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ELŐSZÓ
Az engesztelés idejében élünk. Mit is jelent ez? Csupán egy sajátos
kifejezésről lenne szó, vagy pedig tényleg az a szándéka, hogy hatással
legyen a mindennapjainkra, a jövőbeni terveinkre, de még a gondolkodásmódunkra is? Sokan nem értik, hogy természetszerűleg minden ember bűnös. Hajlamosak vagyunk önmagunk kényeztetésére és arra, hogy
megszegjük a Tízparancsolat szent erkölcsi törvényét, amely szeretettel
lett tervezve a mi boldogságunk érdekében. Ennek ellenére „Isten Fia
meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Letette királyi palástját,
koronáját és isteni voltára emberit öltött, lehajolt a mi állapotunkhoz,
hogy megmentsen a bűn rabságából. Miértünk szegénnyé lett, hogy az ő
nincstelensége által bővelkedjünk. Azért jött a földre, hogy az embert az ő
helyzetébe juttassa. Érdekünkben viselte el az isteni igazságszolgáltatást.”
– AUCR April 1, 1901.
„Krisztus a mennyei szentélyben van, hogy közbenjárjon az emberért,
hogy bemutassa megsebzett oldalát és átszúrt kezeit az Atyának, hogy
esedezzen földi gyülekezetéért, hogy megtisztítsa a szentélyt az ember
bűneitől. Mi a mi munkánk? A mi munkánk, hogy összhangban dolgozzunk Krisztus munkájával, hogy egyesüljünk vele.
Az egész menny részt vesz a földön folyó munkában. Egy nép készül
elő Isten nagy napjára, amely gyorsan elérkezik, ezért ne hagyjuk, hogy
Sátán sötét árnyat vessen utunkra és eltakarja előlünk Jézusnak és végtelen
szeretetének látványát. Mi pontosan olyan segítséget kapunk Krisztustól,
amire szükségünk van.” – RH January 28, 1890.
„Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem
feledkezik el senkiről sem. Nem tudta elviselni, hogy az ember örökre
elpusztuljon. Feláldozta érte életét. Könyörülettel és szánalommal tekint
mindazokra, akik ráébrednek arra, hogy önmagukat nem tudják megmenteni.
Krisztus mindenkit felemel, aki remegve hozzá könyörög. Engesztelő
áldozatával a lelkierő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat
letehetjük lábához, mert szeret minket. Minden pillantása, minden szava
bizalmat ébreszt. Jellemünket akarata szerint formálja.” – KP 104.
A következő három hónapban, miközben tanulmányozzuk ezt a szombatiskolát, együttműködünk-e Szentlelkével, engedve hogy ezt megtegye
velünk?
A Generál Konferencia Szombatiskolai Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
imaház céljára Las Vegasban
(Nevada, USA)

2019. október 5.
Szombat

Las Vegas Nevada államban van, amely világszerte híres város, és jól ismert a szerencsejátékról,
a vendéglőkről, a vásárlási és szórakozási lehetőségekről, valamint az éjszakai életről. Úgy emlegetik, mint a szórakozás fővárosát. Nevezetes a
hatalmas kaszinókról, hotelekről és az ezekhez
kapcsolható dolgokról, amelyek miatt a turisták
kedvelt célpontja. A lakosok száma az 1990-es
években 85,2 %-kal nőtt és továbbra is gyorsan
növekszik. A 2013-as becslések szerint a népesség 603
488 fő, a vonzáskörzettel pedig 2 027 828 fő.
„A világhírű üdülőhelyeken és vasúti csomópontokon, amelyek a gyógyulást és
szórakozást keresők ezreivel zsúfoltak, legyen állandóan prédikátor és könyvevangélista, akik tudják hogyan lehet a tömeg érdeklődését lekötni. Ezek a szolgák minden
lehetőségre figyeljenek, hogy előadhassák a jelen időre szóló üzenetet.” – ESz 219.
2013-ban a fenti idézet indíttatására a Generál Konferencia olyan beruházásba
kezdett, amely kivitelezhetetlennek látszott – egy imaház létrehozása Las Vegasban.
Fiatalok jártak a nap hevében házról házra fáradhatatlanul két hétig könyveket
árulva, orvosi végzettségűek tartottak egészségügyi szemináriumokat és evangélisták hirdették bátran a jelenvaló igazságot próféciai előadásokon. Mivel a város
elsősorban éjszakai életéről ismert, a helyiek éjszaka dolgoznak és nappal alszanak.
Tehát nagyon kevesen jelentek meg az esti evangelizációs gyűléseken. Akik viszont
eljöttek, nagy érdeklődéssel voltak és igényt tartottak személyes látogatásokra és
bibliai tanulmányozásra. Miután négy éven keresztül különböző helyekről érkezett
lelkészek tartottak bibliai tanulmányokat, Isten kegyelméből az érdeklődő családok
száma rendkívül megnövekedett és a kemény munkával szerzett pénzükkel támogatni kezdték a missziós munkát a városukban. Önfeláldozásuk jutalma lett, amikor
egy misszionárius és felesége Las Vegasba költözött és 19 Biblia tanulmányozó
megkeresztelkedett 2013-ban.
Mára a gyülekezet Las Vegasban folyamatosan növekszik és a hittestvérek önfeláldozóak, viszont még több evangelizációt és terjeszkedést szeretnének. Félreteszik
a legapróbb pénzt is, hogy megvásárolhassák vagy felépíthessék saját imaházukat,
mindemellett szükségük van világszéles közösségünk segítségére is. Bőkezű támogatásotokat kérjük ezen az első szombati adakozáson! Köszönjük szépen!
Hittestvéreitek Las Vegasból
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1. Tanulmány

2019. október 5.
Szombat

Napnyugta: H 18:16
Ro 18:56

A MEGBÉKÉLÉSHEZ SZÜKSÉGES
„… dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki
által most a megbékélést nyertük.” (Rm 5:11)
„Golgota képezi emlékkövét annak a csodálatos engesztelő áldozatnak,
melyet megkövetelt az isteni törvény áthágása.” – JVÚ 26.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)

Vasárnap

Szeptember 29.

1. EGY TÖKÉLETES KEZDET
a. Ismertesd azt a lelki állapotot, melyet Isten eredetileg adományozott
Ádámnak és Évának, az emberiség első tagjainak? 1Móz 1:27, 31.
„A dicső Édenben nem volt sem a bűnnek, sem az elmúlásnak semmi jele.
Isten angyalai közvetlenül és szeretettel társalogtak a szent párral. A boldog
énekes madarak Teremtőjüknek dalolták a dicséret szabad, örömteli énekét.
A békés vadállatok boldog ártatlanságban játszottak Ádám és Éva körül,
engedelmeskedve szavuknak. Ádám érett férfikorban volt, mint a Teremtő
munkájának legnemesebbje.
Egyetlen árnyék sem vetődött az emberpár és a Teremtő közé. Alkotójukat
úgy ismerték meg, mint jóságos Atyjukat, és gondolataikat mindenben Isten
akaratához alakították. Ádám jellemében Isten jelleme tükröződött.” – BO 26.

b. Mitől volt örömteljes az élet Édenben? 1Móz 1:28; 2:8,19.

„Ádámnak és Évának édeni otthonukban az egész természet Istenről beszélt, és telve volt mennyei tanítással. Szemükkel érzékelték a bölcsességet,
szívükkel pedig felfogták, mert Istennel társalogtak teremtett művei által.” –
KP 9.
1. Tanulmány - A MEGBÉKÉLÉSHEZ SZÜKSÉGES
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Hétfő

Szeptember 30.

2. A TÖKÉLETESSÉG MEGCSORBUL
a. Mi rontotta el Édenben a boldogságot? 1Móz 2:16-17; 3:6.

„Ádám és Éva azzal igyekeztek lelkiismeretüket megnyugtatni, hogy oly
csekély dolog, mint enni a tiltott fa gyümölcséből, nem vonhat oly rettenetes
következményeket maga után, mint amilyeneket Isten kijelentett. Azonban
e jelentéktelennek tűnő dolog Isten megváltoztathatatlan, szent törvényének
áthágása volt; elválasztotta az embert Istentől.” – JVÚ 26.

b. Milyen hatással volt ez az egész földre? Rm 8:22.
„[A tiltott gyümölcsből való evés] rázúdította a világra a halál és kimondhatatlan nyomor áradatát. Évezredek óta állandóan fájdalom és jajkiáltás száll
fel a földről; és az ember engedetlensége folytán az egész teremtés nyög és
sóhajtozik fájdalmában. Maga a menny is megérezte ennek az istenellenes
lázadásnak hatását.” – JVÚ 26.

c. Mit kell megértenünk emberi hajlamunkról, tekintettel arra, hogy a
lázadás magja megrontotta a természetes emberi szívet? Préd 7:29.
„Ne tekintsük a bűnt soha csekély és jelentéktelen dolognak!
A parancsolatok minden egyes áthágása Krisztus kegyelmének megvetése
és elhanyagolása következményeiben visszahat mireánk; megkeményíti szívünket, meggyengíti akaratunkat, elhomályosítja értelmünket, és nem csak
hajlamunk, hanem képességünk is csökken, hogy a Szentlélek szeretettel hívó
szavát követhessük.
Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiismeretüket,
hogy gonosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik, hogy a kegyelmi meghívást nem kell oly komolyan venni, hiszen mindig újból és újból
figyelmezteti őket. Azt hiszik, hogyha bár a kegyelem Lelkét megvetették és
befolyásukkal Sátán oldalára álltak, elégséges, ha a végső pillanatban megváltoztatják életüket. De ezt nem oly könnyű megtenni. Egész élettapasztalatuk
és nevelésük úgy alakította jellemüket, hogy többé aligha támad az a kívánságuk, hogy Krisztushoz hasonlókká legyenek.” – JVÚ 26-27.
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Kedd

Október 1.

