobb prófétának. Szembeszökő az ellentét Isten emberének és sok olyan embernek a beszéde között, akik pedig a kereszt
szolgáinak tartják magukat. Amikor megkérdezték tőle, hogy ő-e a Krisztus, János kijelentette, hogy még arra is méltatlan, hogy megoldja Mesterének saruját. Amikor tanítványai panaszkodtak, hogy a nép figyelme az új tanító felé fordult, János emlékeztette
őket, hogy ő mindig is csak a megígért Messiás előfutárának mondta magát. Krisztust,
a vőlegényt illeti népének szeretetében az első hely. „A vőlegény barátja csak ott áll a
vőlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki. Ezzel most az én örömem is teljes.
Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Aki felülről jön, mindenkit felülmúl… Aki
elfogadja tanúságát, megerősíti, hogy Isten igazmondó.” (Jn. 3:29–31, 33)
Ilyen munkásokra lenne most szükség. Az önelégült, irigy és féltékeny, gáncsoskodó, kákán is csomót kereső embereket fel kell mentenünk a szent hivatás alól. Nem
szabad megtűrnünk őket a lelkészi pályán, még ha látszólag jó eredményt értek is el.
Isten mindig tud embereket küldeni a szolgálatba. Olyan munkásokat hív, akik igazak és
megbízhatóak, tiszták és szentek, akik tudják, hogy Krisztus elfedező vérére, Lelkének
megszentelő kegyelmére szorulnak.
Testvéreim, irigykedésetek és széthúzásotok elszomorítja Istent. Mindezekben Sátánnak engedelmeskedtek, és nem Krisztusnak. Amikor elvhű, a kötelesség teljesítésében félelmet nem ismerő, Isten ügyében buzgó embereket látunk, akik mégis alázatos
szívűek és szerények, gyöngédek és megértők, mindenkivel türelmesek, könnyen megbocsátanak, és szeretetet tanúsítanak azok iránt, akikért Krisztus meghalt, akkor nincs
szükségünk arra, hogy megkérdezzük, keresztények-e? Félreérthetetlen bizonyságuk
van arról, hogy Jézussal voltak és Tőle tanultak. Ha pedig valakiknél az ellenkező jellemvonásokat tapasztaljuk, ha büszkeség és hiúság él a szívükben, lusták és világi gondolkodásúak, pénzsóvárak, szeretetlenek és ítélkezők, akkor nem kell közölni velünk, hogy
kikkel tartanak fenn kapcsolatot, ki a legmeghittebb barátjuk. Lehet, hogy nem hisznek
a varázslásban, ennek ellenére gonosz lélekkel tartanak közösséget.
Ezekhez így szólnék: Ne büszkélkedjetek, meghazudtolva az igazságot! Ez nem felülről származó bölcsesség, hanem földi, érzéki, sőt ördögi. Ahol ugyanis irigység és
versengés van, ott békétlenség uralkodik, és minden más hitványság. Az a bölcsesség
azonban, amely felülről származik, először is „ártatlan, aztán békeszerető, gyengéd, jóra
hajló, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató; az
igazi élet magját békében vetik el a békeszeretők” (Jak. 3:14–18).
Amikor a farizeusok és szadduceusok János keresztségére sereglettek, az igazság félelmet nem ismerő hírnöke így szólt hozzájuk: „Viperák nemzetsége! Ki tanított arra,
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hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcseit!” (Mt. 3:7–8) Ezek az emberek méltatlan indítékkal jöttek Jánoshoz. Mérgező elveik
és romlott tetteik voltak, mégsem volt világos fogalmuk valódi állapotukról. Büszkeség
és nagyravágyás töltötte el őket. Nem riadtak vissza semmitől, hogy dicsőséget szerezzenek maguknak és erősítsék a nép felett gyakorolt hatalmukat. Azért jöttek Jánoshoz
megkeresztelkedni, hogy még eredményesebben vihessék végbe céljaikat.
János olvasott a szívükben, s ezzel az elevenbe vágó kérdéssel fogadta őket: „Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás elől?” Ha meghallották volna Isten
szívükhöz szóló hangját, bizonyságot tettek volna erről azzal, hogy bűnbánathoz illő
gyümölcsöket teremnek. De nem látszott rajtuk semmi efféle. Emberi hangnak vették
a figyelmeztetést. Megragadta őket János beszédének ereje és merészsége, Isten Lelke azonban nem győzte meg a szívüket, és – elkerülhetetlen következményként – nem
teremtek gyümölcsöt az örök életre. Nem bizonyították, hogy megváltozott a gondolkodásuk. János megértette velük, hogy a Szentlélek átalakító hatalma nélkül a külső
szertartás nem szolgál javukra.
A próféta intése ma is sokakra alkalmazható. Nem tudják ugyan megcáfolni az igazságot támogató világos és meggyőző érvelést, de inkább csak az ésszerűség alapján
fogadják el azt, nem pedig azért, mert Isten mondta. Nincs valódi fogalmuk bűnös állapotukról, nem tanúsítják, hogy valóban megtört a szívük, hanem, akár a farizeusok,
leereszkedésnek tartanák, ha elfogadnák az igazságot.
Senki sincs messzebb a mennytől, mint az önigazult, alakoskodó ember, aki dagadozik a büszkeségtől elért eredményei láttán, ugyanakkor teljesen hiányzik belőle Krisztus lelkülete, miközben irigység, féltékenység, vagy a dicséret és népszerűség szeretete
uralkodik elméjében. Ahhoz a csoporthoz tartoznak, akiket János viperák fajzatának, a
gonoszság gyermekeinek nevezett. Ilyen emberek élnek közöttünk észrevétlenül. Hathatósabban szolgálják Sátánt, mint az az ember, aki a legaljasabb kicsapongásokban él,
mert ez utóbbi nem álcázza valódi jellemét, annak látszik, ami valójában.
Isten a bűnbánathoz illő gyümölcsöket vár tőlünk. Ilyen gyümölcs nélkül értéktelen
a hitvallásunk. Az Úr tud igazi hívőket támasztani azok közül is, akik még nem hallottak
róla. „Ne gondoljátok, hogy hivatkozhattok arra: Ábrahám az atyánk! Mert mondom
nektek, Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak.” (Mt. 3:9)
Isten nem függ megtéretlen szívű és életű emberektől. Soha nem tüntet ki olyan
embert, aki bűnt cselekszik. „A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak és tűzre vetnek
minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem.” (Mt. 3:10)
Akik az igehirdetőt dicsőítik és neki hízelegnek, de elhanyagolják az igazságos tetteket, azok félreérthetetlenül bizonyítják, hogy az igehirdetőhöz tértek meg, nem pedig
Istenhez. Mi is megkérdezhetjük: „Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegető megtorlás
elől?” A Szentlélek hangja, vagy csak az emberi hang, amely az Istentől küldött üzenetet
szólta? Gyümölcséről ismerjük meg a fát.
Külsőségek nem tudnak megtisztítani minket. Semmiféle szertartás, még ha a leg-
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szentebb ember végzi is el rajtunk, nem helyettesítheti a Szentlélek keresztségét. Isten
Lelkének kell megművelnie a szívünket. Aki nem tapasztalta a Szentlélek megújító hatalmát, az csak polyva a búza között. Urunk kezében szórólapát van, alaposan meg fogja
tisztítani a szérűjét. Az eljövendő napon különbséget tesz azok között, akik „az Istent
szolgálják, és azok között, akik nem szolgálják Őt” (Mal. 3:18).
Krisztus lelkülete nyilvánul meg azokban, akik Istentől születtek. Nem támadhat
széthúzás és veszekedés azok közt, akiket az Ő Lelke ural. „Tisztuljatok meg, akik az Úr
edényeit hordozzátok!” (Ésa. 52:11) A gyülekezet lelki színvonala csak ritkán magasabb,
mint a prédikátoráé. Megtért igehirdetőkre, megtért népre van szükségünk. Azok a
pásztorok, akik úgy virrasztanak az emberekért, mint akikről számot kell majd adniuk, a
béke és szentség ösvényein vezetik a nyájat. Fáradozásuk sikere arányos azzal, hogy ők
maguk mennyire növekednek a kegyességben és az igazság ismeretében. Ha a tanítók
megszentelődnek lelkükben, testükben és elméjükben, akkor majd az emberek szívébe
tudják ültetni az ilyen megszentelődés fontosságát.
Mit sem ér, ha beszélünk a vallásos dolgokról, de beszédünk közömbös, vagy ha lelki
áldásokért imádkozunk, de anélkül, hogy a lelkünk valóban éhezne, vagy hitünk nem
életerős. A nyüzsgő sokaság, amely Jézust szorongatta, nem nyert éltető erőt az érintésétől. De amikor a szegény szenvedő asszony nagy ínségében kinyújtotta kezét s megérintette Jézus ruhája szegélyét, akkor gyógyító erő áradt számára Jézustól. Ez az érintés
a hit érintése volt. Krisztus felismerte ezt, s az idők végéig tanítást akart nyújtani követőinek. Tudta, hogy erő áradt ki belőle, és a tömegben visszafordulva megkérdezte: „Ki
érintette meg a ruhámat?” A tanítványokat meglepte a kérdés, és így feleltek: „Mester,
a tömeg szorongat és lökdös, és te még azt kérded, ki érintett meg?” (Mk. 5:31)
Jézus az asszonyt nézte, aki megérintette. Az asszony szívét félelem töltötte el. Nagy
volt az öröme, de vajon nem lépte-e túl az illendőség határát? Látta, hogy nem maradhat rejtve, remegve Jézus lábaihoz borult s mindent megvallott. Krisztus gyengéden így
szólt hozzá: „Menj békével. A hited meggyógyított.”
E példa alapján különbséget tehetünk a közönyös érintés és a hit érintése között. Ima
és igehirdetés semmit sem ér, ha nem gyakoroljuk az Istenbe vetett, élő hitet. A hit érintése megnyitja előttünk az isteni erő és bölcsesség kincsesházát: Isten így viszi véghez
kegyelmének csodáit porból lett eszközein át.
Erre az élő hitre van ma is égető szükségünk. Bizonyosnak kell lennünk abban, hogy
Jézus valóban a miénk, s Lelke tisztogatja és finomítja a szívünket. Ha Krisztus igehirdetőinek szelídséggel és szeretettel párosult valódi hite lenne, mekkora munkát végezhetnének! Milyen gyümölcsöket érlelne ez Isten dicsőségére!
Mit is mondhatnék nektek, testvéreim, hogy felrázzalak világi, testies biztonságérzetetekből? Isten megmutatta nekem a rátok leselkedő veszélyt. A gyülekezetben hívők
és hitetlenek vegyülnek el egymással. Krisztus a szőlőtő és a szőlővessző példázatával
szemlélteti a kétféle csoportot: „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok.
Amint a szőlővessző sem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőkén,
úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki benBIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 157- 166.
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nem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.”
(Jn. 15:4–5)
Jókora különbség van a Krisztushoz fűződő színlelt kapcsolat és a valódi hitbeli összeköttetés között. A hitvallás bárkit bebocsát a gyülekezetbe, de ez még nem bizonyítja,
hogy életerős kapcsolatban áll az életadó szőlőtőkével. Jelet kaptunk, hogy megkülönböztessük az igazi tanítványokat azoktól, akik csak mondják, hogy Krisztus követői, de
nem hisznek igazán benne: Az első csoport terem gyümölcsöt, a második nem. Az elsőt
Isten kése gyakran metszi vissza, hogy több gyümölcsöt teremjen, a másikat, akár az
elfonnyadt vesszőket, rövidesen levágja az élő tőkéről.

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
9. Tanulmány Javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 527-535.
Isten megparancsolja nekünk: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok.” (III. Móz.
11:44) Az ihletett apostol jelenti ki, hogy „életszentség nélkül senki sem látja meg az
Urat”. A szentség: egyetértés Istennel. A bűn elcsúfította, sőt csaknem kitörölte az emberben Isten képmását. Az örömhír feladata visszaállítani, ami elveszett. Nekünk pedig
együtt kell működnünk az isteni tevékenységgel. Hogyan érthetnénk egyet Istennel, hogyan válhatnánk hasonlóvá hozzá, ha nem ismerjük? Krisztus azért jött a földre, hogy ezt
a tudást nyilatkoztassa ki nekünk.
Azok a hézagos nézetek, melyet sokan Krisztus fenséges jelleméről és tisztéről vallanak, leszűkítették vallásos életüket, és hatalmasan akadályozzák előrehaladásukat az
isteni életben. Népünk körében alacsony szintre zsugorodott az egyéni lelki élet. Sok a
formaság, sok a gépiesség, sok a száj vallásossága. Valami mélyebbet, valami szilárdabbat kell behoznunk vallásos életünkbe. Minden berendezésünkkel, kiadóhivatalainkkal,
iskoláinkkal, kórházainkkal és számos más kiváltságunkkal sokkal előbbre kellene járnunk lelki életünkben. Az a keresztény kötelessége ebben az életben, hogy Krisztust
képviselje a világ előtt. Életével és jellemével a világ szeme elé tárja az áldott Jézust. Ha
Isten világosságot adott nekünk, azért adta, hogy továbbadjuk másoknak. Az elnyert
világossághoz és az emberi szívek elnyeréséhez adományozott lehetőségekhez és kiváltságokhoz képest munkánk eddigi eredménye elenyésző. Isten szándéka az, hogy az
igazság több gyümölcsöt teremjen, mint amenynyi eddig mutatkozik. De míg gondolataink komor hangulattal és nyomorúsággal vannak tele, s a körülöttük élő sötétségen és
gonoszságon rágódunk, addig hogyan is képviselhetnénk Krisztust a világon? Hogyan is
lenne léleknyerő ereje bizonyságtételünknek? Arra lenne szükségünk, hogy tapasztalatból ismerjük meg Istent és szeretetének hatalmát, amint Krisztus kijelentette Őt. Kutassuk az Írásokat szorgalmasan, imával. Elevenítse meg értelmünket a Szentlélek. Emeljük
szívünket hittel, reménnyel és soha nem szűnő dicsérettel az Istenhez.
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A keresztény jellem tökéletességét Krisztus érdemei és igaz cselekedetei által érjük
el, amelyeket hit által nekünk tulajdonít. Az apostol elénk tárja minden napunk, minden
óránk feladatát: „Tekintsünk fel a hit szerzőjére és bevégzőjére.” (Zsid. 12:2) Míg ezt tes�szük, addig az értelmünk egyre világosabb lesz, hitünk erősödik, s reménységünk bizonyossággá válik. Annyira leköt majd Krisztus tisztaságának, szépségének és áldozatának
látványa – melyet azért hozott, hogy megbékítsen minket az Istennel –, hogy nem lesz
kedvünk kétségeinkről és kedvetlenségeinkről beszélgetni.
Isten szeretetének, könyörületének és jóságának megnyilvánulása, a Szentlélek szívünkben végzett felvilágosító és megújító tevékenysége hit által olyan közeli kapcsolatba
hoz minket Krisztussal, hogy – mivel világos képünk van jelleméről – felismerhetjük Sátán csalásait. Ha Jézusra nézünk és az Ő érdemeiben bízunk, elnyerjük a világosságnak,
a békének és a Szentlélek örömének áldásait, s látva a csodálatos dolgokat, amelyeket
Krisztus értünk tett, így szólunk majd: „Nézzetek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk
az Atya: Isten fiainak hívnak.” (I. Jn. 3:1)
Testvéreim, szemlélés által változunk meg. Az Úr és Megváltónk szeretetén, az isteni jellem tökéletességén elmélkedve, s hittel magunkénak igényelve Krisztus igazságos
cselekedeteit – így kell átalakulnunk az isteni képmásra. Ne gyűjtögessük tehát a kellemetlen képeket – a gonoszság, a romlottság, a csalódások és az ellenség hatalmának bizonyítékait. Ne azokat akasszuk emlékezetünk csarnokába, hogy azokról beszélgessünk,
azokon keseregjünk, míg csak el nem bátortalanodunk. Az elcsüggedt lélek a sötétség
gócpontja. Nem csak önmagát rontja meg, mert nem fogadja el Isten világosságát, de
mások elől is elállja fényt. Ellenfelünk kedvteléssel látja diadala emlékképeinek romboló
hatását, mert ezek hitehagyottá és bátortalanná teszik az embereket.
Hála Istennek, vannak ragyogó és vidámító képek, amelyeket az Úr mutatott meg
nekünk. Gyűjtsük össze szeretetének áldott bizonyítékait, mint drága kincseket, hogy
azokat nézzük szüntelen. Isten Fia elhagyta trónját, emberi testtel fedte el istenségét,
hogy kimenthesse az embert Sátán hatalmából. Értünk kivívott diadala megnyitotta
előttünk a mennyet, megmutatta nekünk jelenlétének csarnokát, ahol az istenség felfedi dicsőségét. Ahol felemeli a tönkretett fajt a romlás mélységéből, ahová a bűn lökte
le. Újra összeköttetésbe kerül a végtelen Istennel. A Megváltóba vetett hite által átesik
az isteni vizsgán. Krisztus igazságos tetteibe öltözik, majd felemelik Krisztus trónjához.
Isten ezekkel a képekkel akarja felvidítani a lelkünket. „Csak ne a láthatókra, hanem a
láthatatlanokra szegezzük tekintetünket.” Akkor bebizonyítjuk, hogy „pillanatnyi könnyű
szenvedésünk a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg számunkra” (II.
Kor. 4:18).
Isten mindenben minden odafent a mennyben. Ott mindenek felett szentség uralkodik. Semmi sem zavarja az Istennel való tökéletes összhangot. Ha valóban oda tartunk,
akkor már idelenn is szívünkben él a menny lelkülete. De ha most nem találunk örömet
a mennyei dolgokról való elmélkedésben, ha nem érdekel az, hogy megismerjük Istent,
ha nem örvendünk Krisztus jelleme láttán, ha nem vonz a szentség, akkor bizonyosak
lehetünk abban, hogy hiába is reménykedünk a menny felől. A keresztény állandó, maBIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 527-535.

139

gasztos célja, hogy élete teljesen megegyezzék Isten akaratával. A keresztény szeret beszélgetni Istenről, Krisztusról, a boldogság és tisztaság honáról, melyet Krisztus készít az
Őt szeretőknek. Az ezekről a tárgykörökről való elmélkedést, amikor a lélek Isten áldott
ígéretein lakomázik, ezt nevezi az apostol „az égi ajándék ízlelésének”.
Közvetlen előttünk állnak a sorsdöntő küzdelem zárótusái, amikor az ellenfél mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel és hamis csoda, és mindenféle gonosz csábítás
segítségével igyekszik majd félremagyarázni Isten jellemét, hogy ha tudja, „tévedésbe
ejtse még a választottakat is” (Mt. 24:24). Ha volt valaha nép, melynek szüksége volt
az égi világosság szüntelen növelésére, akkor ez az a nép, amelyet ebben a veszélyes
időben hívott el Isten, hogy őrködjenek szent törvénye felett, s tisztázzák jellemét a világ
előtt. Akikre ilyen szent megbízatás hárult, azoknak lelkieknek, emelkedetteknek, életre
pezsdülteknek kell lenniük az által az igazság által, melyről vallják, hogy hiszik. Soha
egyház ennyire nem volt szükségében annak, és soha Isten ennyire féltőn gondoskodó
nem volt, hogy az egyház eljusson arra a lelki színvonalra, melyet Pál ír le a kolosséi levelében: „Könyörgünk értetek és esedezünk, hogy akaratának ismerete minden lelki bölcsességgel és okossággal együtt teljessé váljék bennetek. Csak így tudtok mindenben a
tetszését keresve, az Úrhoz méltón élni, és Isten ismeretében gyarapodni.” (Kol. 1:9–10)

<<<vissza a 9. tanulmányhoz
10. Tanulmány Javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 2. KÖTET, 189-199
Az Úr közölte, hogy a világ szeretete nagymértékben kirekeszti Jézust a gyülekezetből. Isten változásra szólít – valamennyien adjátok át magatokat neki. Ha csak a vallásos
dolgokról való elmélkedésre nem szoktatjátok magatokat, elmétek elgyöngül, elerőtlenedik e téren. S ha világi ügyekről gondolkodtok, akkor abban lesz erős, mert ezt az
irányt szokta meg, és használata erre izmosodott meg. Azért nehéz mind a férfiaknak,
mind a nőknek vallásos életet élni, mert nem szoktatják istenfélelemre gondolkodásukat. Sőt az ellenkező irányba kapatják. Ha nem neveljük magunkat untalanul lelki ismereteink növelésére, hacsak meg nem igyekszünk érteni az istenfélelem titkait, akkor képtelenek vagyunk nagyra becsülni az örökkévaló dolgokat, – akkor nem vagyunk jártasak
ezen az úton. Ezért tartja csaknem mindenki megerőltetőnek az Úr szolgálatát.
Mikor kétfelé húz a szívünk, mikor főképp a világ dolgaival törődik, és csak keveset
az Isten ügyeivel, akkor nem bír különösebben megnövekedni a lelki erőnk. Világi vállalkozások kötik le gondolataink oroszlánrészét, azok szipolyozzák ki az erejét. Ezért ez
irányban erősödik, hogy erre kössön le több érdeklődést és szeretetet, – másrészt egyre
kevesebb erőt tartalékol arra, hogy Istennek szentelje. Lehetetlenség virágzó lelki életet élnünk, amíg az ima nem elménk rendkívüli igénybevétele. A családi vagy nyilvános
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ima magában nem elég. Rendkívül fontos a titkos ima; magányunkban kitárjuk lelkünket
Isten előtt, és magunk is szemügyre veszünk minden indítóokot. Titkos ima! Mennyire
becses is ez! Lelkünk Istennel társalog! Az a titkos ima, ha csakis az imát hallgató Isten
hallja. Az ilyen könyörgéseknek nem szabad kíváncsi fülekbe jutni. A titkos imával az
ember elszigeteli magát a környezet hatásától és izgalmaitól. Nyugodtan, mégis buzgón
nyúl ki ilyenkor lelkünk Isten után. Gyakran megrontják a titkos imát és édes célját, ha
jó hangosan kimondjuk gondolatainkat. Az Istenbe vetett nyugodt, csöndes bizalom és
hit helyett, mikor a szerény és alázatos suttogásban öntjük ki lelkünket, ha e helyett
magasra emeljük hangunkat, ha felizgatjuk magunkat, akkor a titkos ima elveszti lágyító,
szent hatását. Viharos érzések kelnek, viharos szavak hangzanak el, ami lehetetlenné
teszi felismernünk a halk és szelíd hangot, mely akkor szól lelkünkhöz, amikor titkos,
igazán szívből fakadó áhítatba merülünk. A helyesen végzett titkos imádkozás sok nagyszerű, jó gyümölcsöt terem. De az ima, melyet az egész család, sőt az egész szomszédság
füle hallatára harsogunk el, az nem titkos ima, ha annak tartjuk is. Az ilyen imából nem
merítünk Istentől származó erőt. Édes és maradandó lesz Isten légköre, mely attól árad,
aki titkon lát, s füle nyitva áll, hogy megfeleljen a szívből fakadó könyörgésre. Lelkünk
a nyugodt, őszinte hit által közösséget tart fenn Istennel, s magába gyűjti a fény isteni
sugarait, hogy megerősítse és fenntartsa azt, hogy el bírjuk viselni az ellenfél rohamait.
Isten az erősségünk.
Jézus ránk hagyta szavait: „Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg
a háznak ura, este-e vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig nektek mondok, mindenkinek mondom:
Vigyázzatok.” Mesterünk visszatérésére várunk. Azért virrasztunk, hogy mikor elhozza a
reggelt, alva ne találjon bennünket. Mely időszakról van itt szó? Nem Krisztus megjelenéséről az ég felhőiben, hogy akkor találná alva a népet. Nem. Hanem amikor kilép a
szentek szentjéből a mennyei szenthelyről, mikor leveti papi ruházatát, és a bosszúállás
öltözékét ölti magára. Mikor elhangzik a parancs: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan
ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki szent, szenteltessék meg
ezután is.”
Mikor Jézus nem esedezik többé az emberért, addigra mindenek esete eldőlt. Ekkor
jön el a szolgáival elszámolás ideje. Akik nem készültek fel a tisztaságra és a szentségre,
mely képesítette volna őket, hogy az Urunk visszatérésére várók közt legyenek, azok
számára a nap homályba és sötétségbe nyugszik le, hogy soha fel ne keljen. A próbaidő
lezárult. Krisztus közbenjárása véget ér a mennyben. Ez az idő végül váratlanul érkezik
el mindenekre. Akik nem tisztították meg lelküket az igazság iránti engedelmesség által,
azokat alva találja. Belefáradtak a várakozásba és a virrasztásba. Közönyösek lettek a
Mester eljövetele iránt. Ezek nem vágyakoztak többé megjelenése után, s azt gondolták,
hogy semmi szükség e szakadatlan, lankadatlan virrasztásra. Hiszen egyszer már csalódtak reményeikben, s lehet, hogy újra csalódni fognak. Arra a következtetésre jutottak,
hogy bőven van idő az ébredésre. Nem mulasztják hát el újra az alkalmat, hogy világi
kincseket gyűjtsenek. Biztonságosabb lenne, ha mindarra szert tennének, amit a világ
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nyújtani tud. S e cél elérése közben elvesztették összes, a Mester megjelenésével kapcsolatos aggodalmukat és érdeklődésüket. Közöny és hanyagság lett úrrá rajtuk, mintha az Úr eljövetele távoli lenne. Míg figyelmüket világi nyereség kötötte le, a mennyei
szenthelyen megszűnt a közbenjárás, s ők készületlenül maradtak.
Ha tudták volna, hogy Krisztusnak a mennyei szent helyen végzett elfedezése hamar
lezárul, mennyire másképp viselkedtek volna! Mi-lyen buzgón virrasztottak volna! Mesterük ezt előre látta, ezért parancsolta meg a virrasztást. Kijelentette, hogy váratlan lesz
az érkezése. Nem közli az időt, nehogy halogassuk a felkészülést. „Vigyázzatok azért,
mert nem tudjátok.” Ez a megjövendölt bizonytalanság, e végső váratlanság mégsem
ráz fel kábultságunkból komoly vigyázásra, nem döbbent rá, hogy virrasztva várjuk Mesterünket. Akiket nem talál vigyázva és virrasztva, azokat végül is hűtlenségben lepi meg.
A Mester jön, s ahelyett, hogy készen azonnal ajtót nyitnának neki, világi szunnyadásba
zárkóztak, s végül is elvesznek.
Másik csoportot is mutattak nekem, az előbb leírtak ellentéteként. Ez a csoport vár
és virraszt. Szemüket a mennyre csüggesztik, s Mesterük szava az ajkukon: „Amiket
pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” „Vigyázzatok azért, mert
nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-e vagy éjfélkor, vagy kakasszókor,
vagy reggel? Hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.” Az Úr késést jelez, mielőtt a hajnal felvirradna. Mégsem akarja, hogy átadják magukat a fáradtságnak,
hogy ellankadjanak a virrasztásban, csak mert a hajnal nem érkezik olyan hamar, mint
képzelték. Ezek égre emelték szemüket – így láttam őket. Ilyen szavakkal bátorították
egymást: „Az első és a második őrváltás már elmúlt. Most van a harmadik őrség – éjfél
és hajnali három közt – órája, várjuk hát ébren Mesterünk érkezését. Már nem sokáig
kell virrasztanunk.” Láttam, hogy némelyek elfáradtak. Szemük a földre tévedt, világi
dolgok kötötték le őket, nem virrasztottak továbbra is hűségesen. Ezt mondták: „Az első
őrváltáskor láttuk Mesterünk érkezését, de csalódnunk kellett. Azt gondoltuk, hogy a
másodikra biztosan megérkezik, de az is elmúlt, mégsem jött el. Lehet, hogy újra csalódnunk kell. Nem kell annyira, szívünkre vennünk a dolgokat. Talán a következő őrséggel sem érkezik. Közeledik a harmadik őrségváltás, ezért mi már azt gondoljuk, legjobb
lesz, ha a földön gyűjtünk kincseket, nehogy ínséget kelljen látnunk.” Sokan elaludtak,
elkábították őket az élet gondjai, lépre csalta őket a gazdagság csalárdsága – el, az éber,
várakozó álláspontjuktól.
Angyalokat láttam, amint aggódva figyelik a fáradt, mégis hű virrasztók állapotát,
nehogy túl fájdalmas legyen a próbájuk, nehogy összeroskadjanak a fárasztó munka és
nehézségek alatt, melyek kétszer olyan súlyosak voltak, amiért az ellenfél elterelte virrasztásukból azokat a testvéreket, akiket megrészegítettek a világi gondok, s elkábított a
világi jólét. Az angyalok gyászolták, amiért a valamikor virrasztó emberek tétlenségükkel
és hűtlenségükkel súlyosbították azok megpróbáltatásait és terheit, akik még mindig
komolyan és szorgalmasan törekedtek fenntartani éber, várakozó álláspontjukat.
Az Úr közölte velem, hogy akiket a világ szeretete és érdekei kötnek le, hogy egyre
növeljék világi gazdagságukat, azoknak lehetetlen eközben mégis ébren várakozó helyet
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elfoglalni, amint ezt Üdvözítőnk lelkünkre kötötte. Az angyal megszólalt: „Csak az egyik
világot biztosíthatják maguknak. A mennyei kincs elnyeréséhez fel kell áldozniuk a földit.
Nem nyerhetik el mindkét világot.” Láttam, hogy mennyire elengedhetetlen folytatniuk
az éber virrasztást, hogy elkerüljék az ellenfél csaló csapdáit. Az ördög arra veszi rá azokat, akiknek pedig virrasztaniuk és vigyázniuk kellene; hogy egy lépéssel, de közelítsenek
a világhoz. Nem akarnak ők közelebb menni ennél, de az egy lépés már messzebb vitte
őket Jézustól, s megkönnyítette a következő lépést, míg az egész különbség köztük és a
világ közt már csupán hitvallás, már csupán név. Elvesztették különálló, szent jellegüket
s hitvallásukon kívül semmi sem maradt, ami megkülönböztetné őket a körülöttük élő
világ-szerelmeseitől.
Láttam, hogy őrváltás őrváltás után múlt el. Legyünk azért tán kevésbé éberek? Jaj,
dehogy! Sőt, nagyobb a szükség az éberebb virrasztásra, mert kevesebb idő van hátra,
mint az első őrváltás előtt. Most már szükségszerűen rövidebb a várakozás időszaka,
mint előbb. Ha már akkor lankadatlan éberséggel vigyáztunk, mennyivel inkább ébren
kell maradnunk a második őrség idején. A második őrváltással a harmadikhoz jutottunk
el, s most semmi mentség rá, hogy ellanyhuljon a virrasztásunk. A harmadik őrség háromszoros lelkiismeretességet követel. Most veszítenünk el türelmünket, azt jelentené,
hogy elveszítenénk összes előző, buzgó, lankadatlan őrködésünket. A sötétség hosszú
éjjele ugyan próbára tesz, a reggel mégis könyörületből késik, mert ha a Mester megérkeznék, sokakat készületlenül találna. Isten nem akarja, hogy népe elvesszen, azért
a hosszú késés. Mégis a hűségeseknek a reggel érkezése, a hűtleneknek meg az éjjel
beköszöntése már közvetlen előttünk áll. Isten nem akarja, hogy népe elvesszen, azért
is a hosszú késés, Mégis a hűségeseknek a reggel érkezése, a hűtleneknek meg az éjjel
beköszöntése már közvetlen előttünk áll. Isten népe az éber várakozással és virrasztással
bizonyítsa rendkívüli jellemét és világtól elszakadását. Várakozó álláspontunkkal bizonyítsuk, hogy valóban idegenek és zarándokok vagyunk a földön. A világ szerelmesei
és a Krisztust szeretők között oly szembeszökő a különbség, hogy lehetetlen észre nem
venni. Egyrészt a világiak halálosan komolyan veszik a világi kincsek megszerzését, Isten
népe viszont nem szabja magát a világhoz, hanem buzgó, éber virrasztásukkal bizonyítják, hogy átalakultak. Nem a föld az otthonuk, hanem jobb, mennyei hazát várnak.
Kedves fivéreim és nővéreim, remélem, nem siklotok el a szavak felett anélkül, hogy
komolyan meg ne fontolnátok a fontosságát. Mikor a galileai férfiak szemüket égre függesztve álltak, hogy ha lehet, még egyszer megpillantsák mennybe emelkedő üdvözítőjüket, hirtelen két fehérruhás férfi termett mellettük. Két mennyei angyal, akiket az
ég küldött, hogy vigasztalják őket, amiért elvesztették üdvözítőjük jelenlétét. A két férfi
megkérdezte: „Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe. Ez a Jézus, aki felviteték
tőletek a mennybe, akképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe.”
Isten terve az, hogy népe a mennyre rögzítse tekintetét, úgy várja Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicső megjelenését. Míg a világiak figyelme különféle vállalkozásokra fordul, a mienk szegeződjék a mennyre. Nyúljon ki hitünk egyre távolabbra és
távolabbra a mennyei kincs dicső titkai után. Tereljük magunkra a mennyei szenthelyről áradó fény becses, isteni sugarait, hogy beragyogjon szívünkbe, amint Jézus arcán
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tündöklik. A gúnyolódók bolondnak tartják az ébren virrasztókat. Azt kérdezgetik: „Hol
marad megígért eljövetele? Csalódtatok. Csatlakozzatok hozzánk, akkor felvirágoztok a
világi dolgokban. Tegyetek szert haszonra, pénzre, megtiszteltetésre.” De a várakozók
az égre tekintenek, és így felelnek: „Mi csak virrasztunk tovább.” S mivel elfordulnak a
világi élvezetektől, világi hírnévtől, s a gazdagság csalárdságától, ezzel bizonyítják, hogy
valóban másra várnak. Virrasztásuk megerősíti őket. Legyőzik magukban a renyheséget,
az önzést, a könnyű élet szeretetét. A szenvedések tüze perzseli őket, ezért hosszúnak
tűnik a várakozás. Olykor szomorúság vesz erőt rajtuk, akkor meginog a hitük. Mégis
újra összeszedik magukat, legyőzik a félelmeket és kétségeket. Égre függesztett szemmel
felelnek ellenségeiknek: „Virrasztunk. Urunk eljövetelét várjuk. Minden bajunk, szenvedésünk és nélkülözésünk közt is túlárad bennünk az öröm.”
Urunk azt kívánja, hogy virrasszunk, hogy mikor megérkezik és bekopog, azonnal
ajtót nyissunk neki. Az Úr áldást mond ama szolgákra, akiket ébren talál. „Felövezvén
magát, leülteti azokat, és eljővén, szolgál nekik.” Ki lesz az, közülünk, ezen utolsó napokból, akiket a seregek Ura így megtisztel? Készen állunk-e, hogy azonnal ajtót nyissunk, és
üdvözöljük őt? Virrasszatok, virrasszatok, virrasszatok. Csaknem mindenki abbahagyta
éber várakozását. Nem állunk készen, hogy azonnal ajtót nyissunk neki. A világ szeretete
annyira lekötötte gondolatainkat, hogy nem az égre, hanem le, a földre néz szemünk.
Sürgölődünk, lobogó lelkesedéssel építjük különféle vállalkozásainkat, Istent pedig feledjük, s nem becsüljük meg a mennyei kincset. Nem virrasztunk, nem is várakozunk.
A világ szeretete és a csalárd gazdagság kiszorítják hitünket, ezért nem szeretjük, nem
is várjuk üdvözítőnk megjelenését. Keményen törjük magunkat, hogy gondoskodjunk
magunkról. Nyugtalankodunk, és ásító hiányt szenvedünk a szilárd, Istenbe vetett hitben. Sokan egyre csak fáradoznak, aggódnak, terveznek, s rettegnek, hogy majd ínséget
látnak. Nem marad idejük imára, sem vallásos összejövetelekre. S mikor Így gondoskodnak magukról, nem hagyják, hogy Isten gondoskodjék róluk. Az Úr nem tesz sokat
értük, mert nem nyújtanak neki lehetőséget. Túl sokat tesznek magukért, és túl kevéssé
hisznek és bíznak Istenben.
A világ szeretete borzalmasan megkötözte e népet, holott az Úr megparancsolta,
hogy fáradhatatlanul virrasszon és imádkozzék, hogy ha váratlanul érkeznék, alva ne
találja őket. „Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a
világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a
test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem
a világból. És a világ elmúlik és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi,
megmarad örökké.”
Az Úr közölte, hogy Isten népe, mely nagyon állítja magáról, hogy hisz a jelen igazságban, mégsem virraszt, mégsem várakozik. Egyre növekednek a gazdagságban, a földön
gyűjtenek kincseket. A világi kincsekben gazdagodnak, de nem az Isten szemében. Nem
hiszik, hogy már csak rövid az idő; nem hiszik, hogy minden dolgok vége elközelgett,
hogy Krisztus már az ajtóban áll. Állíthatják bár, hogy erős a hitük, de csak magukat
csalják, mert azt bizonyítják, hogy nem rendelkeznek mennyei hittel. Tetteik bizonyítják
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hitük minőségét, és tetteik bizonyítják a körülöttük élőknek, hogy Krisztus nem jön el a
mai nemzedék idején. Hitük szabják meg cselekedeteiket. Arra készülődnek, hogy a világon maradjanak. Házat házhoz sorakoztatnak, szántóföldet szántóföldhöz ragasztanak;
a világ polgárai lettek.
A szegény Lázár helyzete, aki a gazdag asztalának morzsáiból tengődött, kedvezőbb,
mint e hitvallóké. Ha valódi hittel rendelkeznének, világi kincseik gyarapítása helyett
eladnának belőlük, leráznának a föld terhes dolgaiból, és átutalnák azokat maguk előtt
a mennybe. Akkor oda fordulna érdeklődésük, a mennyen csüngne a szívük, mert ott
a szív, ahol legtöbb a kincse. Azok túlnyomó része, akik állítják, hogy hisznek az igazságban, azt bizonyítja, hogy mit becsülnek legtöbbre a világon. Efelől aggódnak, ezért
vállalnak magukra gondokat, ezért fáradoznak. Az lett életük fő célja, hogy megóvják
és gyarapítsák vagyonukat. Oly keveset utalnak át a mennybe, annyira lényegtelennek
tartják a mennyei kincseket, hogy nem vonzza őket különösebben a jobb haza. A földi
vállalkozásokra bezzeg jelentős súlyt fektettek, s e beruházások, akár a mágnes, elvonja
gondolataikat, le a mennyről, a hervadhatatlanról, a földire és romlandóra. „Ahol a kincsed, ott a szíved is.”
Az önzés sokakat kalodába ver, mintegy vasbilincsekbe. A gazdaságom, az árúim, a
boltom, a termékeim. Az ilyenek a köznapi emberiesség követelményeit is semmibe veszik. Férfiak és nők, noha vallják, hogy várják és szeretik az Úr eljövetelét, nyakig önzésbe gombolkoznak. Ami meg nemes, ami meg isteni, attól eltávolodnak. A világ szeretete,
a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élet kérkedése annyira rájuk telepedtek, hogy
megvakítják őket. Megrontotta őket a világ, és még csak észre sem veszik. Beszélnek
ugyan Isten szeretetéről, ám gyümölcseik meghazudtolják a sokat emlegetett szeretetet. Meglopják az Istent a tizedeikkel és az áldozatokkal, amiért Isten fonnyasztó átka
nehezedik rájuk. Pedig az igazság ragyogja be minden oldalról ösvényüket. Isten csodálatosan fáradozott a lélekmentésen a családjukban, de hol vannak áldozataik, melyeket
hálás köszönettel ajándékoznának az Úrnak, irántuk tanúsított kegyelemért? Sokan oly
hálátlanok, mint az oktalan állatok. Pedig oly kimondhatatlan volt az emberért hozott
áldozat, hogy a legélesebb eszű ember sem tudja felfogni. Mégis azok, akik állítják, hogy
részesülnek e mennyei áldásokban, melyeket ilyen kifejezhetetlen áron szereztek meg
nekik, túl önzők, hogy tényleges áldozatot hozzanak Istenért. Gondolatuk csak a világ,
a világ, meg a világ. A negyvenkilencedik zsoltárban olvassuk, hogy „gazdagságukban
bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekszenek. Senki sem válthatja meg atyafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.” Ha mindenki eszében tartaná, és valamennyire értékelni tudná Krisztus kimondhatatlan áldozatát, akkor helytelenítés alatt állónak tartanák
magukat, aggodalmaskodásuk, és végtelen önzésük miatt. „Istenünk eljön, nem hallgat
többé. Emésztő tűz jár előtte, körülötte viharok tombolnak. Felhívja az eget, szólítja a
földet, így tart ítéletet népe felett. Gyűjtsétek körém enyéimet, akik áldozatban velem
szövetségre léptek.” Az önzés miatt, a világ szeretete miatt feledik Istent. Soknak sivár
a lelki élete, s így siránkoznak: a terméketlenségem, a terméketlenségem, a terméketlenségem! Az Úr javakat kölcsönzött népének, hogy kipróbálja őket, hogy vizsgára tegye
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szeretetük mélységét. Némelyek elszakadnak tőle, s inkább lemondanak mennyei kincsükről, mintsem csökkentsék világi javaikat, és áldozattal lépjenek szövetségre az Úrral.
Az Úr felszólítja őket, hogy hozzanak áldozatot, de a világ szeretete bezárja fülüket; nem
akarják meghallani.
Körülnéztem, hogy lássam: azok közül, akik állítják, hogy várják a Krisztus eljövetelét, hányan hoznak szívesen áldozatot bőségükből az Istennek. Láttam néhány szerény
szegényt, akik, akár a szegény özvegy, megvonják szájuktól a falatot, a perselybe téve
filléreiket. Isten szemében ezek az áldozatok kincsekkel érnek fel. Hanem akik vagyonosodtak, tollasodtak, azok messze lemaradtak. Ahhoz képest, amit tehettek volna, jóformán semmit sem tesznek. Visszatartják javaikat Istentől, meglopják őt, mert félnek
Istenben bízni. Ez az egyik oka annak, hogy népünk annyira elgyöngült, és oly sokan
szállnak sírjukba. Köztünk élnek a másét kívánók. A világ szerelmesei, s a napszámost fillérnyi fizetéssel nyomorítók is köztünk találhatók. Igazságtalanul, és szűkmarkúan bánnak olyanokkal, akiknek semmijük; akik szegények, s kezük munkájából élnek. A világ
szerelmese kemény arccal, s még keményebb szívvel visszatartja, amit kemény munkával keresett meg valaki. Így bánnak Mesterükkel, ilyen fanyalogva tesznek valamicskét
Isten kincstárába. A példázatban szereplő férfi nem tudta hova tenni termését, s az Úr
rövidre szabta haszontalan életét. Így bánik el sokakkal. Mily nehéz is e romlott korban
megőrizni magunkat a világiasságtól és önzéstől. Mily könnyű hálátlanná válni a minden
áldásunk adományozója iránt. Komoly virrasztásra és sok imára van szükség, hogy aggódó gonddal megőrizzük lelkünket. „Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem
tudjátok, mikor jő el az az idő.”