3. A BŰN KÉRDÉSE
a. Hogyan mutatja be a Szentírás azt a válságot, mely az emberiségben
és az egész földön jelen van? 1Jn 3:4; 1:8.

„Senki se mondhatja, még ha a tőle telhető legtöbbet teszi is érte, hogy
’Nincs bűnöm’.” – UL 53.
„Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért; hogy Ő nem vonta vissza önkényesen
kegyelmét; hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a
lázadásra. A bűn ’betolakodó’, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni.
A bűn titokzatos, érthetetlen; mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha
mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten Igéje ad: ’a bűn pedig a
törvénytelenség’; egy olyan elv testet öltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával: a szeretet nagyszerű törvényével.” – NK 438-439.

b. Milyen fájdalmas valósággal kell szembesüljön minden ember? Rm
3:23; Ésa 1:5-6.

„A hitehagyás a szív titkos lázadásával kezdődik Isten törvényének a
rendelései ellen. A lélek megszenteletlen vágyaknak hódol, és törvénytelen
terveket sző. A hitetlenség és sötétség elválasztja Istentől. Ha nem győzünk e
felett a bűn felett, az fog győzelmet aratni felettünk.” – ICsK 333.

c. Hogyan tekint Isten a bűn által okozott jogosság hiányára, és mi az
Ő megoldása? Ésa 59:15-16.

„Az Édenben az ember kiesett magasztos helyzetéből, s a törvényszegés
miatt halál vár rá. A mennyben látták, hogy emberek pusztulnak el, s ez szánakozásra indította Istent. Végtelen áron megnyitotta a menekülés útját… A
törvényszegőnek nem volt reménysége, csak Krisztus által.” – 8B 25.

1. Tanulmány - A MEGBÉKÉLÉSHEZ SZÜKSÉGES
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Szerda

Október 2.

4. MEGVÁLTÁS VÉR ÁLTAL
a. Milyen tervet készített Isten már előre a bukott ember megmentésére?
Miért volt erre szükség? Jób 33:24; 1Móz 3:17-21.

„Istent megindította az emberiség iránt érzett szánalom, ezért az Atya, a
Fiú és a Szentlélek kidolgozta a megváltás tervét. A terv teljes megvalósításához elhatározták, hogy Krisztus, aki Isten egyszülött Fia, önmagát adja a bűn
miatt.” – CH 222.
„Miként Ádám törvényszegésének nyomorúsága és halála lett a következménye, Krisztus áldozata életet és halhatatlanságot fog eredményezni.” – PP 40.

b. Milyen módszerrel volt jelképesen ábrázolva Krisztus áldozata?
1Móz 4:4; 3Móz 17:11.

„Az áldozati rendtartást Isten azért rendelte el, hogy az embert folytonosan
emlékeztesse bűnére; hogy általa ismerje el vétkességét, és vallja meg hitét a
megígért Megváltóba. E rendtartásnak tudatosítani kellett az elbukott emberiséggel azt az ünnepélyes igazságot, hogy a bűn okozta a halált. Az első áldozat
bemutatása végtelen fájdalmasan érintette Ádámot. Fel kellett emelnie kezét
egy olyan élet kioltására, amit csak Isten adhatott. Ekkor látott először halált.
Ha engedelmeskedett volna Istennek, nem halt volna meg sem ember, sem
állat. Amikor megölte az ártatlan áldozatot, megremegett arra a gondolatra,
hogy bűne miatt fog Isten szeplőtlen Bárányának vére hullani.” – PP 42.
„Vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Nyájuk elsőszülöttei feláldozásával
tanúsíthatták, hogy hisznek Krisztusnak, mint a megígért engesztelő áldozatnak a vérében.” – PP 45.
„A megölt áldozat vére Isten Fiának vérét jelképezte. Isten úgy akarta,
hogy a szent és a közönséges közötti megkülönböztetés világos és egyértelmű
maradjon. A vért szentnek kellett tekinteni, mivel egyedül Isten Fiának kiontott vére szerezhet engesztelést a bűnre.” – ICsK 55.
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Csütörtök

Október 3.

5. HÁLA AZ ISTEN GONDOSKODÁSÁÉRT
a. Mit kellene megértsünk az értünk végzett engesztelésről? Mi volna a
mi feladatunk? Zsid 9:22; Rm 5:8-11.

„Jézus a mi engesztelő áldozatunk. Önmagunkért nem végezhetünk engesztelést, de hit által elfogadhatjuk az értünk hozott engesztelő áldozatot.”
– 1Sz 297.
„Aki a keresztre szegezett Üdvözítőre tekint, felismerheti minden ember
bűnösségét. Látja, hogy a bűn korbácsolta meg és feszítette keresztre a dicsőség Urát; látja, hogy miközben a Megváltó a leggyengédebb szeretettel vette
mindig körül, saját élete csak hálátlanság és lázadás volt mostanáig. Legjobb
barátját taszította el, az ég legértékesebb adományát vetette meg; Isten Fiát
újból keresztre szegezte, a megsebesített szívet újból átdöfte. A bűnnek mélységes, sötét árja választja el Istentől, és összetört szívvel sír…
Isten azért tárja fel előttünk vétkeinket, hogy azokkal Krisztushoz meneküljünk; ezáltal megszabadulunk a bűn béklyóitól, és Isten gyermekeinek szabadságában örvendezhetünk. Őszinte töredelemmel járuljunk a kereszthez,
rakjuk le és hagyjuk ott valamennyi bűnünket!” – GH 15.
„Az ember megváltása oly hatalmas vállalkozás, amely az isteni természet
minden tulajdonságát cselekvésre készteti. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek elkötelezte magát, hogy Isten gyermekeit győzelemre juttatja az által, aki szereti
őket. Az Úr kegyelmes és hosszútűrő, nem akarja, hogy valaki is elvesszen. Ő
tesz győzelemre képessé bennünket.” – RH January 27, 1903.

Péntek

Október 4.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Nevezz meg az édeni élet legjobb jellemzői közül néhányat!
2. Miért vizsgálja Isten a hitünket és állhatatosságunkat látszólag jelentéktelen
módokon?
3. Miért helytelen Istent vagy másokat hibáztatni a bűnökért életünkben?
4. Ismertesd Krisztus értünk hozott áldozatának mélységét!
5. Hogyan kellene válaszolnom az engesztelésre, melyet Jézus a kereszten tett?

1. Tanulmány - A MEGBÉKÉLÉSHEZ SZÜKSÉGES
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2. Tanulmány

2019. október 12.
Szombat

Napnyugta: H 18:02
Ro 18:43

AZ ÁLDOZAT ÉS AZ ÜNNEP
„Ímé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit!” (Jn 1:29)
„Mégis Isten választotta ki Izraelt. Ő hívta el, hogy megőrizze törvényének
ismeretét az emberek között, valamint azokat a szimbólumokat és jövendöléseket, amelyek az Üdvözítőre mutattak. Isten azt akarta, hogy ez a nép az
üdvösség kútfeje legyen a világ számára.” – JÉ 19.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 500-506. (Az évenkénti ünnepek)

Vasárnap

Október 6.

1. ISTEN BÁRÁNYA JELKÉPEZI
a. Mit kellett tenniük minden nap a zsidóknak Isten szándéka szerint,
hogy jóvátegyék a bűnt? 2Móz 29:38-41.

„A naponkénti szolgálat a reggeli és az esti égőáldozat és az aranyoltáron az
édes tömjénáldozat, valamint az egyéni bűnökért való különleges áldozatok
bemutatásából állt…
Minden reggel és este egy esztendős bárányt égettek el az oltáron, és vele a
kötelező ételáldozatot, amely jelképezte a nemzet naponkénti odaszentelődését
Jahvénak, és jelképezte a Krisztus engesztelő vérétől való állandó függőségüket.
Isten kifejezetten megparancsolta, hogy minden áldozat, amelyet neki szentelnek a szentély szolgálatára, hiba nélkül való legyen, vagyis ’ép’-nek kellett lennie
(2Móz 12:5). A papoknak tüzetesen meg kellett vizsgálniuk minden állatot,
amelyet áldozatként hoztak el a szent helyre és mindazokat az állatokat vissza
kellett utasítaniuk, amelyben valami hibát fedeztek fel. Csak a ’hiba nélküli’ áldozat lehetett jelképe Krisztus tökéletes tisztaságának, akinek fel kellett áldoznia
magát ’hibátlan és szeplőtlen bárány’-ként (1Pt 1:19).” – PP 309-310.
„Minden vérző áldozat feláldozásánál, minden szertartásnál az a legfontosabb tanítás domborodott ki, hogy bűnbocsánat egyedül Krisztus vére által
lehetséges.” – TII 207.

10

Az engesztelés idején – 2019. október - december

Hétfő

Október 7.