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
10. Tanulmány Javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 404-410. ELŐKÉSZÜLET AZ UTOLSÓ
VÁLSÁGRA
Közvetlen előttünk a súlyos válság. Kitartó hitet követel meg tőlünk, hogy helyt tudjunk állni eme válság próbái és kísértései közt, és teljesíteni tudjuk feladatait. Mégis,
akkor is dicsőségesen diadalmaskodhatunk. Az ellenség egyetlen virrasztó, imádkozó,
hívő embert sem ejt majd csapdájába.
Az előttünk álló próbák idejére Isten biztonságot ígér azoknak, akik megtartják béketűrésének szavát. Krisztus így szól majd hűségeseihez: „Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtódat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a
bús• harag.” (Ésa 26:20) Júda oroszlánja, aki oly rettenetes kegyének megvetőivel szemben, Isten Báránya lesz az engedelmes és hű embereknek. A felhőoszlop haragosan és
rémítően dörög ugyan Isten törvénye megrontóira, de világosság, könyörület és szaba-
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dulás Isten parancsainak megtartói számára. A kar, mely lesújtja a lázadókat, elég erős,
hogy megszabadítsa a hűségeseket. Isten az utolsó szálig összegyűjti hűségeseit – efelől
bizonyosak lehetünk. „Elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és egybegyűjtik választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Mt 24:31)
Testvéreim, ti, akik előtt Isten megnyitotta Igéjének igazságait, milyen szerepet játszotok majd a világtörténelem záróeseményeiben? Tudjátoke, hogy az előkészületnek
milyen létfontosságú tevékenysége folyik égen és földön? Az igazság minden ismerője
előtt lehetőség nyílt, hogy tanulmányozza a jövendöléseket, megfogadja a tanácsokat
és felkészüljön a bennük leírt eseményekre, „mert közel az idő”. Senki se játsszék most a
tűzzel – a bűnnel, a világ mindennemű szenvedésének okozójával. Ne maradjatok fásultak és bárgyún közönyösek. Lelkünk sorsa ne függjön bizonytalanul. Bizonyosodj meg,
vajon teljesen az Úr oldalán állsze. Akinek őszinte a szíve, kérdezze reszkető ajakkal:
Kicsoda állhat helyt?
Vajon a legtartósabb anyagot építetted-e jellemedbe, a próbaidőnek ebben az értékes, utolsó óráiban? Megtisztogattad-e jellemedet minden szennytől? Követted-e a világosságot? Megegyezik-e életed hitvallásoddal? Tevékeny-e benned Isten kegyelmének
lágyító, szelídítő hatása? Olyan szívetek van-e, mely érez, olyan fületek, mely hall, olyan
szemetek, mely lát? Vagy hiába hirdették nektek a föld nemzeteinek sorsát eldöntő,
örök igazságokat? Ítélet folyik a nemzetek fölött, előkészületben Isten csapásaira. Ezen
a napon, amely örök következményekkel terhes, azoknak, akiket Isten igazságainak őreivé tett, Krisztus életét kell élniük. Ragyogtatod-e világosságodat a bűneikben pusztuló
nemzetek felvilágosítására? Tudod-e, hogy Isten parancsainak védőjeként kell kiállnod
azok elé, akik azt lábbal tapossák?
Lehet valaki csak részben, csak külsőleg hívő, mégis híjával találják majd, s elveszíti
örök életét. Gyakorolhatja ugyan a Biblia egyes tanításait, kereszténynek tarthatják őt az
emberek, mégis elveszhet, mert hiányoznak belőle a keresztény jellem elengedhetetlen
vonásai. Ha elhanyagolod, vagy félvállról veszed az Istentől jövő figyelmeztetéseket, ha
bűnt melengetsz, vagy mentegetsz, akkor megpecsételed sorsodat. Megmérnek majd
a mérlegen, és könnyűnek találnak. Örökre visszavonják tőled a kegyelmet, a békét, a
bűnbocsánatot. Jézus elhalad melletted, hogy soha vissza ne térjen imáid és könyörgéseid hallótávolságára. Végezzünk lelkiismeretes munkát, míg a kegyelem várakozik, amíg
az Üdvözítő közbenjár értünk.
Krisztus visszatérése már nem soká várat magára. Ez legyen minden üzenetünk alaphangja.
*****
Sokszor ismételjük el az emberek fülébe Krisztus második megjelenésének áldott
reménységét, és annak komoly következményeit. Ha Urunk közeli megjelenésére függesztjük tekintetünket, az megtanít, hogy minden világi dolgot üresnek és semmisnek
vegyünk.
*****
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Rövidesen Armagedon csatájára kerül a sor. Akinek öltözékére azt írták, hogy királyok
Királya és uralkodók Ura, hamarosan elővezeti a menny hadait.
Az Úr szolgái most nem mondhatják el Dániel prófétával: A kijelölt idő hosszú volt.
Már csak rövid idő van hátra, míg Isten tanúi befejezik munkájukat, előkészítik az Úr útját.
*****
Vessük félre rövidlátó, önző terveinket, s ne feledjük, hogy a legnagyobb szabású és
legelsőrendűbb fontosságú munkát végezzük. Ezzel a munkával az első, a második és a
harmadik angyal üzenetét hallatjuk, s felkészülünk a következő angyal érkezésére, aki
majd beragyogja dicsőségével a földet.
*****
Az Úr napja egyre közeledik, az állítólag nagy és bölcs emberek mégsem ismerik fel
Krisztus jövetelének és a világ végének jeleit. A gonoszság elhatalmasodik, és sok szívben kihűl a szeretet.
Ezrek és milliók döntik most el örök életüket vagy örök halálukat. A férfi, akit teljesen leköt hivatása, aki a szerencsejátékokban leli örömét, aki szereti kielégíteni elfajult
étvágyát, a szórakozás szerelmesei, a színházak és tánctermek látogatói számításukon
kívül hagyják az örökkévalóságot. Életük értelme csupán ennyi: mit együnk, mit igyunk,
s mivel ruházkodjunk. Nem tartanak a menny felé zarándokló menettel. A nagy hitehagyó vezeti őket, és vele is pusztulnak majd el.
*****
Ha nem értjük meg a gyorsan az örökkévalóságba surranó pillanatok fontosságát,
s ha nem készülünk fel helytállni Isten nagy napján, akkor hűtlen szolgák vagyunk. Az
őrállónak ismernie kell az éjjel óráját. Ünnepélyes komolyságba öltözött most minden,
s az igazság összes ismerőjének meg kell ezt értenie. Viselkedjünk s tegyünk mindent
Isten nagy napjára való tekintettel. Isten büntetései már el is kezdődtek, készüljünk fel
hát a rettenetes napra.
Érték az időnk. A próbaidőnek már csak kevés, nagyon kevés napja van hátra, mialatt
felkészülhetünk a jövő, halhatatlan életre. Nincs időnk, melyet bizonytalan mozgalmakra pazarolhatnánk. Nehogy csak felületesen olvassuk az Igét!
*****
Oly igaz most is, mint mikor Krisztus a földön járt, hogy az örömhírnek ellenség területére való minden behatolása az ellenség seregeinek kétségbeesett ellenállását váltja
ki. Az előttünk álló összecsapás a legrettenetesebb lesz azok között, melyeknek az ember valaha is tanúja volt. Bár olyan hatalmasnak ábrázolja Sátánt, mint valamely erőteljes, felfegyverzett férfit, bukása mégis teljes lesz, és az is vele pusztul el, aki a hűség
helyett a hitehagyást választja.
Isten mérsékelő Lelkének visszavonása már el is kezdődött. A szélvészek, viharok,
fergetegek, tűzvészek és árvizek, tengeri és szárazföldi szerencsétlenségek gyors ütem-
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ben követik egymást. A tudomány igyekszik megmagyarázni e tüneteket. Sűrűsödnek
körülöttünk a jelek, s Isten Fiának közelségéről tanúskodnak. De ezeket mind mással
indokolják, csak az igazi okkal nem. Az emberek nem ismerik fel az őrálló angyalokat,
akik a négy szelet mérsékelik, hogy ne fújjanak, míg Isten szolgáit el nem pecsételik. De
amikor Isten utasítja majd angyalait, hogy eresszék szabadjára a szeleket, olyan tusa
következik, melyet képtelen leírni a toll.
*****
Krisztus figyelmezteti a közönyöseket: „Mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév,
kivetlek téged az én számból.” (Jel 3:16)
*****
A szájból kivetés azt jelenti, hogy nem tudja felajánlani Istennek imáidat, sem pedig
szereteted kifejezéseit. Igehirdetésedet sem tudja jóváhagyni, sem más lelki tevékenységedet. Vallásgyakorlatodat sem mutathatja be a kéréssel, hogy kegyelmet nyerj. Ha
elgördíthetnénk a függönyt, felismerhetnék Isten szándékait, s a csapásokat, melyek
igen hamar bekövetkeznek a kárhozatra ítélt világra. Felismernéd beállítottságodat, s
félnél, reszketnél magadért és embertársaidért. A szívet tépő aggodalom buzgó imái
szállnának az égbe, a tornác és az oltár között sírnál, bevallva lelki vakságodat és visszaeső bűnös voltodat.
„Fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést! Gyűjtsétek össze
a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a
kisdedeket, menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és a menyasszony is az ő szobájából.
A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes,
oh Uram, népedhez, és ne bocsásd szidalomra [gyalázatra] örökségedet.” (Jóel 2:1517)
„De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy
térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a
haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” (Jóel 2:1214)
*****
Izráel hitehagyása és a szigorú megtorlás után Isten a kegyelemnek ezt az üzenetét
küldte bűnbánó népünknek: „És onnan adom meg neki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a
reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból feljövetelének napján. És azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én
férjem, és nem hívsz engem többé így: Baálom [uram].” (Hós 2:1415)
*****
„Azon a napon, ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni: Én férjem, és nem hívsz
engem többé így: Baálom [uram] … És eljegyezlek téged magamnak örökre, éspedig
igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el
téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hós 2:1519)
„Megtudjátok, hogy az Izráel között vagyok én, s hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek
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és nincs más! És soha többé nem pironkodik az én népem.” (Jóel 2:27)
Figyelmeztetés, intés, ígéret, mind nékünk szól, akik az utolsó időkben élünk. „Ne is
aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.” (1Thess 5:6)
*****
„De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a
nap.” (Lk 21:34)
*****
„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” (Mt 14:38) Virrasszatok,
hogy az ellenség be ne lopja magát. Virrasszatok a régi szokások, bűnös hajlamok fölött,
nehogy markukba kaparintsák a gyeplőt. Szorítsátok vissza Őket, és virrasszatok. Ügyeljetek gondolataitokra, vigyázzatok a tervekre, nehogy magatokat állítsátok középre. Virrasszatok az alkalmak fölött, amikor jót tehetnétek velük.
*****
Virrasszatok, hogy „ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva.”.(Mk 13:36)