2. AZ ÚRNAK SZENTELT
a. Hogyan különül el az Úr hetedik napja, a szombat az évenkénti
ünnepektől, amely a bűntől való szabadulás isteni tervét jelképezi?
3Móz 23:1-3, 37-38; Kol 2:16-17; 2Móz 20:8-11.

b. Melyik csodálatos tapasztalat különböztette meg a zsidókat az ősi
Egyiptomtól, a lázadó nemzettől, akik dacosan elutasították Istent?
2Móz 12:3-13.

„Izráel gyermekei számára volt egy megkívánt feladat, amit részükről teljesíteni kellett, hogy bizonyítsák és kimutassák hitüket cselekedetükkel az Isten
által kapott szabadításban. Ahhoz, hogy elkerülhessék az egyiptomiakra jövő
isteni csapásokat, a vér jelének látszódnia kellett házaikon. Továbbá, el kellett
különüljenek gyermekeikkel együtt az egyiptomiaktól, saját házaikba gyűjtve
össze őket. Akik az izraeliták közül az egyiptomiak házában maradtak, azok a
pusztító angyal kezeibe kerültek… Amikor a pusztító angyal éjjel előre ment,
hogy megsemmisítse az ember és állat elsőszülöttjét, akkor tovább haladt
azon zsidók házai előtt, akiknek ajtófélfája vérrel jelölt volt és nem bántotta
őket.” – 1SP 200.

c. Hogyan emlékeztek vissza erre az eseményre? 2Móz 12:14; 3Móz 23:5.

„A hónap tizennegyedik napján este ünnepelték a páskát, amelynek
magasztos benyomást keltő szertartásai az egyiptomi szolgaságból való szabadulásra emlékeztettek és előremutattak a bűn kötelékéből megszabadító
áldozatra.” – PP 503.

d. Mi következett a páska után? 2Móz 12:15-20; 3Móz 23:6-8.

2. Tanulmány - AZ ÁLDOZAT ÉS AZ ÜNNEP
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Kedd

Október 8.

3. AKITŐL AZ ARATÁS ÉS A REMÉNYSÉG VAN
a. Mely Istennek tett felajánlás ismerte el Őt úgy, mint aki gondoskodik minden morzsányi ételről? 2Móz 23:19.e.r; 3Móz 23:9-14.

„Az ünnep második napján az évi aratás első zsengéjét mutatták be az Úr
előtt. Palesztina legkorábbi gabonája az árpa volt, amely az ünnepkor kezdett
érni. A pap Isten oltára előtt meglóbált egy kévét e gabonából annak elismeréséül, hogy minden az Úré. Amíg e szertartást nem végezték el, nem volt
szabad az aratást elkezdeni.” – PP 503.

b. Milyen megemlékezést tartottak az ötvenedik napon? 3Móz 23:15-22.

„Az első zsenge bemutatását követő ötvenedik nap a pünkösd volt, amelyet
ugyancsak aratási ünnepnek és a hetek ünnepének neveztek. A táplálékként
elkészített gabonáért két kovászos kenyeret mutattak be az Úr előtt hálájuk
kifejezéseképpen. A pünkösd ünnepe csak egy napig tartott, melyet istentiszteletre szenteltek.” – PP 503.

c. Melyik ünnep szolgált azzal a reménységgel a kürtzengés ünnepe
után, hogy bűneikről nem lesz többé megemlékezés? 3Móz 23:23-32.

„A főpap egy évben csak egyszer mehetett be a szentek szentébe a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészület után. Halandó szem nem láthatta
annak a helynek szent nagyszerűségét, csak a főpap, mivel a nép ünnepélyes
csendben várta visszatérését. Komolyan vágyakoztak Isten áldására. A kegyelem királyi széke előtt Isten társalgott a főpappal. Ha a főpap a szokottnál
hosszabb ideig maradt a szentek szentében, a nép gyakran megrettent attól
való félelmében, hogy bűneik vagy a főpap bűne miatt Isten dicsősége megölte őt. Amikor azonban hallották a ruháján levő csengők csilingelését, nagyon
megélénkültek, megörültek. Ekkor a főpap kijött, és megáldotta a népet.” –
MT 112.

12

Az engesztelés idején – 2019. október - december

Szerda

Október 9.

4. A SÁTOROS ÜNNEP
a. Mi történt a zsidó év utolsó ünnepén? Miért volt ez nagy örömteli
esemény? 3Móz 23:33-36, 39-43.

„A sátoros ünnep arra szolgált, hogy megemlékezzenek arról az időről,
amikor sátorban laktak a pusztai vándorláskor. Mivel ez volt az utolsó nagy
ünnepük, ezért el kellett hagyniuk otthonukat, hogy pálma és mirtusz fák
ágaiból készült sátrakban lakjanak. Ezeket a zöldleveles építményeket a házak
tetején vagy az utcán állították fel, de leginkább a város falain kívüli völgyben
vagy hegyoldalban. A mindenfelé megtalálható zöld sátrak látványa nagyon
festői élményt nyújtott.
Az ünnep utolsó hete, és az egész időszaka alatt, a templom szolgált a nagy
öröm helyszínéül. Az áldozati szertartások lenyűgözőek voltak, és a zene
hangjai hozsannával keveredve káprázatossá tették a helyet. Hajnalhasadáskor
felharsant a papok ezüst kürtjének hosszú, átható hangja. A válaszoló kürtök,
s a lombsátrakban lakozó emberek üdvrivalgása visszhangzott, hegyen-völgyön köszöntötték az ünnepnapot. Azután a pap merített egy korsó vizet a
Kidron patakjának folyóvizéből, magasra emelte, s a kürtök zengésének közepette felvitte a templom széles lépcsőin, lassú, kimért léptekkel követte a
zene ritmusát, s közben énekelt: ’Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, ó
Jeruzsálem!’
A korsót a papok udvarának közepén levő oltárhoz vitte. Két ezüst medence volt itt, mindegyiknél egy pap állt. Az egyikbe beleöntötte a korsó vizet, a
másikba a korsó bort. Mindkét medence tartalma egy csövön át a Kidronba,
onnan a Holt-tengerbe jutott. A szentelt víz bemutatása jelképezte a kútfőt,
mely Isten parancsára fakadt a sziklából, hogy oltsa Izrael gyermekeinek
szomját. Ekkor felcsendült az ünnepi ének: ’Erősségem és énekem az Úr…
s örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből’. A lenyűgözően összhangzatos dicsőítő koncertben a hatalmas gyülekezet együtt énekelt a kórussal, a
hangszerekkel és a mély hangzású trombitákkal, amelyet énekesek vezettek.
Az ünnepség lefolyása páratlan volt. Éjjel a templom és udvara fényben ragyogott, amely az egész várost bevilágította. A zene, a lengő pálmaágak, a boldog hozsannák, a nép nagy felvonulása, fölöttük a függő lámpákból sugárzó
fény, a papok öltözete és a szertartások magasztossága olyan képet alakítottak
ki, amely nagy hatással volt a szemlélőre.” – 2SP 343-345.

2. Tanulmány - AZ ÁLDOZAT ÉS AZ ÜNNEP
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Csütörtök

október 10.

5. A MEGVÁLTÁS SZIMBÓLUMA
a. Milyen tanulságot vonhatunk le az ősi Izráel ünnepeivel kapcsolatban? Rm 15:4; Jn 1:29.

„Lehetetlen összeszámolni az Úr által készített azon áldásokat, hogy a
zsidó nemzetet tette meg ismeretei gazdag tárházának őrizőiül. Rendkívüli
figyelmet adott nekik. Ők voltak az a nép, akik ismerték és imádták az igaz
Istent, és akik királyságának elveiről beszélhettek. Őket tanította az Úr. Semmit sem vont meg tőlük, ami megfelelővé formálhatta őket, hogy országának
képviselői lehessenek. Ünnepeik, a húsvét, a pünkösd és a sátoros ünnep,
valamint az ezeken megjelenő szertartások arra szolgáltak, hogy hirdessék az
Isten által rájuk bízott igazságokat. Ezeken az összejöveteleken népe kifejezte
boldogságát és örömét, hálát adtak kiváltságos helyzetükért és Uruk kegyelmes bánásmódjáért. Boldogan énekelték: ’Miért csüggedsz el lelkem, miért
nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az
én szabadítómnak és Istenemnek.’ (Zsol 43:5)…
Izrael gyermekeinek története a mi figyelmeztetésünkre és tanításunkra
íródott meg, akikre a világnak vége elérkezik. Akik szilárdan megállnak ezen
utolsó napokban, és végül belépést szereznek a mennyei Kánaánba, azoknak
hallgatniuk kell a Jézus Krisztus által izraelitáknak mondott figyelmeztetésekre. Ezeket a tanításokat a pusztában adta a gyülekezetnek, hogy tanulmányozza és szem előtt tartsa Istennek népe nemzedékről nemzedékre mindörökké.”
– UL 232.

Péntek

Október 11.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért volt szükség arra, hogy minden reggel és este feláldozzanak egy
bárányt?
2. Mi őrizte meg Izrael gyermekeit a Páska ünnepének éjszakáján?
3. Melyik szertartás szolgált arra, hogy az aratás urának ismerjék el Istent?
4. Miért volt nagyon fontos az engesztelés napja?
5. Mi volt az általános célja az ünnepeknek?
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2019. október 19.
Szombat

3. Tanulmány

Napnyugta: H 17:49
Ro 18:31

A JELKÉPEK ÉRTELME
„Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. És ímé a
templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada.” (Mt 27:50-51. e.r.)
„A templom kárpitjának kettéhasadása azt jelezte, hogy Isten nem fogadja
el többé a zsidós ceremóniákat és áldozatokat. A nagy Áldozat immár megtörtént és elfogadtatott.” – TL 223.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 231-236; 310-311. (A Páskha ünnepe; A szentély
és a szolgálat-részlet)

Vasárnap

Október 13.