<<<vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány Javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 177-183; A „NAPOK ÉS ÓRÁK” MEGHATÁROZÁSÁNAK VESZÉLYE
„NEM A TI DOLGOTOK TUDNI AZ IDŐKET VAGY ALKALMAKAT”
„Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon
át megjelenvén nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velök összejővén, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, melyet úgymond, hallottatok tőlem: Hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti
azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok
egybegyűltek, megkérdék őt, mondván: Uram, avagy nem ez időben állítod-é helyre az
országot Izráelnek? Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett” (ApCsel 1:3-7).
A tanítványok égtek a vágytól, hogy megtudják Isten országa megjelenésének pontos
idejét, de Jézus azt mondta nekik, hogy nem tudhatják az időket és az alkalmakat, mert
az Atya nem tárta fel azokat. Nem az volt a legfontosabb számukra, hogy tudomást szerezzenek Isten országa helyreállásának idejéről. A Mester imádkozó, várakozó, vigyázó
és munkálkodó követőivé kellett válniuk. Be kellett mutatniuk a világnak Krisztus jelle-
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mét. Ma is ugyanarra van szükség a sikeres keresztény élethez, mint amire az apostolok
napjaiban szükség volt. „Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy
alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyheztetett. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok.” És mit kellett tenniük, miután a Szentlelket elnyerték? - „Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig” (ApCsel 1:7-8).
ÉLJETEK A LEHETŐSÉGEKKEL!
Nekünk is az apostolokéhoz hasonló munkát kell végeznünk! Ahelyett, hogy valami
különleges alkalomra várnánk, használjuk inkább a jelen lehetőségeit bölcsen arra, hogy
a lélekmentés munkáját végezzük! Ne merítsük ki elménk erejét az idővel kapcsolatos
spekulációkkal, mert azok az Úr kezében vannak, és Ő nem tárta fel azokat az emberek
előtt! A Szentlélek irányítása alá kell helyeznünk életünket! Végezzük el jelenlegi kötelességeinket, adjuk az élet kenyerét - melyet emberi elgondolások nem fertőznek - az
igazságra éhező lelkeknek!
Sátán mindenkor készen áll, hogy olyan elméletekkel és számítgatásokkal töltse be
az emberek elméjét, amik eltérítik őket a jelenvaló igazságtól, s ennek folytán alkalmatlanná válnak arra, hogy a harmadik angyal üzenetét hirdessék a világnak. Ez mindig
is így volt. A Megváltónak elmarasztalóan kellett beszélni azokhoz, akik spekulációkba
merültek és mindig olyan dolgokba kívántak betekinteni, amikről az Úr nem adott kinyilatkoztatást. Jézus fontos igazságot hozott földünkre. Azt kívánta, hogy az emberek belássák a törvényeinek és előírásainak való engedelmesség szükségességét, és végezzék
mindenkori kötelességüket. Tanításai pedig olyan jellegűek voltak, amelyek az azonnali
és a mindennapi szükségüknek megfelelő ismeretet nyújtották.
Jézus mondta: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz
Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust” (Jn 17:3). Krisztus minden szavának és tettének egyetlen célja volt: hogy az igazságot az elmékbe ültesse, hogy általa az emberek
eljuthassanak az örök életre. Jézus nem azért jött, hogy valamiféle különleges kijelentéssel döbbentse meg az embereket egy eljövendő esemény idejére vonatkozólag, hanem azért, hogy tanítsa és megváltsa az elveszettet. Nem azért jött, hogy kíváncsiságot
ébresszen, és hogy azt kielégítse. Tudta, hogy az növelné az újszerű és érdekes utáni
étvágyukat. Célja olyan ismeret átadása volt, ami elősegíti az emberek lelki növekedését
és az engedelmesség és a valódi szentség útján való előrehaladását. Csak olyan tanítást
adott, amit mindennapi életszükségleteikben alkalmazni tudtak; csak olyan igazságot
hirdetett, amit ugyanebből a célból kellett továbbadniuk másoknak is.
Jézus nem adott új kijelentéseket az embereknek, hanem olyan igazságok megértését segítette, amelyeket a papok és tanítók hosszú idő óta elhomályosítottak és helytelenül alkalmaztak. Jézus megfelelő helyükre tette az isteni igazság drágaköveit, hogy újra
ugyanabban a rendben legyenek, mint ahogy a pátriárkák és próféták kapták őket. Eme
értékes tanítás után megígérte, hogy el fogja küldeni a Szentlelket, aki majd mindazt
emlékezetükbe idézi, amit Ő mondott nekik.
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Szüntelen ki vagyunk téve annak a veszélynek, hogy az evangélium egyszerűsége
fölé helyezkedjünk. Sokak hő vágya, hogy a világ figyelmét valami olyan eredeti dologra
irányítsák, amely lelki elragadtatásba emeli az embereket és új tapasztalatokat ad nekik. Igaz, hogy a jelenlegi tapasztalatoknak meg kell változniuk, de ez azért van, mert a
jelenvaló igazság szentségéhez nem úgy viszonyulnak, ahogyan kellene. A szív megváltozására van szükség, amit egyedül akkor érhetünk el, ha személyesen folyamodunk
Istenhez áldásért és erőért, valamint ha buzgón imádkozunk azért, hogy kegyelme ránk
áradhasson és jellemünk átalakuljon. Erre a változásra van ma szükség, s e tapasztalat
elnyerésére szívbeli komolysággal és kitartó igyekezettel kell törekednünk. Őszintén kellene kérdeznünk, hogy mit kell tennünk üdvösségünk érdekében. Tudnunk kellene, hogy
mik azok a lépések, melyek a menny felé vezetnek bennünket.
ÓVÁS AZ IDŐMEGHATÁROZÁSOKTÓL
A tanítványok kevésnek tartották és nem is értették meg a Krisztustól kapott igazságok szélességét, mélységét és értékét, és Isten népét ma is hasonló állapot jellemzi. Mi
is elmulasztottuk befogadni azt a nagyszerű és csodálatos igazságot, amit Isten ma ránk
bízott. Ha előrehaladnánk a lelki dolgok felől való ismereteinkben, akkor életünk olyan
területein tapasztalhatnánk meg az igazság növekedését, melyekről nem is álmodtunk.
Az igazság azonban sosem fog olyan vonalon növekedni, amely annak elképzelésére indít bennünket, hogy lehetőségünk van megtudni azokat az „időket és alkalmakat”, melyeket az Atya saját hatalmába helyezett. Újra és újra figyelmeztetést kaptam az időmeghatározást illetően. Isten népe számára többé soha nem lesz időn alapuló üzenet. Sem a
Szentlélek kitöltésének, sem Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni.
Mielőtt erre az összejövetelre jöttem, áttekintettem az írásaimat, hogy kiválasszam
közülük azokat, melyeket Ausztráliába kell vinnem. Keresés közben rábukkantam egy
borítékra, melyen ez állt: „Időmeghatározásra vonatkozó bizonyságtétel, 1851. június
21. Őrizd gondosan!” Kinyitottam a borítékot, majd a következőket olvastam:
„Egy White testvérnőnek adott látomás leírása; Camden, N. Y., 1851. június 21. Az Úr
feltárta előttem, hogy az üzenetnek terjednie kell, és annak nem szabad időn alapulnia,
mert az idő többé nem lesz próbakő. Láttam, hogy néhányan hamis izgalmi állapotba
kerültek az időről szóló prédikációk hatására. A harmadik angyal üzenete azonban képes
megállni saját alapján, megerősítéséhez nincs szükség időről való kijelentésekre. Hatalmas erővel szólva el fogja végezni feladatát, és rövidre lesz metszve igazságban.
Láttam, hogy némelyek egész életüket a következő őszhöz igazították, azaz számítgatásokat végeztek, és azok eredményére hivatkozva megszabadultak tulajdonaiktól. Helytelen volt ezt tenniük. Ahelyett, hogy Istenhez tértek volna naponta és őszintén vágytak
volna megtudni jelen kötelességüket, ők előre siettek, és úgy számolgattak, mintha tudták volna, hogy a mű ezen az őszön be fog végződni
(Ellen G. White).
„Másolva: Milton, 1851. június 29. A. A. G.”
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Erre az írásra bukkantam az elmúlt hétfőn, amikor írásaimat áttekintettem. Van itt
egy másik is, ami egy olyan személlyel kapcsolatos, aki 1844-ben számítgatásokat végzett Krisztus eljövetelét illetően, és aki érveit széles körben terjesztette, hogy elméletei
bizonyítékáról számot adjon. Egy tábori összejövetelen, Jacksonban [Michigan] szereztem tudomást működéséről, ahol megmondtam, ne hallgassanak ennek az embernek
az elméletére, mert az általa megjövendölt esemény nem fog bekövetkezni. Az „időket
és alkalmakat” Isten saját hatalmába helyezte. Miért nem ruházott fel bennünket Isten
azok ismeretével? - Azért, mert nem használnánk azokat helyesen. Ez az ismeret olyan
állapotot eredményezne népünk körében, ami nagyban hátráltatná Isten munkáját,
vagyis egy nép elkészítését arra, hogy az eljövendő nagy napon megállhasson. Nincs
szükségünk izgalmi állapotba kerülni az időt illetően. Nem szabad, hogy olyan idők és
alkalmak utáni kutatás töltse be életünket, melyekről Isten nem adott kijelentést. Jézus
azt mondta a tanítványoknak, hogy „vigyázzanak”, de ez nem egy előre kijelentett idő
elérkeztére vonatkozik. Követőinek olyan helyzetben kell lenniük, mint akik figyelnek a
kapitány parancsaira. Vigyázniuk, várakozniuk, imádkozniuk és dolgozniuk kell, miközben az Úr eljövetele közeledik. De senki nem képes annak megjövendölésére, hogy az
pontosan mikor lesz, mert „arról a napról senki sem tud.” Soha nem mondhatjátok azt,
hogy egy, kettő, vagy öt év múlva fog jönni. Ugyanakkor későbbre se toljátok eljövetelét
azt állítván, hogy talán tíz vagy húsz év múlva sem fog eljönni.
LEGYEN LÁMPÁSOTOKBAN OLAJ!
Isten népének kötelessége, hogy lámpásaikban olajat tartsanak, és olyanok legyenek, mint akik az esküvőről visszatérő vőlegényre várakoznak. Egy vesztegetni való percetek sincs arra, hogy megfeledkezzetek a számotokra felkínált hatalmas megváltásról.
A lelkek megpróbálásának ideje végéhez közeledik. Nap mint nap emberek sorsa pecsételtetik meg, és még azt sem tudjuk, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai közül nem
kerülnek-e sokan hamarosan a sírba. Vegyük figyelembe, hogy életünk bármely pillanatban megszakadhat, és egy pillanatra sem vagyunk biztonságban, hacsak életünk nincs
elrejtve Krisztussal együtt Istenben. Feladatunk nem az, hogy egy különleges időben
értünk végzett speciális munkára várakozzunk, hanem, hogy előrehaladjunk a világ figyelmeztetésének munkájában.
Vannak körülöttünk fiatalok, bűnbánat nélküliek és a megtéretlenek. Mit teszünk
értük? Szülők, vágyakoztok-e gyermekeitek megtérésére első szeretetetek tüzével, vagy
az élet dolgai kötnek le benneteket oly mértékben, hogy nem tesztek komoly erőfeszítéseket arra, hogy együtt munkálkodjatok Istennel? Nagyra tartjátok-e a Szentlélek munkáját és misszióját? Tudjátok-e, hogy a Szentlélek az a közvetítő, aki által el kell érnünk
a körülöttünk élő lelkeket? Az összejövetel után el fogjátok-e felejteni azokat a kérleléseket, melyeket hozzátok intéztem? Szemet hunytok-e a figyelmeztető üzenetek felett,
hogy ekképpen az igazság úgy csorogjon ki szívetekből, mint törött edényből a víz?
Az apostol mondja: „Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra
figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Mert ha az angyaloktól hirdetett beszéd
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erős volt és minden bűn és engedetlenség elvette igazságos büntetését: Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel, amelyet, miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra, velük együtt bizonyságot tevén arról az Isten, jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel s a Szentléleknek
közléseivel az ő akarata szerint?” (Zsid 2:1-4).
A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, s eközben ti nem érezhetitek
szabadnak magatokat a jelen kötelesség elhanyagolására. Nem tarthatjátok fenn azt
a gondolatot, hogy az általatok tett erőfeszítések nélkül is eljöhet a megújulás, aminek idején majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adnotok magatokat Istennek,
hogy dicsőség edényeivé tehessen benneteket és szolgálatába állíthasson! Ma át kell
adnotok magatokat Istennek, hogy megüresítsétek magatokat az éntől: irigységtől, féltékenységtől, gonosz rágalmazástól, versengéstől és mindentől, ami Isten szemében
becstelenség! Ma meg kell tisztítanotok edényeteket, hogy készek legyetek a mennyei
harmat felfogására, a késői eső záporaira. A késői eső jönni fog, és Isten áldása ki fog
töltetni mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Jelenlegi feladatunk az, hogy
lelkünket odaszánjuk Krisztusnak, hogy elkészülhessünk az Úrtól jövő felüdülés idejére a Szentlélek keresztségére (The Review and Herald, 1892. március 22).
AZ IDŐRŐL NINCS KIJELENTÉS
Isten nem tárta fel előttünk az üzenet hirdetése és a próbaidő lejártának idejét.
Fogadjuk el a kinyilatkoztatott dolgokat a magunk és gyermekeink számára, de ne törekedjünk annak megismerésére, amit a Mindenható eltitkolt előlünk. Kötelességünk,
hogy őrködjünk, dolgozzunk és várakozzunk. Munkálkodjunk minden pillanatban az elveszendő emberek lelkéért! Szüntelen Jézus lábnyomában kell járnunk! Munkálkodjunk
Vele együtt, osztogassuk ajándékait Isten bővölködő kegyelmének hű sáfáraiként. Sátán
készen áll arra, hogy olyan tőle származó üzenetet adjon azoknak, akik nem tanulnak
naponta Jézustól, mely által a jelennek szóló nagyszerű igazságot hatástalanítani tudja.
Levelek érkeztek hozzám, melyekben azt kérdezik, kaptam-e határozott világosságot
a próbaidő végének idejére vonatkozólag. Azt kell mondjam, hogy egyetlen üzenetet
hordozok, mégpedig azt, hogy most van itt az ideje a munkának, amíg tart a ma, mert
az éjszaka eljön, amikor egy ember sem munkálkodhat többé. Most, egyedül most van
itt az idő arra, hogy vigyázzunk, dolgozzunk és várakozzunk. Isten Igéje kijelenti a tényt,
hogy mindennek vége közel van. A Biblia igen határozott bizonyságot tesz, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy az igazság a szívébe íródjék, irányítva az életet és
megszentelve a jellemet. Az Úr Lelke azon munkálkodik, hogy az ihletett Ige igazságát a
lélekbe vésse, hogy így Krisztus követői olyan öröm részesei legyenek, melyet másoknak
is továbbadhatnak. Az idő most, egyedül most alkalmas a munkára - amíg tart a ma.
Senki nem kaphatott olyan parancsot, hogy azért kutassa a Bibliát, hogy - ha lehetséges
- kiderítse a próbaidő lejártának idejét. Istennek nincs ilyen üzenete egyetlen halandó
számára sem. Nem akar megbízni egy halandót sem annak kijelentésével, amit az emberek elől rejtve őriz (The Review and Herald, 1894. október 9).
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VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK!
Nem tudok nektek időt mondani, mikor történik meg a Szentlélek kitöltetése, amikor
a hatalmas angyal lejön a mennyből, és egyesül a harmadik angyallal a munka befejezésére a földön. Üzenetem az, hogy egyedül akkor vagyunk biztonságban, ha felkészülünk
a mennyből jövő felüdülés idejére azáltal, hogy lámpásainkat égve tartjuk. Krisztus azt
mondta, hogy vigyázzunk, mert amely órában nem gondolnánk, abban jön el az Embernek Fia. „Vigyázzatok és imádkozzatok” - ezt az utasítást adta a Megváltó. Napról napra
kell folyamodnunk Isten Lelkének megvilágosításáért, hogy lelkünkön és jellemünkön
elvégezhesse feladatát. Milyen sok idő ment veszendőbe jelentéktelen dolgok miatt!
Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjön
a felüdülés ideje az Úrnak színétől (The Review and Herald, 1892. március 29. - Istentisztelet Lansing-ban, Michigan, 1891. szeptember 5-én).

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány Javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 24-26. KÖTELESSÉGEINK A MEGPRÓBÁLTATÁS IDEJÉN
Az Úr ismételten megmutatta nekem, hogy a Bibliával ellenkezik, ha a nyomorúság
idejére, mulandó szükségleteink kielégítéséről akarunk gondoskodni. Láttam, hogyha
a szentek élelmiszerkészleteket halmoznának fel házaikban vagy a mezőkön, a szomorúság idején, midőn kard, éhség és döghalál látogatja a földet, erőszakos kezek vennék
azokat birtokukba, és mások aratnák le mezőik gyümölcsét. Akkor lesz itt az ideje, hogy
teljes bizalommal viseltessünk Isten iránt, és Ő gondoskodik rólunk. Láttam, hogy kenyerünk és vizünk abban az időben biztosítva van és sem éhséget, sem szükséget nem
szenvedünk; mert Isten a pusztában is teríthet számunkra asztalt. Ha szükség volna,
hollókat küldene táplálásunkra, amint Illést is táplálta, vagy mannát hullatna az égből,
mint hajdan Izrael népéért tette.
Isten népe a szomorúság idejében semmi hasznát sem veheti a házaknak és földbirtokoknak, mert a feldühödött csőcselék elől menekülniük kell; abban az időben vagyonukat nem használhatják a korszerű igazság terjesztésére. E látomásban láthattam, hogy
Isten azt akarja, hogy szentjei minden javuktól elszakadva áldozattal kössenek frigyet
Istennel, mielőtt a szomorúság ideje eljönne. Ha javaikat az Úr oltárára helyezték, és
komolyan kérik az Urat, hogy mutassa meg kötelezettségeiket, az Úr megmutatja nekik,
hogy mikor rendelkezzenek felettük. Akkor teljesen szabadok lesznek majd a szomorúság idején s többé mi sem ránthatja őket vissza.
Láttam, hogyha egyesek javaikhoz ragaszkodtak, és nem kérdezték meg az Urat
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kötelezettségeik felől, az Úr nem tudatta velük kötelességeiket. Az Úr megengedte nekik, hogy javaikat megtartsák, de az a szomorúság idején hegyhez hasonlóan,
agyonnyomással fenyegette őket. Ekkor már túladtak volna szívesen vagyonukon, de
már késő volt s erre nem voltak képesek. Hallottam amint többen panaszkodtak: „Isten népe ellankadt, Isten népe éhezte az igazságot és mi mégsem igyekeztünk ezt a
hiányt pótolni; most minden vagyonunk haszontalan. Óh, bárcsak odaadtuk volna
annakidején vagyonunkat, és kincseket gyűjtöttünk volna a mennyben.” Láttam, hogy
az áldozat nem növekedett, hanem állandóan csökkent és megemésztetett. Láttam,
hogy Isten nem kívánta azt, hogy minden gyermeke egyszerre adja el vagyonát, de
ha kívánják, Isten megmutatja szükség esetén, hogy mikor és mennyit adjanak el. Az
elmúltban sokan voltak kénytelenek egész vagyonukat az üdvüzenet előmozdítására
felajánlani, holott másoknak megengedtetett, hogy mindaddig használják vagyonukat, amíg arra szükség nem lesz. Ha a műnek szüksége lesz vagyonukra, akkor kötelességük lesz azt eladni.
Láttam, hogy nagyon sokan félreértik az üzenetet: „Adjátok el, amitek van és adjatok alamizsnát.” Sokan hamis világításban látják a Megváltó eme szavait s nem értik
meg annak igazi célját. Az eladásnak nem az a célja, hogy olyanok között osszuk szét,
akik dolgozhatnak és magukat eltarthatják, hanem hogy az igazságot terjesszük. Valóságos bűn azoknak a lustaságát támogatni és elősegíteni, akik dolgozni tudnának.
Sokan látogatják gyülekezeteinket, de nem azért, hogy Isten nevét megdicsőítsék,
hanem a „kenyérért és a halakért”. Ezek sokkal jobban teszik, ha inkább odahaza maradnak, előteremtik családjuk létfenntartásához szükséges eszközöket és munkájukkal
hozzájárulnak a fenséges igazságnak az egész világon való terjesztéséhez. Most van itt
az ideje annak, hogy kincseket gyűjtsünk a mennyben, és hogy szívünket előkészítsük
a szomorúság idejére. A megpróbáltatás idejében csak azok állhatnak meg, akiknek
szíve és keze tiszta. Itt az ideje, hogy Istenünk törvényeit beírjuk lelkünkbe, homlokunkra és szívünkbe.
Az Úr megmutatta nekem, hogy mily veszélyes dolog lelkünket földi gondokkal és
gondolatokkal foglalkoztatni. Láttam, hogy izgató könyvek olvasása által sokan elfordulnak a korszerű igazságtól és a szent Biblia iránti szeretetük kihal. Mások amiatt
nyugtalankodtak és aggódtak, hogy mit egyenek, igyanak, és hogyan öltözködjenek.
Sokan úgy vélték, hogy még nagyon messze van az Úr eljövetele. Az idő már hosszabbra nyúlt, mint ők remélték, ezért azt hiszik, hogy még több év fog elmúlni s ily módon
gondolataik elterelődnek a jelenkori igazságtól és a világ felé fordulnak. E dolgokban
igen nagy veszélyt láttam; mert ha a lélek más dolgokkal telik meg, akkor a korszerű
igazságot elveti s nincs többé hely homlokukon az élő Isten pecsétje számára. Láttam,
hogy Jézus a mennyei szentek szentjében csakhamar befejezi szolgálatát. Testvérek,
használjuk fel szabadidőnket a Biblia kutatására, amelynek alapján az utolsó napon
megítéltetünk.
Kedves Testvéreim! Legyenek állandóan Isten parancsai és Jézus Krisztus bizottsága gondolataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el a világi gondolatokat tőletek. Midőn
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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.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány Javasolt olvasmánya
TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 33-36.
KÉSZÜLŐDÉS A VÉGRE
1850. szeptember 07-én Oswego-ban megmutatta nekem az Úr, hogy népe érdekében igen nagy munkát kell végeznünk, hogy megállhassunk az Úr napján. Figyelmemet
felhívták azokra, akik magukat adventistáknak vallják ugyan, de a korszerű igazságot
mégis elvetik; és láttam, hogy egymás közt egyenetlenkedtek, hogy az Úrnak keze rajtuk
volt, hogy az egybegyűjtés idején szétszórja őket, hogy ezáltal azoknak a „drágaköveknek”, akiket idáig tévedésbe ringattak, megnyíljanak a szemeik s felismerjék tényleges
állapotukat. Ha tehát ezeknek Isten hírnökei az igazságot hirdetik, fogékonyan hallgatják
azt, belátják igazi szépségét és összhangját, és engedelmeskednek neki. Elhagyják eddigi
összeköttetéseiket és tévedéseiket, elfogadják a drága igazságot s álláspontjukat indokolni is tudják.
Láttam, hogy azok, akik az Úr szombatját ellenzik, nem tudják a Bibliából bizonyítani,
hogy álláspontunk helytelen. Ezért rágalmazzák azokat, akik az igazságot hiszik és tanítják, sőt jellemüket is támadják. Sokan, akik valaha lelkiismeretesek voltak és Istent és
Igéjét szerették, de mert később elvetették az igazság világosságát, szívük annyira megkeményedett, hogy lelkiismeret furdalás nélkül rágalmazzák meg azokat, akik szeretik az
Úr szent szombatját és bátran hirdetik az igazságot. Ám de ezek a dolgok nem akadályozhatják Isten művét. A valóság az, hogy az igazság ellenségeinek eljárása gyakran legjobb eszköz arra, hogy mások szemei megnyíljanak. Isten végül megkeresi és összegyűjti
összes drágakövét, mert az Úr hatalmas kezét állandóan kinyújtva tartja, hogy felüdítse
népe maradékát; és munkáját dicsőségesen be is végzi.
Mi, akik az igazságot hisszük, nagyon ügyeljünk arra, nehogy alkalmat adjunk a rágalmazóknak a fecsegésre. Nagyon vigyázzunk minden lépésünkre, hogy az a Bibliával
összhangban legyen. Azok, akik gyűlölik Isten parancsolatait, éppúgy örvendenek ma is
tévedéseinknek és hibáinknak, mint 1843-ban a hitetlenek.
1851. május 14-én láttam Jézus szépségét és kedvességét. Miközben szépségét és
dicsőségét szemléltem, nem is mertem arra gondolni, hogy valaha elszakadhatnék
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Tőle. Láttam, hogy fénysugár áradt ki az Atyát övező dicsfényből és midőn közelembe
ért e fény, remegtem mint a falevél. Úgy éreztem, hogy azonnal meg kell halnom, ha
ez a fény közelebb jönne hozzám; de elhaladt mellettem. Ekkor némi fogalmat alkothattam magamnak a mi nagy és hatalmas Istenünkről. Azt is láttam azonban, hogy
mily halvány fogalmuk van az embereknek Isten végtelen szentségérő; hányszor használják hiábavalóan és haszontalanul szent nevét, anélkül, hogy ismernék a nagy és
félelmetes Istent, kiről beszélnek. Ima közben is sokszor használnak meggondolatlan
és tiszteletlen kifejezéseket, melyek Isten Lelkét elszomorítják és így imáikat a menny
nem hallgathatja meg.
Láttam, hogy nincsenek tudatában, mivé kell lenniük, ha a szomorúság idején a
mennyei Szentélyben szolgáló főpap közbenjárása nélkül Isten színe előtt akarnak megállni. Akik az élő Isten pecsétjét veszik fel, és akik ily módon a szomorúság idején biztonságban vannak, azoknak teljesen Jézus képmását kell szerte sugározniuk.
Láttam, hogy sokan elmulasztják a szükséges előkészületet és a „felüdülés” és a „késői eső” idejét várják, mely őket alkalmassá tegye, hogy az Úr napján megállhassanak,
s színe előtt élhessenek. Óh, hány embert láttam minden oltalom nélkül a szomorúság
idején. Elhanyagolták a szükséges előkészületet, és ezért nem nyerhették el a felüdülést sem, ami pedig feltétele annak, hogy megállhassanak a szentséges Isten színe előtt.
Akik nem engedik magukat, hogy a próféták előkészítsék őket, akik elmulasztják lelküket megtisztítani azzal, hogy a teljes igazságnak engedelmeskednek, és akik állapotukat
jobbnak tartják, mint amilyen a valóságban, majd ha a csapások jönnek, felébrednek s
belátják, hogy szükségük lett volna az építkezésnél a megfaragásra és beillesztésre. Csak
hogy akkor már nem lesz idő ennek elvégzésére és nem lesz közbenjárójuk sem, aki
ügyüket a mennyei Atya előtt képviselje. Mielőtt ez az idő elkövetkezik, már elhangzott
az ünnepélyes figyelmeztetés: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki
fertelmes, legyen fertelmes ezután is; aki igaz, legyen igaz ezután is s aki szent, az szenteltessék meg ezután is.” Láttam, hogy nem lehet a felüdülés részese, aki nem győzött
minden bűn, büszkeség, önzés, világ szeretet, hazug szó, vagy cselekedet felett. Jöjjünk
azért mind közelebb az Úrhoz és kérjük Őt teljes szívünkből, hogy megtehessük mindazon előkészületeket, melyek bennünket alkalmasakká tesznek arra, hogy megálljunk az
Úr napjának nagy küzdelmében. Gondoljunk arra, hogy Isten szent és csak szent lények
lakozhatnak közelében.
IMA ÉS HIT
Sokszor láttam, hogy Isten gyermekei mennyire elhanyagolják az imát; különösen a
csendes imát. Sokan nem gyakorolják hitüket úgy, hogy előjoguk és kötelességük lenne
s gyakran várnak arra az érzelemre, melyet csak egyedül a hit adhat. Az érzelem: nem
hit; a kettő különbözik egymástól. Hitünk gyakorlása rajtunk múlik, ellenben áldással és
boldogító érzelmekkel egyedül csak Isten ajándékozhat meg minket. Isten kegyelme az
élő hit csatornáján át áradhat lelkünkbe és nékünk módunkban áll ezt a hitet gyakorolni.

158

11. Tanulmány Javasolt olvasmánya

Az igaz hit igényli, majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok megvalósulnának, vagy érezhetők volnának. Küldjük imáinkat hittel a mennyei szentek szentjébe; ragadjuk meg hittel a megígért áldásokat és tartsuk magunkénak. Higgyük, hogy el
is nyerjük az áldásokat, mert hittel már megragadtuk azokat s azok már tulajdonunkat
képezik e szöveg értelmében: „Mindaz, amit imáitokban kértek, ha hiszitek, hogy elnyeritek azokat, megadatik néktek.” Itt hitre, egyszerű hitre van szükség, mellyel elhisszük,
hogy az áldásokat elnyerjük, még mielőtt láthatnánk azokat. Ha azután a megígért áldás
megvalósul, beteljesedett a hit. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor van nagy hitük, ha
sokat nyertek el Isten Szentlelkéből, s hogy mindaddig nincs hitük, amíg Isten Szentlelkének erejét nem érzik. Ezek összecserélik a hitet azzal az áldással, ami a hit folyománya.
Épp akkor van a legnagyobb szükségünk élő hitre, midőn a Lélek hiányát érezzük. Ha a
sötétség sűrű felhői tornyosulnak gondolatvilágunk felett, akkor ütött annak órája, hogy
élő hittel törjük át a sötétséget és szórjuk szét a felhőket. Az igaz hit azokon az ígéreteken alapszik, melyek Isten szavában foglaltaknak és csak azok tarthatnak arra igényt, kik
feltétel nélkül engedelmeskednek Istennek. „Ha énbennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek.” (János 15,7)
„És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat
cselekesszük, amik kedvesek előtte.” (1János 3,22)
Imádkozzunk sokat csendben. Krisztus a szőlőtő, mi vagyunk a venyigék. Ha növekedni akarunk, és ha gyümölcsöt akarunk teremni az élő Szőlőtőből kell nedvet és táplálékot
magunkba szívnunk; mert ha Tőle elszakadunk, elerőtlenedünk.
Kérdeztem az angyalt, miért nincs több hit és erő Izraelben? Így felelet: „Ti nagyon
hamar elengeditek a Mindenható karját. Szálljon fel fohászotok Isten királyiszékéhez és
tartsanak ki erős hitben. Az ígéretek bizonyosak. Higgyétek, hogy elnyeritek azokat a
dolgokat, amikért könyörögtök, s akkor mind meglesznek azok.” Ezután Illésre hívták fel
figyelmemet. Ő hozzánk hasonló ember volt, de áhítattal és buzgón imádkozott. Hite
kiállotta a próbát. Hétszer könyörgött az Úrhoz s végül megjelent a felhő. Láttam, hogy
az Úr ígéreteiben kételkedünk s az Urat hitetlenségünkkel megsértettük. Így szólt az
angyal: „Öltsétek magatokra az Úr fegyverzetét; mindenekelőtt pedig öltsétek fel a hit
pajzsát. Ez óvja meg szíveteket, ez óvja meg egész életeteket a gonosz tüzes nyilaitól.”
Ha az ellenségnek sikerül a gyengék szemeit Jézusról eltéríteni, s ha tekintetüket saját
méltatlan voltukra irányíthatja ahelyett, hogy Jézus érdemeivel, szeretetével és kegyelmével foglalkoznánk, akkor elérte célját: megrabolta őket hitük pajzsától. Védtelenül
lesznek kitéve kísértéseinek. Tekintsük hát állandóan Jézusra, bízzunk Őbenne, és akkor
hitünk megerősödik.