1. NAPONKÉNTI ODASZENTELŐDÉS
a. Miért volt szükség Jézus kereszt áldozatára az áldozati ajándékok
helyett? Zsid 10:9-12; Apcs 3:1. Milyen jelentősége van ma számunkra
a régi időkben végzett reggeli és esti áldozat bemutatásának?

„Krisztus volt az alapja a teljes zsidó rendszernek. A zsidó istentisztelet jelképei
és árnyképei, mind előremutattak a világ Megváltójára.” – ST February 25, 1897.
„A reggeli és az estéli áldozatokra kijelölt órákat szentnek tekintették és
az áhítat óráiként tartották meg mindenütt a zsidó nép körében… Ebben a
szokásban a keresztények is megszívlelendő példát láthatnak a reggeli és estéli
imára. Amíg Isten megítéli a lélek nélküli áhítatokat, addig örömmel tekint
azokra, akik iránta való szeretetből hajtják meg magukat előtte minden reggel
és este, hogy nála bűnbocsánatot keressenek elkövetett bűneikért és áldásáért
könyörögjenek.” – PP 311.
„Ha valamikor volt idő, amikor minden háznak az imádság házának kellett
lennie, akkor az most van. Akik vallják, hogy szeretik Istent, emeljenek Neki
oltárt mindenütt, ahol sátrat vernek, mint a régi idők pátriárkái. Az apa, mint
a család papja, tegye Isten oltárára a reggeli és esti áldozatot, amíg a feleség és
a gyermekek együtt imádkoznak, és dicsőítik Istent. Az ilyen családban Jézus
szívesen tartózkodik.” – BEcho December 15, 1893.
3. Tanulmány - A JELKÉPEK ÉRTELME
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Hétfő

Október 14.

2. A SZÍV MEGTISZTÍTÁSA
a. Milyen jelentősége van a Pászka ünnepének számunkra, mint keresztényeknek? 1Kor 5:7; Zsid 7:26-27.
„A pászkának egyrészt emlékeztető, másrészt előremutató jelképes ünnepnek kellett lennie. Nemcsak az Egyiptomból való szabadulásra kellett emlékeztetnie, hanem arra a nagy szabadításra is előre kellett mutatnia, amelyet
Krisztus visz majd véghez azzal, hogy kiszabadítja népét a bűn kötelékeiből.
Az áldozati bárány ábrázolja ’Isten Bárányát’, akiben van a mi üdvösségünk
egyedüli reménysége. Az apostol mondja: ’a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus,
megáldoztatott érettünk’ (1Kor 5:7). Az nem volt elegendő, hogy a pászka
bárányt levágják, a vérét még az ajtófélfára is fel kellett hinteniük. Éppen így
Krisztus vérének érdemeit el kell fogadnia az embernek. Nem elég hinnünk,
hogy Jézus Krisztus meghalt az egész világért, hanem azt is hinnünk kell, hogy
személy szerint érettünk is meghalt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint amelyet Krisztus személyesen érettünk hozott…
A bárányt egészben kellett elkészíteni. Egy csontját sem volt szabad eltörni.
Ekképpen ’Isten Báránya’– aki értünk halt meg – egyetlen csontjának sem volt
szabad megtöretnie. ’Az ő csontja meg ne törettessék’ (Jn 19:36). Így jelképezte
Krisztus áldozatának tökéletes voltát.” – PP 233.

b. Mit jelképezett az izsóp a pászkán? Zsol 51:4, 9; 119:9; 1Pt 1:22.
„Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt. Ilyen
értelemben alkalmazták a leprások megtisztításánál és azoknál, akik megfertőztették magukat a halottak megérintésével.” – PP 233.
„A szombat hitvallása mellett még valamire szükségünk van. Életerős elvek
kellenek nekünk, és naponta tudatában kell lennünk egyéni felelősségünknek.
Sokan kitérnek ez elől, s az eredmény hanyagság, közöny, a vigyázás és lelkiség hiánya. Hová lett a gyülekezet lelkisége? Hol vannak a Szentlélekkel és
hittel telt férfiak és nők? Imám ez: Tisztítsd meg egyházadat ó Isten!” – 1B 60.
„Egyedül az a vallás vezet Istenhez, amely Istentől jő. Ha helyesen akarjuk
szolgálni Őt, az isteni Lélektől kell születnünk. Ő megtisztítja a szívet, megújítja a gondolkodást, új képességgel ruház fel, hogy ismerjük és szeressük
Istent. Összes parancsolata iránt készséges engedelmességgel ajándékoz meg.
Ez az igazi istentisztelet.” – JÉ 148.
„Isten népének meg kell tisztítania lelkét – az igazság iránti engedelmesség által. Fel kell készülnie, hogy eljövetelekor feddhetetlenül állhasson meg
előtte.” – Ev 452.
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Kedd

Október 15.

3. SZENT ÉLET – SZENT RENDELET
a. Hogyan volt jelképesen ábrázolva Krisztus áldozatának teljessége?
2Móz 12:46; Jn 19:36.

b. Milyen jelentősége van számunkra annak, hogy a húsvéti bárányt
nem csak levágták, hanem ettek is belőle? 2Móz 12:8; Jn 6:53, 54, 63.

„A bárány húsát meg kellett enni. Nekünk sem elegendő, ha csak bűneink
bocsánatáért hiszünk Krisztusban. Hittel állandóan Krisztustól kell kapnunk
a táplálékot és lelki erőt… Krisztus követőinek részeseknek kell lenniük az ő
tapasztalatában. El kell fogadniuk Isten szavát úgy, hogy ez legyen indítéka
tettünknek. Minden cselekedetüknek Krisztus erejével el kell változnia az ő
hasonlatosságára, és vissza kell tükröznie az ő jellemvonásait. Enniük kell
Krisztus testét és inniuk Krisztus vérét, különben nincs bennük élet. Krisztus
lelkületének és munkájának kell megnyilatkoznia a tanítványok lelkületében
és munkájában.
A bárányt keserű füvekkel kellett enniük, ami Egyiptomban elszenvedett
fogságuk keserűségére mutatott rá. Éppen így, amikor Krisztus testével táplálkozunk, akkor ezt mi is csak töredelmes szívvel tehetjük meg bűneink miatt.”
– PP 234.

c. Milyen szertartásnak volt előre vetített árnyképe a pászka? Milyen rendelkezés kapcsolódott még hozzá? Mk 14:16, 22-25; Jn 13:1-5, 13-15.

„Meg lett szentelve Krisztus azon cselekedete, ahogyan megmosta a tanítványok lábát. Azért tette, hogy ez által visszaemlékezzenek arra, amit Krisztus
véghez vitt értük, hogy ne gondolják többnek önmagukat a másiknál. Ez a
szertartás együttérzést ad a hittestvérek között…
Ez a szertartás nem annyira az ember értelméhez, mint inkább szívéhez
szól. Erkölcsi és lelki oldalának van szüksége rá. Ha Krisztus tanítványainak
nem lett volna szükségük erre, nem hagyta volna ezt rájuk utolsó rendeléseként, az úrvacsora részeként.” – RH June 14, 1898.
3. Tanulmány - A JELKÉPEK ÉRTELME
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Szerda

Október 16.

4. ELKÜLÖNÍTETT
a. Amikor a pászka eredetileg be lett vezetve, milyen korlátozást szabott meg Isten arra vonatkozóan, hogy ki vehet benne részt? Miért?
2Móz 12:43-48.

„Ekkor az Úr megkövetelte Ábrahámtól és magvától a körülmetélést annak jeléül, hogy Isten vágta ki őket és különítette el őket a nemzetektől, mint
különleges kincsét. Ezen jel által ünnepélyesen lekötelezték magukat, hogy
nem házasodnak össze más nemzetekkel, mert így cselekedve elveszítenék
Isten és törvénye iránti tiszteletüket, és hasonlókká válnának a körülöttük élő
bálványimádó nemzetekhez.
A körülmetélés ténye által ünnepélyesen beleegyeztek abba, hogy teljesítik
az Ábrahámmal kötött szövetség feltételeit, hogy elkülönülnek minden nemzettől és tökéletesek lesznek. Ha Ábrahám utódai elkülönültek volna a többi
nemzettől, akkor nem tudták volna bálványimádásra csábítani őket. Egy nagy
kísértéstől szabadultak volna meg, és nem sajátították volna el ezen bálványimádó népek bűnös szokásait, és nem lázadtak volna fel Isten ellen. A körülöttük élő nemzetekkel való összekeveredés által nagy mértékben elvesztették
különleges szent jellemüket.” – 1SP 262-263.

b. Az Ótestamentumi körülmetélkedéshez hasonlóan, milyen Újtestamentumi rendelés jelképezi a világtól való elszakadást és az Istenhez
való odaszentelődést? Kol 2:6, 10-12; Gal 5:6.