<<<vissza a 11. tanulmányhoz

TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 33-36.
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TAPASZTALATOK ÉS LÁTOMÁSOK, 62-64. KÉSZÜLŐDÉS KRISZTUS
ELJÖVETELÉRE
Kedves Testvérek!
Hiszitek e teljes szívetekből, hogy az Úr eljövetele közel van, s hogy nekünk kell a világgal közölni az utolsó kegyelmi üzenetet, azt a kegyelmi üzenetet, amelyhez hasonlót
az Úr még sohasem küldött a bűnös világnak? Vajon oly példát adunk e, amilyent kell?
Bizonyságot teszünk e életünkkel és eljárásunkkal egész környezetünknek arról, hogy várjuk Urunknak és Üdvözítőnknek dicsőséges eljövetelét, annak a Jézus Krisztusnak eljövetelét, aki halandó testünket elváltoztatja s az Ő megdicsőült testéhez teszi hasonlóvá?
Félek, hogy ezeket az igazságokat nem hisszük úgy, és nem vagyunk velük úgy tisztában,
mint ahogy kellene. Akik hiszik a nagy fontosságú, korszerű igazságot, melyet vallunk,
éljék is ki hitüket. Sajnos, inkább törekszünk szórakozások és oly dolgok után, amelyek
e világ figyelmét magukra vonják. Sokat foglalkozunk a ruházattal, nyelvünket gyakran
könnyelmű, sőt haszontalan fecsegésre használjuk fel, amelyek meghazudtolják hitvallásunkat, mert nem az oda fel valókkal törődünk, ahonnan a mi Üdvözítőnket várjuk.
Angyalok vesznek körül és őriznek minket; mi azonban gyakran elszomorítjuk őket,
mert könnyelmű beszélgetéseket folytatunk, gondtalanul tréfálkozunk, vagy közömbösen viselkedünk az igazság ügye iránt. Néha összeszedjük ugyan magunkat és megfeszítjük erőnket, hogy győzzünk, azonban mindig újra visszaesünk előbbi hanyag állapotunkba. Képtelenek vagyunk a bűnös kísértéseknek ellenállni, nem tudjuk legyőzni a
szenvedélyeket, s nem álljuk ki aranynál drágább hitünknek próbáját. Nem szenvedünk
Krisztusért, és nem örvendünk a megpróbáltatásoknak.
Óh, mily nagymértékben hiányzik belőlünk a keresztényi szilárdság, hogy Istent elvből
szolgáljuk. Ne a saját tetszésünket keressük, hanem igyekezzünk minden cselekedetünkkel, szavunkkal Istent dicsérni. Ha jól szívünkbe vésnénk és jól emlékezetünkben tartanánk a következő szavakat, akkor nem esnénk oly könnyen kísértésbe s szavaink kevesek
de jól megválogatottak lennének: „Pedig betegségeinket ő viselte és fájdalmainkat hordozta és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta
van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” „Az embereknek felelniük kell az ítélet alkalmával
minden egyes haszontalan szóért, melyet kimondtak.” Te, óh Isten, látsz engemet!”
Ha ezeket a bibliai verseket olvassuk, ha arra gondolunk, hogy Jézus mit szenvedett
érettünk, nyomorult bűnösökért, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és szent vére által megváltson minket, lehetetlen, hogy ne vágyakozzunk mi is Érette szenvedni. Ha lelkünk
ezzel a gondolattal foglalkozik, a büszke Én megalázkodik s gyermeki egyszerűséggel,
türelemmel hallgatjuk és megszívleljük a komoly, dorgáló szót s többé nem leszünk ingerlékenyek; nem uralkodhat bennünk többé az önző lelkület.
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Az igazi kereszténynek a mennyben van öröme és vigasza. Azoknak sóvárgó lelke, akik
már megízlelték az eljövendő világ erőit és a menny örömét, többé nem vágyik a világ
dolgai után. Ezeknek lelke Isten után sóvárog. Szabadidejükben sem unatkoznak, mert
ilyenkor is eleget tehetnek Istenért. Ott lesz szívük is, ahol kincsük van, és a legszorosabb
és legédesebb közösségben lesznek Istennel, akit szeretnek, és akit szolgálnak. Legnagyobb örömük az lesz, ha legfőbb és legdrágább kincsüket, a szent várost és az új földet,
örökös hazájukat szemlélhetik. Miközben magasztos és szentséges dolgokon elmélkednek, közelebb jő hozzájuk a menny, és érezni fogják a Szentléleknek erejét. Ez mindig
jobban és jobban elvonja őket a világtól és annak hiúságaitól, úgy hogy vigaszukat és
örömüket mennyei dolgokban, dicső otthonuk szemlélésében fogják találni. Isten és a
menny oly hatalmas vonzerőt gyakorol majd rájuk, hogy semmiféle hatalom sem távolíthatja el gondolataikat a lelki üdvösség és Isten megdicsőítésének magasztos tárgyától.
Ha elgondolom, hogy mily nagy áldozatot kellett hozni azért, hogy az igaz ösvényen
megtartassunk, önkénytelenül így kell felkiáltanom: Óh, minő szeretet, mily csodás szeretet lakozott az Isten Fiában irántunk, szegény bűnösök iránt! Vajon mi közömbösek és
gondtalanok legyünk, mialatt Isten mindent megtesz megmentésünk érdekében, amit
csak lehetséges? Az egész menny érdeklődést tanúsít sorsunk iránt. Óh, legyünk éberek
és buzgók, hogy tiszteljük, dicsőítsük és imádjuk a Magasságost és Fenségest. Áradjon
túl szívünk Isten iránti szeretettől és hálától, aki annyira szeret minket és irgalmaz nekünk. Tiszta és szentséges életmódunkkal dicsőítsük őt és mutassuk meg, hogy onnan
felülről születtünk, hogy hazánk nem e földön, hanem a mennyben van, hogy itt csak
zarándokok és idegenek vagyunk, akik a jobb hazába törekszünk.
Azok között, akik Krisztus nevét vallják, és közeli eljövetelét várják, sokan vannak,
akik még mindig nem tudják, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni. Szívüket még nem
vetették alá a kegyelem hatásának és nem haltak meg az Én-nek, amely minduntalan
követelődzik. Egyidejűleg megpróbáltatásaikról beszélnek, pedig megpróbáltatásaik
legfőbb oka makacs és dacos szívük, ami annyira érzékeny, hogy könnyen sértődik. Ha
ezek az emberek megértenék, hogy mit jelent Krisztust igazán követni, hogy mit jelent
igaz és őszinte kereszténynek lenni, komolyan munkához látnának. Mindenekelőtt meghalnának az Én-nek, kitartóan imádkoznának és megfékeznék szívük szenvedélyeit. Adjátok fel önbizalmatokat, önteltségeteket, kövessétek szelíd példaképeteket, tekintsetek
Jézusra, hitetek megkezdőjére és bevégzőjére, aki megvetve az örömöt és dicsőséget,
elszenvedte érettünk a kereszthalált és nem törődött a gyalázattal. Ő volt egykoron a mi
bűneink következtében a csendes, megölt Bárány, aki miattunk megsebesíttetett, megkínoztatott, és aki büntetésünk terhét viselte.
Óh, szenvedjünk hát Krisztusért mi is szívesen valamit! Feszítsük keresztre az „én”-t
naponként, legyünk itt részeseivé Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt mi is részesüljünk dicsőségében, hogy elnyerjük egykoron a dicsőség, a halhatatlanság, s az örök
élet koronáját.
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, 110-113; A RÁZÁS
1857. november 20-án megmutatták nekem Isten népét. Láttam, hogy hatalmasan
fel vannak rázva. Néhányan erős hittel és gyötrődve könyörögtek Istenhez. Arcuk sápadt,
mély aggodalomtól elgyötört volt, s elárulta benső küzdelmüket. Rettenthetetlenség
és mély komolyság ült arcukon, s nagy verejtékcseppek peregtek homlokukról. Arcuk
olykor fölvidult Isten jóváhagyásától, majd az előbbi komoly, buzgó, aggódó kifejezés
tért vissza. „Fújjátok meg a harsonát a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést!
Gyüjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket. A
tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái és mondják: Légy kegyelmes, óh
Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak
rajtuk a pogányok. Miért mondanák a népek között: Hol az ő Istenük?” Jóel 2:15–17.
,,Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek és elfut tőletek.
Közeledjetek Istenhez és közeledni fog hozzátok Tisztítsátok meg kezeteket ti bűnösök,
és szenteljétek meg szíveteket ti kétszívűek! Szomorkodjatok és gyászoljatok és sírjatok,
a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.” Jakab 4:7–10.
„Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés
(mint a polyva száll tova az a nap) míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok
nem jön az Úr haragjának napja! Keressétek az Urat mindnyájan, e föld alázatosai, akik
az ő ítélete szerint cselekedtek, keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot:
talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján!” Sofóniás 2:3.
Gonosz angyalok sürgölődtek körülöttük, sötétségüket igyekezve rájuk erőltetni, el
próbálták takarni tekintetük elől Jézust, és a környező sötétségre terelni szemüket, hogy
ne bízzanak Istenben, majd morogjanak ellene. Egyetlen biztonságuk az volt, ha fölfelé
tekintettek. Angyalok vigyáztak Isten népére, s amint az ördög angyalai ezekre az aggódókra sűrítették a mérgező légkört, a mennyei angyalok szüntelen legyeztek fölöttük
szárnyukkal, hogy eloszlassák a sűrű sötétséget.
Néhányan, láttam, nem vettek részt a gyötrődésben és könyörgésben. Közönyösnek
és nemtörődömnek látszottak. Nem álltak ellene a körülöttük terjengő sötétségnek, és
az sűrű fellegként zárta őket körül. Isten angyalai magukra hagyták őket, és azok segítségére siettek, akik teljes erejükkel küzdöttek a gonosz angyalok ellen, s azzal igyekeztek
segíteni magukon, hogy kitartóan Istenhez kiáltottak. Az angyalok otthagyták azokat,
akik nem igyekeztek segíteni magukon, és szemem elől veszítettem őket. Amint az imádkozók folytatták komoly kiáltásaikat, időről-időre Jézustól áradó fénysugár ragyogott rájuk bátorításul, és felvidította arcukat.
Megkérdeztem, mit jelent a rázás, amit láttam. Közölték, hogy a szókimondó bizonyságtétel váltja ki; amit az igaz tanú tanácsol a laodiceaiaknak. Ez majd megteszi hatását
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a befogadó szívére. Arra vezeti, hogy magasra emelje a zászlót, és az elegyítetlen igazságot hirdesse. Néhányan nem viselik el a félreérthetetlen bizonyságot. Fellázadnak
ellene, ez okozza majd a rázást Isten népe közt.
Az igaz tanú bizonyságtételének félig sem engedelmeskednek. Félvállról vagy teljesen semmibe vesszük az ünnepélyes bizonyságtételt, melyen a gyülekezet sorsa fordul.
E bizonyságtételnek mély bűnbánatra kell vezetnie, és aki valóban befogadja, engedelmeskedni fog annak, s megtisztul.
Az angyal rám szólt: „Hallgasd!” Rövidesen hangot hallottam, sok gyönyörű, édes és
összecsendülő hangszerek hangjához hasonlót. Felülmúlt minden zenét, amit valaha is
hallottam. Telve volt könyörülettel, megértéssel és magasztos, szent örömmel. Mélyen
átjárja egész valómat. Az angyal megszólalt: „Odanézz!” Figyelmem azokra fordult, akiket oly hatalmasan felráztak. Megmutatta nekem az előbb még lelkük gyötrelme miatt
síró és imádkozó embereket. Megkettőzték körülöttük az őrző angyalok csoportját, és
tetőtől talpig fegyverbe öltöztek. Ütemesen léptek, szilárdan, mint valamely katonai
egység. Arcukon tükröződött a kiállott, késhegyig menő harc, a kínos küzdelem, melyen
átestek. De a kegyetlen belső küzdelemben megnyűtt arcuk most a menny fényétől és
dicsőségétől ragyogott. Győztek, és ez a legmélyebb hálát, és szent, magasztos örömet
váltott ki belőlük.
A csoport megcsappant. Némelyek ki lettek rázva, s az út szélén lemaradtak. („Tudom
a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál vagy hév. Így
mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod,
hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.” Jelenések
3:15–17) A hanyagok, a közönyösek, akik nem csatlakoztak a győzelmet és üdvösséget
oly nagyra becsülőkhöz, hogy kitartóan könyörögjenek és gyötrődjenek érte, vereséget
szenvedtek, és hátra maradtak a sötétségben. Helyüket azonban rögtön mások foglalták el: elfogadták az igazságot, és beléptek a sorokba. A gonosz angyalok még mindig
szorongatták őket, de nem volt hatalmuk felettük. („Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak
okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz
napon, és mindeneket el végezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. És felsaruzván lábatokat a békesség evangéliumának készségével; mindezekhez felvévén a hitnek pajzsát,
amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; az üdvösség sisakját is
felvegyétek, és a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván
minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” Efézus 6:12–18)
Hallottam a fegyverzetbe öltözöttek hangját. Nagy hatalommal szólták az igazságot.
Eredményeket értek el. Láttam a megkötözötteket. Némely feleséget férje kötött gúzsba, némely gyermeket pedig szülei. A becsületesek, akiket eddig visszatartottak, vagy
BIZONYSÁGTÉTELEK, 1. KÖTET, 110-113; A RÁZÁS
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megakadályozták, hogy meghallgassák az igazságot, most mohón megragadják azt. Mit
sem félnek többé rokonaiktól. Csakis az igazságnak van tekintélye előttük. Értékesebb
és becsesebb az nekik, mint az élet. Eddig is szomjazták és éhezték az igazságot. Megkérdeztem, mi okozta a nagy változást? Az angyal felelt: „A késői eső üdítőn hull Isten
jelenlétéből; a harmadik angyal hangos kiáltása!”
A választottakat nagy hatalom kísérte. Az angyal szólt: „Nézd!” Figyelmem a gonoszokra és hitetlenekre fordult. Igen izgatottak voltak. Az Isten népét kísérő lelkesedés
és hatalom felizgatta és dühítette őket. Zűrzavar, kavarodás uralkodott mindenfelé. Láttam, hogy lépéseket tettek e csoport, az Isten erejével és világosságával járók ellen.
A sötétség sűrűsödött körülöttük, mégis ott álltak, Istentől jóváhagyva, benne bízva.
Láttam megdöbbenve őket. Aztán azt hallottam, hogy komolyan kiáltottak Istenhez.
Nem szűntek meg kiáltozni sem éjjel, sem nappal. (”Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Talán sokáig fogja tűrni? Mondom
néktek: Hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De mikor eljön az embernek Fia, gondoljátok, talál-e hitet a földön?” Lukács 18:7–8. Vesd össze Jelenések 14:14–15-tel.) E szavak ütötték meg fülemet: „Isten, legyen meg akaratod! Ha ez dicsőítené meg nevedet,
nyisd meg a menekülés útját néped előtt! Ments ki minket a pogányok közül! Halálra
szántak bennünket, de karod szabadulást hozhat.” Csak ennyire emlékszem a szavakból.
Mindnyájan mélyen átérezték értéktelenségüket, és teljesen alávetették magukat Isten
akaratának. Mégis, akár Jákob, kivétel nélkül valamennyien buzgón könyörögtek, és küzdöttek a szabadulásért.
Komoly, buzgó kiáltásuk kezdete után a sajnálkozó angyalok rögtön segítségükre siettek volna, de a magas termetű, parancsnokló angyal nem engedte őket. Így szólt: „Isten
akarata még nem telt be. Ki kell inniuk a poharat. Meg kell keresztelkedniük a keresztséggel.”
Nemsokára Isten hangját hallottam, mely megrázta az eget s földet. Hatalmas földrengés volt. Épületek dőltek össze, és omlottak le mindenfelé. Akkor diadalmas győzelmi
kiáltást hallottam, hangosat, dallamosat és világosat. Ránéztem a csoportra, mely röviddel ezelőtt oly nyomorúságban és szolgaságban élt. Kiszabadultak a fogságból. Dicső
fény ragyogott rájuk. Mily szépek voltak most! Minden fáradtság és gond nyoma eltűnt;
egészség és szépség sugárzott az arcokról. Ellenségeik – a körülöttük levő pogányok –
halottként estek össze. Nem tudták elviselni a megszabadított szentekre ragyogó fényt.
Ez a fény és dicsőség nem mozdult róluk el, míg Jézus meg nem jelent az ég felhőiben.
A hűséges, kipróbált csoport szempillantás alatt elváltozott, dicsőségről dicsőségre. A
sírok megnyíltak, és a szentek halhatatlanságba öltözötten jöttek elő. Így kiáltottak:
„Győzelem a halál és a sír fölött,” és az élő szentekkel együtt elragadtattak Urunkhoz a
levegőbe, és közben gazdag, dallamos dicsőítő és győzelmi kiáltások törek elő minden
halhatatlan ajakról.
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Isten szándéka, hogy népe meg szentelt, megtisztult nép legyen, világosságot árasztva maga körül, mindenkinek. Célja, hogy megtestesítse életükben az igazságot, és hálaadás legyenek a földön. Krisztus kegyelme elégséges, hogy ezt megvalósítsa. Isten népe
mégse feledje, hogy csak annyiban lehetnek dicséret a földön, amennyiben hiszik és
megvalósítják az evangélium elveit. Csak amennyire az ő szolgálatában használják Isten-adta képességieket, annyiban fognak örvendeni az ígéret teljességének és erejének,
melynek alapján állni hívta el gyülekezetét. Ha akik állítják, hogy hisznek Krisztusban,
mint megváltójukban, csak az alacsony földi mértéket ütik meg, akkor a gyülekezet nem
hozza meg az Isten által elvárt gazdag aratást. Azt fogják írni a gyülekezetről szóló jelentésre, hogy híjával találtuk őket.
Krisztus közvetlen mennybemenetele előtt tanítványainak adott küldetése nem más,
mint országának nagy hittérítő térképe. A küldetéssel követeivé tette őket, s átadta
megbízólevelüket. Ha azután kérdőre vonják őket, hogy tanulatlan halász létükre milyen
fölhatalmazás alapján működnek tanítókként és gyógyítókként, azt válaszolhatják, hogy
akit a zsidók megfeszítettek, de aki föltámadott a halálból, az tett minket szavának szolgáivá, kijelentve: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
Krisztus, mint legfőbb igehirdetőinek adta e megbízást tanítványainak, az építészeknek, akiknek le kellett fektetni gyülekezetének alapját. Megbízta őket, és az igehirdetőként nyomukba lépőket, hogy nemzedékről nemzedékre, korról korra adják tovább
örömhírét.
A tanítványoknak nem kellett várni, hogy az emberek hozzájuk jöjjenek. Nekik kellett
fölkeresni őket, kutatniuk a bűnösök után, mint a pásztor keresi elveszett juhait. Munkaterületül a világot adta nekik. El kellett menniük „széles e világra, hirdetni az evangéliumot minden teremtésnek.” (Máté 16:15) Hirdetniük kellett az üdvözítőt, önzetlen
szolgálatát, szégyenteljes halálát, páratlan, változatlan szeretetét. Nevének kellett jelszavuknak és egységük lobogójának lennie. Nevében kellett megtörniük a bűn erődjeit.
Mert hittek a nevében, kereszténynek, vagyis krisztusinak hívták őket.
Krisztus további utasításokat adott tanítványainak. „Vesztek erőt, minekutána a
Szentlélek eljő reátok: és lesztek nekem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig.” „És íme, én elküldöm ti reátok
az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem fölruháztattok mennyei erővel.” (Cselekedetek l:8; Lukács 24:49)
Engedelmeskedtek Mesterük szavának. Jeruzsálembe gyülekeztek, hogy bevárják az
ígéret teljesedését. Tíz napot töltöttek szívük alapos vizsgálatával. Félretettek minden
nézeteltérést. Krisztusi testvériségben közeledtek egymáshoz.
A tíz nap letelt, s a Szentlélek csodás kitöltésével az Úr teljesítette ígéretét. „Lett nagy
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hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat,
ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És
megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek
adta nekik szólniuk. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és
hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.” (Cselekedetek 2:2–4,41)
„Azok pedig kimenvén, prédikálnak mindenütt, az Úr együttmunkálkodván velük, és
megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik.” (Márk 16:20) Az elkeseredett ellenállás dacára Isten országának örömhírét rövid időn belül eljuttatták a világ összes lakott
részébe.
A tanítványoknak adott küldetés nekünk is szól. Mint akkor régen, ma is a megfeszített és föltámadott üdvözítő dicsőítése a feladatunk az Isten és reménység nélkül élők
előtt. Az Úr most igehirdetőket, tanítókat és evangélistákat hív. Szolgái házról házra hirdessék a megváltás üzenetét. Vigyék el a Krisztus általi bűnbocsánat hírét minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek…
Ne félénk, élettelen suttogással hirdessék az üzenetet, hanem világosan, határozottan, és szívbe markolón. Emberek százai várnak figyelmeztetésre, hogy életüket mentve
meneküljenek. A világnak arra van szüksége, hogy a keresztényekben ott lássa a kereszténység erejének bizonyítékát. Nem csak imitt-amott, de az egész világon szükség van a
kegyelem hírnökeire. Minden országból hallatszik a kiáltás: „Gyertek át… és segítsetek
rajtunk.” Gazdagok és szegények, erősek és erőtlenek kérik a világosságot. Férfiak és
nők éhezik az igazságot, amint az Jézusban él. Mikor fölülről jött hatalommal hallják az
evangéliumot, tudni fogják, hogy megterítették számukra a lakomát s felelni fognak a
hívásra: „Jertek el, mert immár minden kész.” (Lukács 14:17)
Krisztus minden egyes követőjéhez szólnak a szavak: „Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.” (Márk 16: 15) Akit fölszenteltek Krisztus életére, azt fölszentelték embertársaik megmentésének munkájára is. Bennük is az a
vágy éljen az elveszett megmentése után, mint ami Krisztusban élt. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet, de mindenki számára van hely és munka. Aki elnyerte Isten
áldásait, tevékeny szolgálattal viszonozza. Országa fejlesztésének érdekében csatasorba
kell állítanunk minden ajándékot.
VÁLTOZATLAN ÍGÉRET
Krisztus mindenről gondoskodott, ami a tanítványokra bízott munka elvégzéséhez
szükséges, és magára vállalta a felelősséget sikeréért. Amíg engedelmeskednek szavának, s együttmunkálkodnak vele, addig nem vallhatnak kudarcot. Menjetek el minden
nemzethez, mondta nekik. Menjetek el a földgolyó legtávolabbi sarkába, s tudjátok,
hogy ott is veletek leszek. Munkálkodjatok hittel, bizalommal, mert sosem jön el az idő,
mikor elhagynálak benneteket.
Nekünk is megígéri, hogy mindig velünk lesz. Az idő múlása mit sem változtat ígéretén.
Oly igazán velünk van ma, mint a tanítványokkal volt; és velünk is marad az idők végéig.
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„Elmenvén… hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek” – mondja az Üdvözítő, „hogy Isten gyermekeivé váljanak. Veletek vagyok e munkában. Tanítalak, irányítalak, megnyugtatlak, megerősítelek titeket. Önmegtagadó, áldozatos munkátokban sikerben részesítelek. Indítani fogom a szíveket, meggyőzöm őket bűneikről, a sötétségből
a világosságra, az engedetlenségből az igaz tettekhez fordítom őket. Világosságomban
fölismerik majd a világosságot. Szembetalálkoztok ugyan a Sátán ügynökeinek ellenzésével, de bízzatok bennem. Sosem hagylak el titeket.”
Nem gondoljátok, hogy Krisztus nagyra becsüli azokat, akik teljesen neki élnek? Nem
gondoljátok, hogy meglátogatja azokat, akik – mint János – nehéz és próbára tevő helyeken vannak miatta? Megtalálja hűségeseit, fönntartja velük a kapcsolatot, bátorítja
és erősíti őket. Elküldi Isten legerősebb angyalait, hogy szolgálják embermunkásait, akik
az igazságot nem ismerőknek szólják az igazságot.
*****
Isten az evangélium lelkészének adta a feladatot, hogy Krisztushoz vezesse a keskeny
útról letért embereket. Fáradozásában bölcsnek és buzgónak kell lennie. Minden év leteltével vissza kell tudnia tekinteni azokra, akiket igyekezete mentett meg. Másokat félelemmel mentsen meg, „kiragadva őket a tűzből, és utálva még a ruhát is, amelyet testük
beszennyezett”, „igaz beszédhez tartva magát.” (Júdás 23.; Titus l:9) Pál Timóteushoz
intézett utasítása a mai lelkészeknek is szól: „Kérlek azért az Isten és Jézus Krisztus színe
előtt… Hirdesd az igét, állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts
teljes béketűréssel és tanítással.” (Timóteus 4:1,2)
Isten azonban nemcsak az igehirdetők vállára helyezte a bűnösök megmentésének
felelősségét, hanem mindnyájunkat megbízott vele. Szívünket annyira töltse be Krisztus szeretete, hogy hálaadásunk szavai fölmelegítsék az emberek szívét. Ezt mindnyájan
tudjuk végezni, és az Úr mint neki fölajánlottat fogadja el. Eredményessé teszi igyekezetünket, s buzgó munkásainak megadja a kegyelmet, amely kibékíti az embert az Istennel.
Segítse népét az Úr, hogy eszükbe vegyék a buzgó munka szük-ségességét. Segítse
őket, nehogy elfeledjék, hogy otthon, a gyülekezetben és a világban Krisztus munkáját
kell végezniük. Igyekezetükben nem hagyja magukra őket. Az angyalok segítenek nekik,
és Krisztus is segít. Dolgozzanak hát hűségesen és fáradhatatlanul, mert ha bele nem
fáradnak, annak idején aratni fognak.
*****
A keresztény zarándok nem enged a pihenés utáni vágynak. Kitartóan halad előre,
mondva: „Múlóban az éjszaka, a nappal közel.” Jelszava ez: „Nem mondom, hogy már
elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekszem…, nem gondolom, hogy
már elértem volna: De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem
az Istennek a Krisztus Jézusban onnét fölülről való elhívása jutalmára.” (Filippi 3:12–14)
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A MEGÍGÉRT ERŐ
Isten nem várja el, hogy a magunk erejével végezzük az előttünk álló munkát. Segítségről gondoskodott az ember erejét meghaladó minden helyzetre. Minden szorultságban segítségül adja a Szentlel-ket, hogy megerősítse reményünket és bizonyosságunkat,
megvilá-gosítsa elménket, és megtisztítsa szívünket.
Közvetlen keresztre feszítése előtt az Üdvözítő így szólt tanítvá-nyaihoz: „Nem hagylak titeket árvákul”, „és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek
maradjon mindörökké.” „De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket
minden igazságra. Mert nem ő magától fog szólni, hanem azokat szólja, amiket hall és a
bekövetkezendőket megjelenti néktek.” „Megtanít majd mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit mondtam nektek.” (János 14: 18,16; 16:13; 14:26)
Krisztus gondoskodott róla, hogy gyülekezete átalakult testület legyen, melyet a
menny fénye világosít meg, s mely Immánuel dicsőségével bír. Szándéka az, hogy a világosság és a béke lelki légköre vegyen körül minden keresztényt. Nincs korlátja az ember
hasznavehetőségének, ha énjét félretéve, helyet készít szívében a Szentlélek munkájának, s teljesen Istennek szenteli életét.
Mi volt a Szentlélek kitöltésének eredménye pünkösd napján? A föltámadott Üdvözítőről szóló örömhírt eljutott a világ végső határáig. A tanítványok szíve túláradt a
jóakarattól. Ez oly teljes, oly mély, oly nagy horderejű volt, hogy kényszerítette őket elmenni a föld végéig hirdetve: „Ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.” (Galata 6:14) Amint hirdették az igazságot, az emberek szíve
behódolt az üzenet hatalmának. A gyülekezet mindenfelől megtérteket látott beseregleni. Visszaeső bűnösök tértek meg. bűnösök csatlakoztak a keresztényekhez a drága
igazgyöngy keresésében. Az igazság legkeserűbb ellenségei az igazság bajnokaivá váltak.
Beteljesedett a jövendölés: A gyönge olyan lesz, mint Dávid, Dávid háza pedig, mint az
Úrnak angyala. Minden keresztény testvérében látta a szeretet és jóakarat isteni mását.
Egyetlen érdek uralkodott. A versengés egyetlen tárgya nyelte el a többit: a hívők egyedüli nagyravágyása az volt, hogy kinyilvánítsák Krisztus jellemét, és országának növekedéséért fáradozzanak.
„Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és
nagy kegyelem volt mindnyájukon.” (Cselekedetek 4:33) Munkájuk eredményeként választott férfiak csatlakoztak a gyülekezethez, befogadták az élet igéjét, s arra szentelték
életüket, hogy eljuttassák az emberekhez az élet reménységét, mely békével és örömmel töltötte be szívüket. Emberek százai hirdették az üzenetet: Közel van az Isten országa. Fenyegetés nem ijesztette el, nem tartotta őket vissza. Az Úr szólt általuk, s amerre
csak jártak, betegeket gyógyítottak és hirdették a szegényeknek az igazságot.
Mikor az emberek alávetik magukat a Szentlélek ellenőrzésének, Isten ily hatalmasan
képes munkálkodni.
A Szentlélek ígérete nekünk is olyan bizonyosan szól ma, mint az első tanítványoknak
szólt. Isten ma is fölülről jövő hatalommal ruház föl férfiakat és nőket, mint akik pünkösd
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napján hallották a megváltás igéit. Isten Lelke és kegyelme ma is rendelkezésükre áll
azoknak, akik rászorulnak, és akik szaván fogják őt.
Figyeljünk föl, hogy Isten csak azután töltötte ki Lelkét, miután a tanítványok eljutottak a tökéletes egységre; mikor nem törekedtek többé a legmagasabb polcra. Egyesítették akaratukat. Félretettek minden nézeteltérést. A Lélek kitöltése után ugyanezt
a bizonyságtételt halljuk róluk. Figyeljünk föl a szavakra. „A hívők sokaságának a szívelelke egy volt.” (Cselekedetek 4:32) Annak Lelke éltette a hívők egész gyülekezetét, aki
meghalt, hogy a bűnösök élhessenek.
A tanítványok nem maguknak kérték az áldást. Felelősség terhe nehezedett rájuk.
El kellett juttatniuk az örömhírt a világ végéig, ehhez igényelték a Jézus által ígért erő
adományát. A Szentlélek kitöltése akkor következett be, s egyetlen nap alatt ezrek tértek
meg.
Ma is így lehetne. A keresztények tegyenek félre minden széthúzást, s adják át magukat Istennek, hogy menthessék az elveszettet. Kérjék hittel a megígért áldást, s az meg
is érkezik. Az apostolok napjaiban a Lélek kitöltése a korai eső volt, s dicső eredményt
ért el. A késői eső most bőségesebb lesz. Milyen ígéret szól az utolsó idők embereinek?
„Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek foglyai! Ma is azt hirdetem nektek: kétszeresen megfizetek neked.” „Kérjetek esőt az Úrtól, a késői eső idején! Az Úr villámlást
szerez, és záporesőt ad neki, és kinek-kinek füvet a mezőn.” (Zakariás 9:12;10:1)
Krisztus kijelentette, hogy a Lélek áldásos isteni hatása követőivel marad a világ végéig. Ezt nem értékeljük eléggé. Azért is nem látjuk annyira az ígéret beteljesedését,
amennyire láthatnánk. Keveset gondolunk a Lélek ígéretére, s a következmény, amint el
is várhatjuk: lelki szárazság, lelki sötétség, lelki tisztátalanság és lelki halál. Jelentéktelen
kicsinységek kötik le figyelmünket, s noha Krisztus végtelen bőségben kínálja, hiányzik
belőlünk a gyülekezet növekedéséhez és jólétéhez szükséges isteni erő, mely minden
más áldást uszályában hozna magával.
A Lélek távolléte teszi erőtlenné az evangélium szolgáit. Lehet valaki tanult, tehetséges, rendelkezhet szónoki képességgel, minden veleszületett és meg szerzett adománnyal, de Isten Lelkének jelenléte nélkül nem tudja megérinteni a szíveket, s Krisztus
számára nyerni meg a bűnösöket. Másrészt, ha valaki kapcsolatban áll a Lélekkel, ha
rendelkezik a Lélek ajándékaival, akkor a legszegényebb és legtudatlanabb Krisztus tanítványa is olyan hatalommal rendelkezik, mely eredményes az emberi szíveken. Az ilyeneket Isten közvetítővé teszi a mindenség legmagasztosabb hatásának túlárasztására.
Miért nem éhezzünk és szomjazzuk a Lélek ajándékát? Hiszen ezen az úton nyerhetünk erőt! Miért nem beszélünk róla, imádko-zunk érte, hirdetjük? Az Úr szívesebben adja nekünk a Szentlelket, mint bármely szülő, aki jó ajándékot ad gyermekeinek.
A munkások esedezzenek Istenhez a Lélek keresztségéért. Jöjjenek össze csoportok,
könyörögjenek különleges segítségért, mennyei bölcsességért, hogy tervezni tudjanak,
terveiket pedig bölcsen végrehajtani. Különösen azért kell imádkozniuk, hogy Isten keresztelje meg Szentlélekkel lélekmentőit.
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A Szentlélek jelenléte hatalmat ad Isten munkásainak az igazság hirdetésére, amire
a világ összes megtiszteltetése és dicsősége sem adhat hatalmat. A Lélek adja az erőt,
mely fönntartja őket minden veszedelem, rokonaik ellenzése, világ gyűlölete és tökéletlenségük, tévedéseik tudata közepette is.
Istenért való lelkesedés indította a tanítványokat, hogy nagy erővel tegyenek bizonyságot az igazságról. Ez a buzgóság tüzesítse át szívünket, hogy feltartóztathatatlanul hirdessük a megmentő szeretetet, Krisztust és megfeszítésének történetét. A Szentlélek
ma is eljön, feleletül az őszinte, állhatatos imára, s betölti az embereket a szolgálathoz
szükséges erővel. Miért olyan élettelen, gyönge ma mégis a gyülekezet?
Minden keresztény előjoga nemcsak várni, de siettetni Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. Ha aki Krisztus nevét vallja, gyümölcsöt teremne az Úr dicsőségére, gyorsan bevethetnénk az egész világot az evangélium magjával. Az aratás hamar beérne, s Krisztus
eljönne betakarítani az értékes gabonát.
Testvéreim, könyörögjetek a Szentlélekért. Isten minden ígéretét teljesíti. Bibliával
a kézben mondjátok: Megteszem, amit mondtál. Hivatkozom ígéretedre: „Kérjetek és
adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek, és megnyittatik nektek.” Krisztus kijelentette: „Amit könyörgésben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.” ,,Akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt, hogy
dicsőítessék az Atya a Fiúban.” (Máté 7:7; Márk 11:24; János 14:13)
A trón körül ívelő szivárvány a biztosíték, hogy Isten igaz, hogy nincs nála változás,
sem árnyéka a változandóságnak. Bűnöztünk ellene, méltatlanok vagyunk kegyére,
mégis Ő maga helyezi ajkunkra a legcsodálatosabb ígéretét: „Ne vesd meg a te nevedért; ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét! Emlékezzél, ne rontsd meg a te velünk
való szövetségedet.” (Jeremiás 14:21) Az Úr megígérte, hogy hajlik kiáltásunkra, mikor
érdemtelenségünket és bűnösségünket bevallva fordulunk hozzá. Trónjának becsülete
forog kockán, hogy beváltsa adott szavát.
*****
Krisztus elküldi hírnökeit birodalmának mindent tájára, hogy közölje szolgáival akaratát. Gyülekezetei között jár. Követőit meg kívánja szentelni, fölemelni és nemesíteni.
A benne hívők áldásos hatása életre éltető illat lesz a világon. Krisztus jobb kezében
tartja a csillagokat; szándéka az, hogy rajtuk keresztül sugározza világosságát a világra.
Így kívánja előkészíteni népét a mennyei templom magasabb szolgálatára. Nagy munkát
bízott ránk. Végezzük azt hűségesen. Életünkkel mutassuk meg, mit tehet az isteni kegyelem az emberért.
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Sátán, aki vádolta Jákóbot Isten angyalai előtt, és jogot formált arra, hogy bűne miatt
elpusztítsa, arra késztette Ézsaut, hogy Jákób ellen induljon. És azon a hosszú, küzdelmes éjszakán megpróbálta a pátriárkát a bűntudattal elcsüggesztve Istentől elszakítani.
Jákób már a kétségbeesés határán volt. Tudta, hogy a menny segítsége nélkül elpusztul. Őszintén megbánta súlyos bűnét, és Isten irgalmára hivatkozott. Nem volt hajlandó
szándékáról lemondani, és erősen belekapaszkodva az Angyalba, komolyan, szívettépő
kiáltással könyörgött, amíg nem győzött.
Sátán a nyomorúság idején fel fogja bujtani a gonoszokat, hogy pusztítsák el Isten
népét, miként annak idején Ézsaut is felbujtotta, hogy támadja meg Jákóbot. És ahogy
Jákóbot vádolta, úgy fogja Isten népét is vádolni. A világ népét alattvalói közé sorolja. De
az a kis csapat, amely megtartja Isten parancsolatait, elveti az ő felsőbbségét. Ha Sátán
eltörölhetné őket a földről, győzelme teljes lenne. Látja azonban, hogy a szent angyalok
vigyáznak rájuk, és ebből arra következtet, hogy Isten megbocsátotta bűneiket. Arról
azonban nem tud, hogy ügyük eldőlt a mennyei templomban. Pontosan tudja, milyen
bűnök elkövetésére kísértette őket, és ezeket a bűnöket mérhetetlenül eltúlozva tárja
Isten elé, és azt állítja, hogy ezek az emberek éppoly méltatlanok Isten kegyelmére,
mint ő. Nem igazság – mondja –, hogy az Úr e vétkezők bűneit megbocsátja, őt pedig
és angyalait elpusztítja. Zsákmányaként tart rájuk igényt, és követeli őket Istentől, hogy
rájuk tehesse gyilkos kezét.
Sátán vádolja Isten népét bűneik miatt, az Úr pedig megengedi, hogy a végsőkig
megpróbálja Istenbe vetett bizalmukat, hitüket és állhatatosságukat. Amikor a múltra gondolnak, reményük meginog, mert nem sok jót fedeznek fel önmagukban. Teljes
tudatában vannak gyengeségüknek és érdemtelenségüknek. Sátán azzal a gondolattal
próbálja megrémíteni őket, hogy esetük reménytelen; hogy soha nem fognak megtisztulni. El akarja venni hitüket, hogy kísértéseinek engedve, elforduljanak Istentől.
Isten népét körülveszi az ellenség, és el akarja pusztítani. De gyötrelmüket nem az
üldözéstől való félelem okozza. Attól félnek, hogy nem bánták meg minden bűnüket, és
valamelyik hibájuk miatt nem valósul meg rajtuk a Megváltónak ez az ígérete: „Megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő” (Jel. 3:10). Ha biztosan
tudnák, hogy Isten megbocsátott nekik, nem riadnának vissza sem a kínzástól, sem a
haláltól. De ha méltatlannak bizonyulnak, és jellemhibáik miatt elveszítik életüket, Isten
szent nevére hoznak szégyent.
Isten népe mindenfelé cselszövésről hall, és lázadást lát. Mélységesen sóvárognak
arra, hogy vége szakadjon ennek a nagy hitehagyásnak és a gonoszok gonoszságának.
Kérik Istent, hogy állítsa meg a lázadást, de ezt mardosó önváddal teszik, mert kevés volt
az erejük a bűn áradatának elutasítására és visszaszorítására. Úgy érzik, hogy ha minden
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képességüket fejlesztve mindig Krisztus szolgálatában álltak volna, Sátán seregei kevésbé tudtak volna diadalmaskodni rajtuk.
Furdalja őket a lelkiismeret, mégis sok-sok bűnük megbánására és a Megváltó ígéretére hivatkoznak: „Fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem!”
(Ésa. 27:5) Hitüket 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.”
Hogyha Jákób előzőleg nem bánta volna meg a bűnét – azt, hogy csalással szerezte meg az elsőszülöttségi jogot –, az irgalmas Isten nem hallgatta volna meg imáját,
és nem őrizte volna meg életét. Ha a nyomorúság idején Isten népének – aggódásuk
és gyötrődésük közben – be nem vallott bűnök jutnának eszükbe, összeroskadnának.
Kétségbeesésükben elveszítenék hitüket, és nem tudnának bizalommal szabadulásért
könyörögni Istenhez. Nagyon is tudatában vannak méltatlanságuknak. Nincsenek elrejtett hibáik. Bűneik előttük mentek az ítéletre. Isten eltörölte e bűnöket, és ők már nem
is emlékeznek rájuk.
Sátán sok emberrel el tudja hitetni, hogy Isten elnézi az apró mulasztásokat. De az
Úr – ahogy Jákób esetében megmutatta – semmiképpen nem hagyja jóvá és nem tűri
el a gonoszt. Sátán le fogja győzni azokat, akik mentegetik és rejtegetik bűneiket, mert
azok bevallatlanul és megbocsátatlanul bent maradnak a mennyei könyvekben. Minél
hangzatosabb a hitvallásuk, és minél rangosabb a helyük, Isten annál súlyosabbnak ítéli
eljárásukat, és annál biztosabb nagy ellenségük diadala. Akik halogatják az ítéletre való
felkészülést, azok nem fognak elkészülni sem a nyomorúság idején, sem később. Esetük
reménytelen.
Azok az állítólagos keresztények, akik a végső félelmes csatáig nem készültek el, reményt vesztve, mardosó fájdalommal fogják megvallani bűneiket, miközben a gonoszok
ujjonganak gyötrelmükön. E bűnvallomás éppolyan, mint Ézsaué és Júdásé. A törvényszegés következményét siratják, nem pedig magát a bűnt. Nem bánták meg és nem utálják igazán a bűnt. Azért ismerik be bűnüket, mert félnek a büntetéstől, de az egykori
fáraóhoz hasonlóan a büntetés elmúltával újra dacolnának a mennyel.
Jákób története is bizonyságot tesz arról, hogy Isten nem veti el a Sátán által megkísértett, rászedett, bűnre csábított, de hozzá őszinte bűnbánattal visszatérő embert.
Sátán el akarja pusztítani, de Isten elküldi angyalait, hogy a veszély idején vigasztalják
és oltalmazzák. Sátán támadása ádáz és elszánt. Csalásai félelmesek. De az Úr szemmel
tartja népét, és meghallja kiáltásukat. Szenvedésük mérhetetlen. A kemence lángjaiban már-már elhamvadnak. De az Ötvös kihozza őket onnan, mint tűzben megpróbált
aranyat. Isten éppúgy szereti őket a súlyos próba idején, mint amikor a legfényesebben
ragyogott felettük a nap. De a tüzes kemence szükségszerű, mert ott válik le róluk a földiesség, és Krisztus képmását csak így tükrözhetik tökéletesen vissza.
A reánk váró kín és gyötrelem olyan hitet igényel, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget; olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. A kegyelemidő
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alatt mindenki felkészülhet erre a próbára. Jákób azért győzött, mert állhatatos és céltudatos volt. Győzelme a kitartó ima hatalmát bizonyítja. Akik megragadják Isten ígéreteit, mint Jákób; akik olyan buzgók és állhatatosak, mint amilyen ő volt, azok hozzá
hasonlóan győzni fognak. De akik nem hajlandók önmagukat megtagadni, és Istennel
küzdeni, akik nem imádkoznak áldásaiért buzgó kitartással, azok nem fognak áldást kapni. Küzdeni Istennel – milyen kevesen tudják, mi is az! Mily kevesen tárták fel egyszer
is lelküket hő vággyal Isten előtt annyira, hogy minden idegszáluk megfeszült! Amikor a
kétségbeesés hullámai leírhatatlan erővel csapnak át az esdeklő emberen, mily kevesen
kapaszkodnak törhetetlen hittel Isten ígéreteibe!
A kishitűeket súlyosan fenyegeti az a veszély, hogy belekerülnek a sátáni csalások és
a lelkiismeretet elfojtó rendelet szívóhatásába. És ha ekkor ki is állják a próbát, a nyomorúság idején még jobban elcsüggednek és elkeserednek, mert nem szokták meg azt,
hogy Istenben bízzanak. A hit leckéit, amelyeket addig nem tanultak meg, e rettenetes
körülmények között lesznek kénytelenek megtanulni.
Most kell igyekeznünk arra, hogy Istent – ígéreteinek igénylésével – megismerjük. Az
angyalok minden buzgó és őszinte imát feljegyeznek. Mondjunk le inkább önző kedvteléseinkről, mintsem elhanyagoljuk az Istennel való beszélgetést! A legnagyobb szegénység és a legönmegtagadóbb életkörülmény az Ő jóváhagyásával jobb, mint a gazdagság,
méltóság, kényelem és barátság – anélkül. Időt kell szakítanunk az imádkozásra. Ha engedjük, hogy földi érdekek kössék le figyelmünket, az Úr adhat nekünk időt úgy is, hogy
elveszi bálványozott aranyunkat, házainkat és termőföldjeinket.
A fiatalok nem esnének bűnbe, ha csak olyan útra lépnének, amelyre kérhetik Isten
áldását. Ha a hírnökök, akik az utolsó ünnepélyes intést viszik a világnak, nem hidegen,
unottan, közömbösen kérnék Isten áldását, hanem buzgón és hittel, miként Jákób, sok
olyan helyet találnának, ahol elmondhatnák: „Láttam az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem” (I. Móz. 32:30). A menny a győztesek közé sorolná őket, akik
diadalmaskodtak Istenen és embereken.
Nemsokára itt van a „nyomorúságos idő..., amilyen nem volt” még. Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségünk, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Sokszor a várható bajt nagyobbnak látjuk, mint amilyen a valóságban. De nem így
van ez az előttünk álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy
milyen súlyos lesz a megpróbáltatás. A próbában mindenkinek egyedül kell Isten előtt
megállnia. Ha „Noé, Dániel és Jób” az országban volna, „élek én, az Úr Isten mondja,
nem szabadítanának meg sem fiat, sem leányt; ők igazságukkal csak a maguk lelkét szabadítanák meg” (Ez. 14:20).
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).
„Menj 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
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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 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 embert romlásba vittek, miközben azt hazud-
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ták, 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 Sinaihegyről 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 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 kőA NAGY KÜZDELEM, 550-553, 567-579.
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szikláiba; 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” (Pld. 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 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
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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!” (Pld. 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?” (I. Kor. 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 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 – vis�szavitt 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 NAGY KÜZDELEM, 550-553, 567-579.
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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)
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” (Júd. 24) azokat, akiket
vérén vásárolt meg, és ezt mondja: „Ímhol 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 hivők 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
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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. Ártatlan 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 hivők 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 Bárán�nyal 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.
A NAGY KÜZDELEM, 550-553, 567-579.
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„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 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 hosszúságáról 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
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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 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 13. tanulmányhoz
14. Tanulmány Javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 584-602.
A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld káosszá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig fog tartani. Az Úr második eljövetelének és a gonoszok elpusztulásának ábrázolása után a próféta így folytatja: „Láték
egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a
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kezében. És megkötözé a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé
azt ezer esztendőre, és veté őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé őfelette, hogy
többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni
egy kevés időre” (Jel. 20:1–3).
Hogy a „mélység” kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más bibliai
igékből. A föld „kezdetben” való állapotáról a Biblia azt mondja, hogy „kietlen és puszta
... és setétség vala a mélység színén” (I. Móz. 1:2). A próféciából kitűnik, hogy ilyenné
is alakul vissza, legalábbis részben. Jeremiás kijelenti: „Nézek a földre, de ímé kietlen
és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és
a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is
mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő termőföld pusztává lőn; és minden városa ös�szeomlott.” (Jer. 4:23–26)
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.
Ésaiás próféta, előre látva Sátán pusztulását, így kiált: „Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!... Ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet... Hasonló leszek a
Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama háborgatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a
föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” (Ésa.
14:12–17)
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. „A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában. l e pedig messze vettetel sírodtól,
mint valami hitvány gally... Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád földedet,
megölted népedet.” (Ésa. 14:18–20)
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.
Isten népének Sátán fogsága örömet és boldogságot hoz. Így szól a próféta: „Majd
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ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól, és
ama kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett, e gúnydalt mondod Babilon királya
felett (aki itt Sátánt ábrázolja), és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak...! Eltörte
az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodónak vesszejét. Aki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott népségeket haraggal, kergettetik feltartózhatatlanul” (Ésa.
14:3–6).
Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok felett. Pál
apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második adventet fogja követni. „Idő előtt
semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.” (I. Kor 4:5) Dániel kijelenti, hogy amikor
„eljöve az Öregkorú”, „ítélet adaték a magasságos egek szenteinek” (Dn. 7:22). Ekkor
az igazak mennyei királyokként és papokként uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések könyvében: „Láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel.”
„Lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig.” (Jel.
20:4, 6) Erről mondta Pál, hogy „a szentek a világot ítélik meg” (I. Kor. 6:2). Krisztussal
együtt ítélkeznek a gonoszokon. 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.
Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli. Pál ezt mondja: „Nem tudjátok-é,
hogy angyalokat fogunk ítélni?” (I. Kor. 6:3) Júdás pedig kijelenti, hogy „az angyalokat is,
akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy
nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta” (Júd. 6).
A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltámadnak,
és megjelennek Isten előtt, hogy „a megírott ítélet”-et végrehajtsák rajtuk. A Jelenések könyvének írója, miután látta az igazak feltámadását, így szólt: „A többi halottak
...meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő” (Jel. 20:5). Ésaiás pedig
ezt mondja a gonoszokról: „Összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és
bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után meglátogattatnak” (Ésa. 24:22).
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
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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 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
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szakemberek harceszközöket gyártanak. Sikereikről híres hadvezérek a harcosok sokaságát seregekké szervezik.
Végül támadásra szól a parancs, és a megszámlálhatatlan sereg elindul. Soha 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 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 megA NAGY KÜZDELEM, 584-602.
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ítéltetének 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 meggyilkolta 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, 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
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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 emberként 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
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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 hos�szú 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 ös�szpontosította. 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 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
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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 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;
II. Pt. 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 (Pld. 11:31). „Pozdorjá”-vá lesznek,
„és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura” (Mal. 4:1). Egyesek
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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 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” (Ésa. 45:18). 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)
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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” (I. Kor. 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan
arra, hogy megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik
meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a mennyei Éden.
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.
„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
A NAGY KÜZDELEM, 584-602.
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teszi az a ragyogás, amely nem fájó és nem 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.” (I. Kor. 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 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.
„Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és min-
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den, 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 14. tanulmányhoz
14. Tanulmány Javasolt olvasmánya
NEVELÉS, 263-270, ISKOLA AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN
„És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4).
A menny is egy iskola, tanulmányi területe az egész univerzum, tanára pedig a mindenható Isten. Ennek az iskolának az egyik tagozatát alapította meg Istenünk az Édenben,
és ha a megváltási terv végbemegy, az oktatás majd újra kezdődik az édeni iskolában.
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek
szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek” (1Kor 2:9). Ezekről a
dolgokról csak az Isten Igéje alapján tudhatunk meg egyet s mást, és még ez is csak
részleges bepillantás.
A pátmoszi próféta így határozta meg az örökkévalóság iskolájának helyszínét:
„Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a
tenger többé nem vala. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az
Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyas�szony” (Jel 21:1-2).
„És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert
az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány” (Jel 21:23).
Az Isten által, kezdetben megalapított édeni iskola és az örökkévalóság iskolája között
ott húzódik az egész világtörténelem – az emberi bűn és szenvedés, az Isten áldozata, a
halál és a bűn feletti győzelem története. Az eljövendő élet iskolájában a körülmények
sok mindenben nem hasonlítanak majd az édeni iskola körülményeire. Nem lesz ott a jó
és gonosz tudásának fája, ami esélyt adna a kísértésre. Nem lesz kísértő sem, tévedni
is lehetetlen lesz. Mégpedig azért, mert korábban minden jellem kiállta már a gonosz
próbáját, és senki sem lesz alávetve hatalmának.
„A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának köze-
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pette van” – mondja Jézus (Jel 2:7). Az Édenben az élet fájának je len léte csak feltételes
volt és végül Isten visszavette azt. Az eljövendő, örök élet ajándékai azonban visszavonhatatlanok és örökkévalók lesznek.
A próféta szemlélhette „az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a
kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki”. „A folyóvízen innen és túl
életnek fája vala… ” „És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem
lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 22:1; 22:2; 21:4).
„És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vessző szála ők,
kezeim munkája dicsőségemre”(Ézs 60:21).
Mivel az ember újra élvezheti Istene jelenlétét, akár kezdetben, úgy akkor is, közvetlenül tőle nyeri majd a tanítást. „Ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet ama
napon! Hogy én vagyok, aki mondom: Ímé, itt vagyok” (Ézs 52:6)!
„Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek,
és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük” (Jel 21:3).
„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt;
és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában… Nem éheznek többé, sem nem
szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség: Mert a Bárány, aki
a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és
eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet” (Jel 7:14-17).
„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem” (1Kor 13:12).
„És látják az ő orcáját; és az ő neve homlokukon lesz” (Jel 22:4).
Ott a látásunkat eltakaró fátyol eltűnik, szemünk pedig szemlélheti azt a szép világot,
amit most csak mikroszkópon keresztül tudunk vizsgálni; és amikor az égbolt csodáin
elmélkedünk – amiket most csak távcsöveken keresztül látunk – , a bűn rontásának eltűnésével az egész földön feltetszik majd az Úrnak, a mi Istenünknek szépsége; milyen
hatalmas tér tárul fel majd előttünk! Ott a tudomány kutatója elolvashatja a teremtésről
szóló feljegyzéseket, és semmi sem fogja emlékeztetni a bűn törvényére. Hallgathatja a
természet hangjainak muzsikáját, és egyetlen jajszót vagy bánatosan disszonáns szólamot sem fedezhet fel benne. Mindenen csak egyetlen személynek, a mindenható Istennek a kézírása lesz látható, és sem földön, sem vízen, sem égen nem marad a régmúlt
betegségének egyetlen apró nyoma sem.
Édeni életet élhetünk ott: „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, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete,
és kezeik munkáját elhasználják választottaim” (Ézs 65:21-22).
„Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr” (Ézs
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65:25). Ott az ember visszakapja elvesztett méltóságát, akik addig alacsonyabb rendűnek érezték magukat, megtalálják valódi helyüket, a durva szelíd lesz, a félénk pedig
teherbíró és megbízható.
Ott a tanulók előtt a történelem végtelen távlatai és kimeríthetetlen gazdagsága tárul fel. Itt, Isten Igéjének magaslatáról beláthatjuk a történelem hatalmas színterét és
megismerhetjük az emberi eseményeket kormányzó elveket. De ez a látás még mindig
homályos, az ismeret csak töredékes. A dolgokat csak az örökkévalóság fényében fogjuk
tisztán látni.
Ott feltárul majd előttünk a nagy küzdelem folyamata, aminek gyökere az idő kezdeténél korábbra nyúlik vissza, és csak akkor fejeződik be, amikor idő többé nem lesz.
Nyilvánvaló lesz előttünk a bűn kezdetének története, a végzetes hazugság annak minden ördögi mesterkedésével együtt és az igazság, ami nem tért le az egyenes ösvényről,
szembenézett a tévedéssel és legyőzte azt. A láthatatlant a láthatótól elválasztó függöny
elgördül, és csodálatos dolgok kerülnek napvilágra.
Azt sem fogjuk megérteni, mi mindent köszönhetünk az angyalok gondoskodásának és közbelépésének, amíg Isten gondviselését az örökkévalóság fényében nem látjuk. A mennyei lények tevékenyen részt vettek a történelem során az emberek ügyeiben. Villámláshoz hasonló, ragyogó ruhában jelentek meg vagy közönséges halandó
alakjában, akár a vándorok. Elfogadták a vendéglátást a földi otthonokban, eltévedt
utazókat vezettek rá a helyes útra. Meghiúsítottak sok ártó szándékot, kivédték a
pusztító csapásait.
Bár a világ vezetői nincsenek tudatában, sokszor angyalok szólalnak fel a gyűléseiken.
Emberi szemek nézik őket, emberi fülek hallgatják felszólalásaikat. A tanácstermekben,
a bírósági tárgyaló termekben mennyei hírnökök védik az üldözöttek és elnyomottak
ügyét. Sok tervet meghiúsítottak és megannyi gonoszságot megakadályoztak, amelyek
bajt és szenvedést hoztak volna Isten gyermekeire. A mennyei iskolában mindez feltárul
majd a tanulók előtt.
Minden megváltott látni fogja az angyalok szolgálatát saját életében. Milyen csodálatos lesz majd beszélgetni az angyallal, aki őrizte lépteiket, befedezte fejüket a vész
idején, aki velük volt a halál árnyékának völgyében, aki kijelölte nyughelyüket, aki elsőként köszöntötte őket a feltámadás reggelén! Milyen élmény lesz megtudni, hogyan
lépett közbe Isten bizonyos élethelyzeteinkben, hogyan dolgoztak a mennyei küldöttek
az emberiségért!
Ott megértjük majd élettapasztalatunk minden keserű leckéjét. Ahol csak zűrzavart
és csalódást, összetört reményeket és meghiúsult terveket láttunk, ott majd szemlélhetjük Isten hatalmas, mindenekfelett uralkodó, diadalmas tervét és harmóniáját.
Ott mindenki látni fogja munkájának gyümölcsét, aki önzetlen lélekkel dolgozott
másokért. Nyilvánvaló lesz minden helyes elv és nemes cselekedet eredménye. Valamennyit már most is látunk mindebből. De mennyire keveset észlel erő feszítésének
jutalmából még az is, aki a világ legnemesebb ügyeit viszi véghez! Mennyit fáradoznak