„Krisztus a lelki országába való belépés jelképévé tette a keresztséget. Kifejezett feltétellé, melynek mindenkinek eleget kell tennie, ha azt kívánja, hogy
elismerjék, mint az Atya, a Fiú és Szentlélek fennhatósága alatt állót…
A keresztség ünnepélyes lemondás a világról. Akik keresztény életük legelején az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármas nevében megkeresztelkednek,
nyilvánosan kijelentik, hogy elhagyták Sátán szolgálatát, a királyi család tagjaivá, Isten gyermekeivé lettek. Engedelmeskedtek a parancsnak: ’Menjetek ki
közülük, szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek.’
Beteljesedett számukra az ígéret: ’Leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiammá
és lányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.’ (2Kor 6:17-18)” – 6B 91.
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Csütörtök

Október 17.

5. ÜNNEPÉLYES ELKÜLÖNÜLÉS A BŰNTŐL
a. Hogyan gondoskodott Jézus a pászkáról? Ki vett részt vele ezen az
ünnepségen? Mk 14:12-15.

„Nem csak alkalmanként vagy évente kell úrvacsorát vennünk, hanem
gyakrabban, mint az évenkénti pászka volt. Ez az ünnepélyes szertartás sokkal
nagyobb esemény emlékezete, mint Izrael gyermekeinek Egyiptomból való
szabadulása. Az a szabadulás azon nagy engesztelés jelképe volt, melyet Krisztus élete föláldozásával tett meg népe végső szabadulásáért.
Ez a szertartás ne legyen oly zárt, ahogyan sokan szeretnék. Mindenkinek
nyilvánosan részesednie kell benne, mondván: ’Elfogadtam Krisztust személyes
Üdvözítőmnek. Életét adta érettem, hogy engem a halálból megmentsen.’ ” –
FLB 302.
„Arra az időre mutat vissza, amikor Jézus a tanítványaival a felsőszobába
ment, aztán megmosta lábaikat, majd fogta a kenyeret, megtörte, amely az
Ő megtört testét jelképezi, és a szőlő mustot, amely kiontott vérté jelképezi.
Láttam, hogy mindenkinek szüksége van ennek megértésére és Jézus példájának követésére, hogy amikor elmegy erre a szertartásra, akkor elszakadjon a
hitetlenektől amennyire csak lehetséges.” – RH November 1, 1850.

b. Mit jelképezett a kovásztalan kenyér? 1Kor 5:6-8.

„A pászkaünnep táján a nép parancsot kapott, hogy távolítson el otthonából
minden kovászt, miként szívükből is ki kellett minden bűnt vetniük.” – KP 59.

Péntek

Október 18.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi mutatja a mindennapos bűnbocsánat iránti szükségletünket, mint
mindig?
2. Van-e ma valami hasonló a pászka ünnepének izsópjához?
3. Miért nagyon fontos számunkra a megalázkodás szertartása ezekben az
utolsó napokban?
4. Hogyan ismétlődik meg ma az ősi keveredés a körülmetéletlenekkel?
5. Mitől és kitől van elzárva az úrvacsora lehetősége?

3. Tanulmány - A JELKÉPEK ÉRTELME

19

4. Tanulmány

2019. október 26.
Szombat

Napnyugta: H 17:37
Ro 18:19

MENNYBEMENETELTŐL
A VÉGSŐ ENGESZTELÉSIG
„Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Préd 3:1)
„Jézus csodái bizonyítják isteni voltát, de a legnagyobb bizonyítékok arra,
hogy ő a világ Megváltója, mégis az Ótestamentum próféciáiban találhatók
az Újtestamentumban lévő történetekkel összevetve.” – 3SP 211.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 289-297; 314-315. (Egy amerikai reformátor-részlet;
A sötétségen átsugárzó fény-részlet)

Vasárnap

Október 20.

1. ZSENGE
a. Mit jelképezett az aratás megkezdésekor az Úr előtt lengetett kéve
(3Móz23:9-11)? Mt 27:50-53; 1Kor 15:17-20.

„Krisztus feltámadt a halottak közül első gyümölcseként azoknak, akik
elaludtak. Előképe volt a kévelengetésnek. Feltámadása éppen azon a napon
következett be, mikor a kévelengetést kellett bemutatni az Úr előtt. Több mint
ezer évig hajtották végre ezt a jelképes ceremóniát. A szántóföldekről az első
megérett, magvas gabonakalászokat összegyűjtötték. Amikor az emberek felmentek Jeruzsálembe, akkor az első termésből kötött kévéket lengették hálaáldozatként az Úr előtt. Amíg ez a felajánlás meg nem történt, a sarlóval nem
érinthették meg a gabonaszálakat, nem gyűjthették és köthették azokat kévékbe. Az Istennek felajánlott kévék ábrázolták azt a nagy lelki aratást, amelynek a
kalászait és kévéit be kellett takarítani Isten országa számára. Krisztus feltámadása az előképe és a záloga az igazak feltámadásának” – JÉ 692-693.
„[Krisztus] átadja Istennek a lengetett kévét; azokat is átadja, akik vele
együtt támadtak fel, mint képviselői ama nagy seregnek, amely második eljövetelekor fog majd sírjából előjönni.” – JÉ 740.
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Hétfő

Október 21.

2. PÜNKÖSD
a. A zsidók idejében aratás ünnepet tartottak 50nappal a kéve lengetés után. Milyen aratás és kévébe gyűjtés történt az emberek között
Pünkösdkor (’ötvenedik’ görög nyelven)? Apcs 2:1, 4, 7, 8, 41.

„A zsidó vezetők azt hitték, hogy Krisztus halálával műve is befejeződik.
Ehelyett azonban tanúi voltak a pünkösdnapi csodálatos eseményeknek.
Hallották a tanítványokat, ahogyan előttük eddig ismeretlen erővel és határozottsággal prédikálták Krisztust, és látták, amint szavaikat jelek és csodák
igazolták. Jeruzsálemben, a zsidóság fellegvárában, ezrek vallották meg nyíltan, hogy hisznek a názáreti Jézusban, a Messiásban.
A tanítványok csodálkozó boldogsággal szemlélték e nagy aratást.” – AT 30-31.
„Mit eredményezett a Szentlélek pünkösdnapi kiárasztása? A feltámadt
Üdvözítőről szóló örömhír eljutott az akkor lakott világ legszélső határáig, és
mialatt a tanítványok a megváltó kegyelem üzenetét hirdették, hatása alatt
lelkek tértek meg. Mindenfelől özönlöttek a hívők a gyülekezetbe. A hűtlenek
újból megtértek. A bűnösök egyesültek a hívőkkel és keresték a drágagyöngyöt. Az evangélium sok elkeseredett ellenségéből védelmezőjévé vált…
Fenyegetések sem tudták visszatartani vagy megfélemlíteni őket. Az Úr
szólt általuk, és miközben egyik helyről a másikra mentek, hirdették az evangéliumot a szegényeknek. Az isteni kegyelem csodái váltak valóra mindenfelé.
Ily hatalmas munkát végez Isten, ha emberek átengedik magukat Lelke
uralmának.” – AT 33. 34.

b. Mire buzdítson ez bennünket a mi időnkben? Apcs 5:30-32.

„A Szentlélek ígérete nem korlátozódik sem korra, sem fajra. Krisztus kijelentette, hogy Lelkének szent befolyásában követői a világ végezetéig részesülnek. Kezdve pünkösd napjától mind a mai napig, el is küldte a Vigasztalót
mindazoknak, akik Krisztust elfogadták Üdvözítőjüknek, eljött a Szentlélek
mint tanácsadó, megszentelő, vezető és tanú. Minél szorosabb összeköttetésben éltek a hívők Istennel, annál világosabban és erőteljesebben tettek bizonyságot Megváltójuk szeretetéről és megmentő kegyelméről.” – AT 34.
4. Tanulmány - MENNYBEMENETELTŐL A VÉGSŐ ENGESZTELÉSIG
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Kedd

Október 22.

3. A KÜRTÖK MEGFÚJÁSA
a. A zsidó rendszerben a trombiták jelezték a végső engesztelés ünnepélyes napjának kezdetét. Milyen párhuzamot találunk William
Miller igehirdetéseiben? 3Móz 23:23-25; Mt 24:32-33.

„Isten kiválasztotta követeit, és általuk hirdette meg a végítélet közelségét.”
– NK 303.
„Prédikációinak hatására csaknem minden városban jó néhányan, egyes
városokban pedig százával tértek meg az emberek. Sok helyen csaknem minden protestáns egyház kitárta Miller előtt templomainak kapuit, és a meghívást rendszerint a különböző közösségek lelkészeitől kapta. Változhatatlan
szabállyá tette, hogy csak ott dolgozik, ahova hívják. De csakhamar azt kellett
látnia, hogy a hozzá özönlő kérések felének sem tud eleget tenni. Sokan azok
közül, akik nem fogadták el a második advent pontos idejéről alkotott nézeteit,
meggyőződtek arról, hogy Krisztus valóban eljön; hogy eljövetele közel van, és
fel kell készülniük. Némelyik nagyvárosban munkája feltűnő hatást váltott ki.
Borkereskedők bezárták üzletüket, és az üzlethelyiséget gyülekezeti teremmé
alakították át; egyes kártyabarlangok megszűntek; hitetlenek, deisták, univerzalisták, sőt a legzüllöttebb emberek élete is megváltozott. Egyesek közülük már
évek óta be sem léptek semmiféle istentiszteleti helyre. Különböző felekezetek,
különböző helyeken, majdnem minden órában imaórát tartottak. Kereskedők
délben összegyűltek, hogy imádkozzanak és Istent dicsőítsék. Nem szertelen izgalom, hanem szinte egyetemes komolyság szállta meg az emberek lelkét. Miller munkája, akárcsak a reformátoroké, inkább az emberek meggyőződését és
lelkiismeretük felébresztését célozta, mint pusztán érzelmeik felkorbácsolását.
Millert 1833-ban a baptista egyház, amelynek tagja volt, felhatalmazta arra,
hogy prédikáljon. Ennek az egyháznak számos lelkésze szintén helyeselte munkáját, és az ő hivatalos jóváhagyásukkal folytatta tevékenységét.” – NK 296-297.
„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. A föld jelentéktelenné vált, és mintha kitárult volna
előttük az örökkévalóság. Az üdvösségről és az örök kárhozatról szóló tanítások
eltakartak minden mulandó célt.” – NK 304.
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Szerda

Október 23.