NEVELÉS, 263-270, ISKOLA AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN

195

önzetlenül és önmagukat nem kímélve olyanokért, akiket végül nem érnek el és nem
ismernek meg! Sok szülő és tanár úgy távozik ebből az életből, hogy úgy érzi, minden
munkája hiábavaló volt. Nem tudják, hogy hűségük áldások kimeríthetetlen forrását jelenti, ami sosem apad el; s csak hit által látják, hogy a gyermekek, akiket ők neveltek fel,
milyen áldást és inspirációt jelentenek majd társaiknak, és befolyásuk ezerszeresére nő.
Sok munkás küldi a világba mindenfelé az erő, a remény, a bátorság üzenetét, ami sok
szívnek jelent áldást minden tájon, de erről a magányosan, elszigetelten dolgozó személy vajmi keveset tud. Így továbbítják az ajándékokat, viselik a terhet, végzik munkájukat. Vetik a magot, aminek termését – immár a magvetők sírja felett – mások aratják le.
Fákat ültetnek, amelyeknek gyümölcsét mások fogyasztják el. Most meg kell elégedniük
azzal a tudattal, hogy hasznos folyamatokat indítottak el. Az eljövendő életben pedig
majd meglátják a tetteik hatását és ellenhatását is.
A mennyben feljegyzést vezetnek minden ajándékról, amit azért kapnak az emberek, hogy másokért önzetlenül dolgozzanak. A mennyei iskolában az egyik tanulmányi
terület és egyben jutalmunk is az lesz, hogy végigkövethetjük ennek a messzire ható
befolyásnak az útját, megfigyelhetjük azok életét, akiket a mi munkánk emelt fel és tett
nemesebbé, életútjuk során láthatjuk az igaz elvek működését.
Ott majd mi is úgy ismerhetünk, ahogyan bennünket is megismert az Isten és megismer a többi megváltott. Ott az Isten által szívünkbe ültetett vonzalom és szeretet a
legigazabb, legteljesebb és legszebb módon jut kifejezésre. Az eljövendő életben többek
között az is vár ránk, hogy tiszta közösségben lehetünk a szent lényekkel, harmonikus
társasági életet élhetünk az áldott angyalokkal és minden idők megváltottaival, továbbá
makulátlan kapcsolatokat ápolhatunk az egész mennyei, valamint földi családdal.
Zene és ének is hangzik majd ott, de olyan zene és ének, amilyet – a látomásokat
leszámítva – halandó ember füle nem hallott és elméje meg sem gondolt.
„…énekelik: minden forrásaim te benned vannak” (Zsolt 87:7). „Azok hangos szóval
ujjonganak az Úr fenségének, kiáltoznak a tenger felől” (Ézs 24:14 – új prot. ford.).
„Mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait, és pusztáját olyanná teszi, mint az Éden, és kietlenjét olyanná, mint az Úrnak kertje, öröm és vígasság
találtatik abban, hálaadás és dicséret szava” (Ézs 51:3)!
Ott gyarapodik az erőnk és minden képességünk fejlődik. A legnagyobb vállalkozásokat is meg tudjuk valósítani, a legmagasztosabb célunkat is el tudjuk érni, a legelszántabb törekvést is siker koronázza. Mégis újabb és újabb csúcsokat látunk magunk előtt,
ahová fel lehet jutni, új csodákat és új igazságokat, amelyeket megérthetünk, újabb és
újabb kutatások foglalják le testünk, elménk és lelkünk erőit.
Isten gyermekei előtt az egész világegyetem nyitva áll majd, hogy tanulmányozhassák annak titkait. Kimondhatatlan örömmel lépünk be az el nem bukott lények örömébe
és részesülünk bölcsességükből. Osztozhatunk tudásuk kincseiben, amit úgy halmoztak
fel, hogy korszakokon át szemlélték Isten teremtett világát. Az örökkévalóság évei pedig,
amint peregnek, egyre dicsőségesebb kijelentéseket tartogatnak számunkra. Isten „vég-
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hetetlen bőséggel” adja majd ajándékait, „feljebb, hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk” (Ef 3:20).
„…szolgái szolgálnak néki” (Jel 22:3). A földi élet a mennyei élet kezdete, a földi nevelés bevezetés a menny elveibe, életünk munkája itt a földön előkészít az ottani életmű
elvégzésére. Ami most látható jellemünkben és Istenért végzett szolgálatunkban, biztos
előképe annak, amivé válni fogunk.
„…az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon”
(Mt 20:28). Krisztus földi munkája jellegében ugyanaz volt, mint a mennyben végzett
munkája, és a jelenlegi, érte végzett munkánk jutalma az lesz, hogy az eljövendő világban még nagyobb erővel és csodálatosabb kiváltságokkal dolgozhatunk vele együtt.
„…ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok” (Ézs 43:12). Tanúk
lehetünk majd az örökkévalóságban is!
Miért engedte Isten, hogy a nagy küzdelem folytatódjon a korszakokon át? Miért
nem szabta rövidre Sátán életét már röviddel annak lázadása után? Azért, hogy az egész
világegyetem meggyőződjön Isten igazságos bánásmódjáról, amit a gonosszal szemben
tanúsít, s azért, hogy a bűn megkapja örök büntetését. A megváltás tervében olyan
mélységek és magasságok vannak, amit maga az örökkévalóság sem képes kimeríteni,
és olyan csodák, amelyekbe angyalok vágynak be tekinteni. Minden teremtett lény közül
csakis a megváltottak tudják tapasztalatból, milyen a bűnnel való igazi harc, ők Krisztussal együtt élték ezt át, s ezáltal – amit angyalok sem tehettek meg – közösséget vállaltak
a Megváltóval szenvedéseiben! Vajon a megváltás tudományának területén nem lesz-e
értékes a bizonyságtételük az el nem bukott lények számára is?
Már most is érvényes a következő kijelentés: „hogy megismertettessék a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége.” „Együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy
megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk
való jóságából a Krisztus Jézusban” (Ef 3:10; 2:6-7).
„Templomában mindenki őt dicsőíti” (Zsolt 29:9 – új prot. ford.), és a megváltottak éneke, ami tapasztalataikról szól, szintén Isten dicsőségét fogja hirdetni. „Nagyok
és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh
szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak
egyedül vagy szent” (Jel 15:34).
Jelenlegi életünkben – bármennyire is földi és bűntől sújtott is – a legnagyobb örömöt és a legnemesebb képzést a szolgálat jelenti. Jövőbeni állapotunkban pedig, amikor
majd nem korlátoz semmiben a bűnös emberi természet, szintén a szolgálatban fogjuk
lelni legnagyobb örömünket és a legnemesebb képzést. Amikor majd bizonyságot teszünk, mindig újra és újra tanuljuk, milyen nagy „eme titok dicsőségének gazdagsága, …
hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége” (Kol 1:27).
„Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá
lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van” (1Jn 3:2).
NEVELÉS, 263-270, ISKOLA AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN
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Krisztus ekkor fogja meglátni munkájának gyümölcsét, jutalmát. Abban a megszámlálhatatlan sokaságban, amelyet az Ő dicsősége elé állít feddhetetlenségben nagy örömmel (Júd 24), Ő, aki vérével megváltott és élete által tanított bennünket, „lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik” (Ézs 53:11).

<<<vissza a 14. tanulmányhoz
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