4. EGY IDŐSZAK ÉS EGY ÜZENET
a. Honnan tudhatjuk, hogy Isten pontosan egy meghatározott időbeosztás alapján munkálkodik? Préd 3:1; Mk 1:14-15.
„Az evangéliumi üzenet, melyet maga a Megváltó hozott, a próféciákon
alapult. Az ’idő’, amelyről azt mondja, betölt, a Gábriel arkangyal által Dánielnek megadott időszakot jelenti.” – JÉ184.

b. Melyik történelmi esemény igazolja William Miller próféciai kutatásait? Dn 9:24-27.
„Az első advent idejét, valamint a Megváltó élete és szolgálata köré sorakozó események közül néhány nagyon fontosnak az idejét Gábriel angyal közölte
Dániellel. ’Hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget
ér a hitszegés és megszűnik a vétek, engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk
az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek
szentjét’ (Dn 9:24). A próféciában egy nap egy évet jelképez. Lásd: 4Móz
14:34; Ez 4:6! A hetven hét, illetve négyszázkilencven nap négyszázkilencven
évet jelent. Ennek az időszaknak kiindulópontja adott. ’Tudd meg azért, és
értsd meg. Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, hét hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még hatvankét hét, és
újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben’ (Dn 9:25) – összesen
hatvankilenc hét, vagyis négyszáznyolcvanhárom év. A rendelet, amellyel
Artaxerxes Longimanus a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott
rendeleteket kiegészítette, Kr.e. 457 őszén lépett hatályba. (Lásd: Ezsd 6:14;
7:1, 8!) Innen kiindulva a négyszáznyolcvanhárom év i.sz. 27 őszéig terjed.
A prófécia szerint ez az időszak a Messiásig, a Felkentig tart. Jézus Kr.u. 27–
ben – keresztségekor – megkapta a Szentlélek kenetét, és nemsokára ezután
megkezdte szolgálatát. Ekkor nyilatkoztatta ki, hogy ’betelt az idő’ (Mk 1:15).
Az angyal ezt is mondta: ’erős szövetséget köt sokakkal egy hétre’ [7 év].
Miután a Megváltó megkezdte szolgálatát, az evangéliumot hét évig különösen a zsidók számára kellett prédikálni. Három és fél évig Krisztus maga
prédikált, majd azután az apostolok. ’De a hét közepén véget vet a véres- és
az ételáldozatnak’ (Dn 9:27). Kr.u. 31 tavaszán Krisztus, az igazi áldozat, feláldozta önmagát a Golgotán…
Az egy hét – hét év – Kr.u. 34-ben ért véget. Ekkor István megkövezésével
a zsidók végleg elvetették az evangéliumot.” – PK 434-435.
4. Tanulmány - MENNYBEMENETELTŐL A VÉGSŐ ENGESZTELÉSIG
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Csütörtök

Október 24.

5. EGY BIZTOS PRÓFÉCIAI ALAP
a. Jóllehet William Miller nem értette meg minden mozzanatát Krisztus szolgálatának, mégis mire alapozta a bűnbánatra való felszólítást? Dn 8:14. Milyen felszólítás szól nekünk ma? 1Pt 1:15-16.

„Ha a 2300-ból leszabjuk a hetven hetet – a 490 napot – marad 1810 nap.
A 490 nap végétől számított 1810 napnak még be kell teljesednie. Az i. sz.
34-ben kezdődő 1810 év 1844-ig terjed. A Dn 8:14 versében említett 2300
nap tehát 1844-ben ér véget. E nagy prófétikus időszak lejártakor, az angyal
bizonyságtétele alapján, ’kiderül a szenthely igazsága’, vagyis megtisztul a
szenthely.” – NK 293-294.
„Miller azt az általánosan elfogadott nézetet alkalmazta, hogy a föld a
szenthely. A szenthely megtisztításán pedig azt értette, hogy az Úr eljövetelekor a föld tűz által megtisztul. Amikor tehát látta, hogy a próféta pontosan
megjövendöli a 2300 nap végét, arra a következtetésre jutott, hogy a 2300 nap
vége egybeesik a második advent időpontjával. Azért tévedett, mert osztozott
a szenthelyről vallott közhiedelemben.” – NK 314.
„A nagy nap elközelgett, és a gondviselő Isten egy meghatározott idővel
próbára tette az embereket, hogy felismerjék, mi van a szívükben. Az üzenetnek az egyház megpróbálása és megtisztítása volt a célja. Meg kellett látniuk,
hogy vajon e világhoz ragaszkodnak-e, vagy Krisztushoz és a mennyhez. Állították, hogy szeretik a Megváltót. Most bizonyítaniuk kellett szeretetüket.”
– NK 315.

Péntek

Október 25.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Mi jelképezte Krisztus és a vele együtt lévők feltámadását?
2. Melyik evangélizációs esemény mutatja a legértékesebb aratást, melyet learathatunk?
3. Mi jellemezte William Miller gyűléseit?
4. Miért létfontosságú ismernünk a bibliai próféciákat időrendben?
5. Mit ismert fel William Miller a kutatásai alatt? Miként tette ez próbára az
egyház hozzáállását?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
központ céljára a Dél-Mindanaói
Konferencia részére

2019. november 2.
szombat

Mindanao a Fülöp-szigetek déli részén
az ország második legnagyobb szigete.
Ezt a nevet viseli az ország legnagyobb
szigetcsoportja is (a másik kettő Luzon
és Visayas). Mindanao népessége a kis
szigetekkel együtt több mint 18 millió.
A lakosság több mint 70%-a római katolikusnak vallja magát, 17%-a
protestánsnak, 5-10%-a muszlimnak, a
többi pedig buddhistának vagy más vallásúnak.
A leginkább használt nyel a cebuano (Bisaya), annak ellenére, hogy a hivatalos nyelv filippino és angol.
A HNA Reformmozgalom 1958-ban kezdte meg a munkát a Fülöpszigeteken Davao városban. Később egy földterület lett megvásárolva
Digos-ban, Dél-Davao területén, amely az ország első misszió központja
lett. Isten kegyelméből a munka nőtt. Ebből az első misszióból mára unió
konferenciává nőttünk néhány területi konferenciával és egy nagyon tevékeny tagsággal.
Sajnos a központi épület már nagyon elöregedett és a testvérek nem a
felújítása mellett döntöttek, hanem egy új építésén, amely minden szempontból megfelelő volna a területi konferencia számára. Az új épületben
kialakításra kerülnének hálószobák, mellékhelyiségek és egy nagy terem
is, ahol a gyűléseket tartanánk.
„Kiváltságnak kellene érezzük, hogy együtt munkálkodhatunk Istennel azzal, hogy anyagi javainkat tevékenységbe állítjuk, amely által megvalósul célja a világon. Akiben Krisztus Lelke lakozik az gyöngéd, megértő szívű és kezét megnyitja bőségesen. Semmi sem lehet igazán önző, ha
leginkább Krisztus köti le figyelmét.” – RH April 18, 1912.
Hittestvéreink adakoznak a tervre, de még hosszú út van előttünk,
mire teljesen elkészül. Leghőbb vágyunk és imánk, hogy az Úr áldja meg
bőkezűségeteket az Ő művének előre vitelében ezen a területen!
Hittestvéreitek a Dél-Mindanaói Területi Konferenciáról
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5. Tanulmány

2019. november 2.
Szombat

Napnyugta: H 16:25
Ro 17:09

AZ ENGESZTELÉS NAPJA
„Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket; minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt.” (3Móz 16:30)
„Az engesztelés nagy napján élünk. Itt az ideje, hogy megtérjünk, Isten
elé járuljunk, bűneinket megvalljuk, majd pedig élő hittel nyugodjunk meg a
megfeszített és élő Üdvözítő érdemeiben.” – BL 104.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 315-316; 366-377. (A sötétségen átsugárzó fényrészlet; Mi a szentély)

Vasárnap

Október 27.

1. EGY VÉGSŐ SZOLGÁLAT
a. Mi volt az a lényeges igazság a szentélyről, amit figyelmen kívül
hagytak a milleriták? 3Móz 16:29-31; Zsid 8:1-2; 9:24.

„Körültekintően, imával, komolyan elmélyedve tanulmányoztuk át a
Szentírást. A bizonytalanság rövid szaka után világosság virradt a sötétben.
Elmúlt a kétség és bizonytalanság.
Kiderült, hogy Dániel 8:14 jövendölése, a föld megtisztulása helyett men�nyei főpapunk záró munkájára mutatott, az elfedezés végére, a népe felkészítésére, hogy megállhasson, mikor az Úr eljön.” – 1B 35.
„A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papságának árnyéka, a szenthely megtisztítása a főpap utolsó szolgálata volt az évi
szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael bűnének
eltávolítása volt. Ez a cselekmény előremutatott annak a szolgálatnak a záró
eseményére, amellyel Főpapunk a mennyben eltávolítja, illetve eltörli népének
a mennyei feljegyzésekben nyilvántartott bűneit. Ez a munka vizsgálatból és
ítéletből áll; és közvetlenül az előtt történik, hogy Krisztus ’eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel’; mert amikor eljön, már mindenkinek
az ügye eldőlt.” – NK 315.
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Hétfő

Október 28.

2. EGY ÜNNEPÉLYES IDŐSZAK
a. 1844 óta, amikor a 2300 nap véget ért, hol végzi szolgálatát Főpapunk, Jézus Krisztus? Miért fontos ez? Zsid 9:1-3; Jel 3:7; 11:19.

„Isten törvényeinek teljes jelentősége éppen akkor lett nyilvánvaló és Isten
népe a szombat igazságot éppen akkor ismerte fel, midőn a mennyei szentélyből a szentek szentjébe vezető ajtó megnyílt. Itt a szentek szentjében van
a frigyláda s benne a Tízparancsolat. Ez az ajtó mindaddig zárva volt, míg
Jézus közbenjárói tisztje a szentélyben 1844-ben befejeződött. Akkor zárta be
a szentély ajtaját és felnyitotta a szentek szentjét, a második kárpiton átlépett,
ahol most a frigyláda előtt áll, és ahova most Izrael hite irányul.
Láttam, hogy Jézus bezárta a szentély ajtaját és többé senki sem nyithatja
azt ki, s kinyitotta a szentek szentjének ajtaját és senki sem zárhatja azt be többé (Jel 3:7–8). Mióta Jézus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, melyben
a frigyszekrény és a Tízparancsolat van, azóta nyilvánvaló Isten népe előtt
az Isteni parancsolatok szentsége és érvényessége s azóta próbáltatnak meg a
szombat kérdésében.” – TL 30.

b. Mit kell jól ismernünk erről az időpontról? 1Tim 5:24.

„Az engesztelési nap idejében élünk, amikor bűneinknek bevallása a bűnbánat révén előttünk kell menjen az ítéletre. Isten ma nem fogad el ízetlen,
lélektelen bizonyságtételt prédikátoraitól. Az ilyen bizonyságtétel nem lenne
jelenvaló igazság. Az erre az időre szóló üzenetnek alkalmas időben adott eledelnek kell lenni Isten egyháza számára. Sátán azonban arra igyekszik, hogy
ezt az üzenetet fokozatosan megfossza erejétől, hogy az emberek ne készülhessenek fel az Úr napján való megállásra.
Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy
megkezdje a vizsgálati ítélet munkáját. A meghalt igazak esetei haladtak el
az Úr szemei előtt. Amikor ez a munka befejeződik, az ítélethozatal az élőket
illetően is megkezdődik. Milyen értékesek és fontosak ezek a pillanatok!” –
1Sz 118.
5. Tanulmány - AZ ENGESZTELÉS NAPJA
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Kedd

Október 29.

3. VIZSGÁLAT ESETRŐL ESETRE
a. Mi mutatja, hogy az ítélet mindenkit érint egyenként? Préd 12:1; Mt
12:36; Dn 7:9-10.
„Mindegyikőnk sorsa felől a mennyei udvarban döntenek. Elkövetett
tetteinknek megfelelően, személy szerint leszünk megítélve. Az ószövetségi
szolgálatban, amikor a főpap az engesztelési áldozatot végezte a földi szentek
szentjében, az embereknek meg kellett alázniuk lelküket és meg kellett vallaniuk bűneiket Isten előtt, hogy azok kitöröltethessenek. Kisebb lenne talán
a mi kötelességünk most, amikor az engesztelési napon Krisztus a mennyei
szentélyben közbenjár népéért, és végső, visszavonhatatlan ítéletet hoz mindegyikünkre nézve?” – 1Sz 118.

c. Min gondolkodjunk el ezért? Préd 12:15-16.
„Milyen állapotban is vagyunk ebben a félelmetes és ünnepélyes időszakban? Jaj, milyen büszkeség uralkodik a gyülekezetben, milyen képmutatás,
mennyi hitetés, milyen szeretete az öltözködésnek, a könnyelmű beszédeknek, a mulatozásoknak, mennyi elsőség utáni vágy! Mindezek a bűnök úgy
elhomályosítják az elmét, hogy az örökkévaló dolgokat már nem is képes
felfogni. Nem kellene-e kutatnunk a Szentírást, hogy tudhassuk, hol tartunk
a világtörténelemben? Nem kellene-e ezekben a mostani időkben az önmagunkért végzendő munka tekintetében bölcsekké válnunk, valamint abban
az álláspontban, amit nekünk, bűnösöknek kell elfoglalnunk – miközben az
engesztelés munkája halad előre? Ha a legcsekélyebb mértékben is érdekel
bennünket a lelkünk megváltása, határozott változásnak kell beállnia nálunk.
Igaz bűnbánattal kell keresnünk az Urat. Lelkünk mély töredelmével kell
megvallanunk bűneinket, hogy azok eltöröltethessenek.
Nem maradhatunk továbbra is ilyen megbabonázottak. Gyorsan közeledünk ahhoz a naphoz, amikor a próbaidőnk lejár. Tudakozódjék minden
lélek, hogy hogyan állhat meg Isten előtt. Nem tudjuk, milyen hamar kerül
sor Krisztusnál a mi nevünkre, amikor a perünkben kimondják a végső ítélet.
Mik lesznek, ó hogy hangoznak majd ezek az ítéletek! Az igazak közé számíttatunk, vagy a gonoszok között kapunk majd helyet?” – 1Sz 118-119.
„Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához
kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához.” – 4SP 314-315.
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Szerda

Október 30.

4. ÉSSZERŰ ÜTEMEZÉS
a. Miért kell a vizsgálati időnek megtörténnie Krisztus visszajövetele
előtt? Mt 16:27; Jel 22:12.

„Ahogy hajdan a néphitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra, és az
áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az újszövetség
idején a bűnbánók éppígy helyezik hitben Krisztusra bűneiket, és valóságosan
áthárítják őket a mennyei szentélyre. S miként a földi szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott
nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisztul.
A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet – bűnbánata és Krisztusba
vetett hite nyomán – az engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát
egyben vizsgálat is – azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus eljön, hogy népét megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is
hozza, hogy mindenkinek cselekedetei szerint fizessen.” – NK 376-377.

b. Kikkel kezdődik el az ítélet? 1Pt 4:17.
„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.” – NK 428.

c. Mikor és hol történik a gonoszok ítélete? 1Kor 6:2-3.

„Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok
felett… Erről mondta Pál, hogy ’a szentek a világot ítélik meg’ (1Kor 6:2).
Krisztussal együtt ítélkeznek a gonoszok felett.” – NK 586.
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Csütörtök

Október 31.

5. HASONLÓVÁ VÁLNI A MINTÁHOZ
a. Mit tesz Isten az ő kegyelméből annak biztosításaképpen, hogy a
végső ítéletben megállhassunk? Rm 8:28-29; Ef 4:11-13.

„Isten célja azzal, hogy magához vonz bennünket az, hogy Krisztus képmásához hasonlóvá váljunk.” – RH January 21, 1896.
„Az igaz, alázatos, komoly keresztény fog tökéletes jellemet kapni, akinek
szíve mindörökre Krisztus hasonlatosságát viseli. Élete a jótékonyság és a szeretet csatornáin keresztül fog áramolni. Az ilyenek Istenben megalapozottak.
Az a munka, amely kegyelemmel kezdődik és nagy erőfeszítésekkel párosul a
Krisztushoz való törekvésben, Isten országának dicsőségével fejeződik be.” –
RH June 3, 1880.

b. Miért van feltétlen szükség Isten törvényére ahhoz, hogy átalakuljunk Jézus képmására? Rm 7:7; 1Tim 1:8-10; 1Jn 1:9.

„Nagy munkának kell történnie mindannyiunk számára, mielőtt a keresztény tökéletesség jellegzetességeit megszereznénk. Az igaz élet mintája az Isten
törvénye. Ebben a tükörben láthatjuk meg jellemünk hibáit. Ha belenézünk
egy hétköznapi tükörbe, akkor az megmutatja külsőnk hibáját, de a legkisebbet sem javítja ki. Le kell mossuk azt, ha tiszták szeretnénk lenni. Ilyen Isten
törvénye is. Istennek nagyszerű tükre az, vagy a bűnnek megmutatója, de nincs
megmentő képessége, nincs bűnbocsájtó hatalma… Hogy akkor mi is a bűnös
elvégzendő munkája? A bűnbánat kifejezése Isten felé és a hit Jézus Krisztusban. Az ő drága vére lemossa minden bűn mocskát.” – PrT November 3, 1885.

Péntek
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

November 1.

1. Miért volt nagyon lényeges a milleriták számára a Biblia kitartó tanulmányozása?
2. Mit jelent a Jelenések 3. részében a „nyitott és zárt ajtó”?
3. Miért nagy jelentőségű igazság a vizsgálati ítélet?
4. Miért történik eltérő időben az igazak és a gonoszok ítélete?
5. Mi a teendők, ha a törvény megmutatja hibáinkat?
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6. Tanulmány

2019. november 9.
Szombat

Napnyugta: H 16:15
Ro 16:59

JÓZANSÁG
„A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (1Pt 4:7)
„Egy pillanatra sem lehetünk meggondolatlanok… A bűnök eltörlésének
nagy napján élünk. Ezért folyton tanulmányoznunk kell azt a szent munkát,
amelyet most Krisztus végez Isten népéért a mennyei szentélyben.” – 5B 379.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 427-437. (A vizsgálati ítélet)

Vasárnap

November 3.

1. EGY ÜNNEPÉLYES PILLANAT
a. Mi jellemezte azt az időszakot a zsidó nemzetben, amikor a főpap a
szentek szentjében szolgált? 3Móz 16:29-30.

„[A szentek szentjének bejáratánál] a függöny felemelése és a szentek
szentje szent titkába való hívatlan behatolás halált jelentett, mert a frigyládát
betakaró fedél felett fénylett a Legszentebb Lény dicsősége, és meghalt az, aki
arra a dicsőségre rátekintett. Az év egyetlen napján, a szentek szentjében végzendő szolgálatra kijelölt napon, a főpap remegve lépett Isten elé, miközben
tömjénfüst takarta el szeme elől a dicsőséget. A templom egész területén minden hang elnémult. Egy pap sem szolgált az oltároknál. A hívek serege néma
áhítatban meghajolva könyörgött Isten irgalmáért.” – NOL 311-312.
„A főpap mindig remegve lépett be, miközben a nép ünnepélyes csendben
várta visszatérését. Igazán vágyakoztak Isten áldására. A kegyelem királyi széke
előtt Isten társalgott a főpappal. Ha a főpap a szokottnál hosszabb ideig maradt a
szentek szentében, a nép gyakran megrettent attól való félelmében, hogy bűneik
vagy a főpap bűne miatt Isten dicsősége megölte őt.” – 1SP 274-275.
„Az egyház kezdje az Isten előtt való megtisztító munkát bűnbánattal,
megalázkodással, és mély önvizsgálattal, mert az engesztelési nap által árnyjelzett időben élünk. Ünnepélyes óra ez, mely örök következményekkel teljes.”
– 2Sz 358.
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Hétfő

November 4.

2. SZEMLÉLTETÉS SZÁMUNKRA
a. Hogyan mutatkozik meg az évenkénti engesztelési nap ünnepélyességében a Főpapunk jelenlegi munkája a mennyei szentek szentjében?
1Kor 10:11; Sof 2:1-3.

„Most van a nagy engesztelési nap. Az Úr azt kívánta, hogy míg a jelképes
szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és
alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne ’irtassék… az ő népe közül’.
Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon az élet könyvében, most
e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot!
A léhaságból és felszínességből, amit oly sok állítólagos keresztény megenged
magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő
bűnös természetüket igába akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes
munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és
odaszentelődése nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes
ember ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia. Senkin sem maradhat
egyetlen folt, vagy sömörgőzén, vagy valami afféle.” – NK 436.

b. A Megváltó melyik figyelmeztetése szól nekünk különösen ma?
Mk 13:33; Jel 3:3.

„Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához
kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához. A mennyei templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar – senki sem tudja,
hogy milyen hamar – az élők nevéhez érnek. Isten félelmes jelenlétében kerül
mérlegre az életünk…
A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre vagy
halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik az ég
felhőiben…
Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön. Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei
templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan döntés.” – NK 436-437.
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November 5.

3. FIGYELEMMEL KÍSÉRNI
a. Melyik igazság érintse mélyen minden keresztény gondolatát a történelem ezen idejében? 1Kor 10:12; 1Pt 4:7.

„A magabízás veszélye fenyegeti azokat, akik elfogadva Krisztust meggyőződésük ébredésekor ezt mondják: most már meg vagyok mentve. Szem elől
tévesztik, hogy gyengék, és hogy állandóan mennyei erőre van szükségük…
Csak akkor vagyunk biztonságban, ha sohasem önmagunkban, hanem állandóan Krisztusban bízunk.” – KP 103.
„Mindnyájunknak jót tenne, ha felemelnénk a tükröt, Isten királyi törvényét, és meglátnánk, felismernénk abban Isten jellemét. Virrasszunk, ne
hanyagoljuk el az ige figyelmeztetéseit! Ha nem győzzük le jellemünk hibáit, a
hibák győznek le minket. Tévedésbe, hitehagyásba, nyílt bűnbe sodornak. Az
a gondolkodás, amely nem fejlődik, elérve a legmagasabb színvonalat, idővel
még előbbi erejét is elveszíti.” – 5B 392.
„Teljesen Isten akaratának vetve alá magunkat abba az előnyös helyzetbe
kerülünk, hogy meglátjuk a világ szokásaitól való elkülönülés szükséges voltát. Ne csupán valamicskével a világ fölé emeljük mértékünket, hanem tegyük
jól kivehetővé a válaszvonalat.” – FE 289.

b. Mire figyeljünk Jézusnak az Atyához mondott imája kapcsán, amely
feltárja Isten tervét velünk? Jn 17:17.

„Ha együtt tartasz a könnyelműekkel és te is azt mondod, hogy már megmenekültél, és semmibe veszed Isten parancsolatait, akkor örökre el fogsz
veszni. Jézusban olyan igazság van, mely csillapító örömöt jelent az engedelmesnek. Ez pedig a Szentlélek öröme. Hallgass tehát, nyisd meg elmédet
és szívedet, és lásd meg az Isten trónjáról érkező fénysugarakat! Ez nem a
közömbösség, a gondatlanság vagy az élvezetek keresésének ideje. Krisztus
hamarosan eljön nagy hatalommal és dicsőséggel. Elkészültél már? Szakítasz
bűneiddel? Megszentelődsz az igazság által, mintegy a Krisztus imájára való
válaszként?” – 1Sz 294.
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Szerda

November 6.

4. TÜNETMENTESEN
a. Mely sajnálatos magatartásról beszél Jézus, amely jellemző ezen utolsó gyülekezeti korszakra, miközben a szentek szentjében szolgál?
Jel 3:14-16.
„Hírvivőket küldtek figyelmeztetésekkel, megrovásokkal és kérlelésekkel.
Isten szolgái sírtak és imádkoztak a gyülekezet lágymeleg állapota miatt.
Voltak akik felébredtek, de visszaestek bűnük és veszedelmük tudatlanságába.
Szenvedély, világiasság, gyűlölködés, irigység dúl az elsőbbségért, amelyek
gyülekezeteinket gyengévé és erőtlenné teszik. Krisztus némely követe nehéz
terhet hordoz, mert üzenetüket nagyon sokan mesebeszédként kezelik. Jézus,
ahogy végigtekintett a korszakokon, a mi időnkhöz érve ezt mondta: ’Vajha
megismerted vola te is, csak e te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók!’ A mai nap még a tied Istennek gyülekezete, akit Isten az Ő
törvényének megőrizőjévé tett. Azonban a kapott nap és próbaidő gyorsan
eltelik és véget ér. A lenyugvó nap gyorsan halad. Lehetséges, hogy amikor
lenyugszik, még mindig nem ismerted meg azokat a dolgokat, amelyek békességedre valók? Visszavonhatatlan szavak fognak elhangzani: ’De most elrejtettek szemeid elől.’ (Lk 19:42) Hidd el, nagy szükség van az aggódásra!” – RH
November 2, 1886.

b. Hogyan könyörög az Úr mindannyiunkhoz? Jel 3:17-21.
„Most van itt az ideje, hogy buzgón keressük Istent és Jákóbbal együtt
mondjuk: ’Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.’ Hasztalanná válnak a kitartó erőfeszítések, visszaesik, lelki közönybe kerül és lágymeleggé válik. A mennyei könyvekben minden bejegyzésre került a múltról – a
semmibe vett megbocsátások, a mellőzött intések, aki nem javított földies indulatok, a fel nem használt kiváltságok, a lélek templomát betöltő gyalázatos
emlékek. A legünnepélyesebb idők közvetlenül előtted állnak. Az elhanyagolt
múlt miatt, most már a legnagyobb erőfeszítéseket kell megtenned.
A Megváltó így szól népéhez: ’légy buzgóságos… és térj meg’. Egyedüli reménységed a Megváltó lehet, és nem az a lelkész, akit figyelmen kívül hagytál,
nem az figyelmeztető ember, akiről nem vettél tudomást, nem az a próféta,
akit elutasítottál. Amennyiben megsemmisülsz, akkor azért egyedül csakis te
leszel a felelős.” – RH November 2, 1886.
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November 7.

5. MEGHAJLÁS AZ ÚR ELŐTT
a. Hogyan különböznek az utolsó napokban Krisztus igaz követői
azoktól, akik a világban vannak? 2Tim 3.2 (e.r.); Jak 4:10.

„Gyülekezeteink megalázkodnak Isten előtt az engesztelés napján? Eltávolítják a bűnöket, amelyek jellemük öltözékét beszennyezik és elkülönítik őket
Istentől? A jelen idő a meglátogatásunk napja. Ne a későbbiekben várjatok
alkalmasabb időt, hogy majd könnyebb lesz a kereszt, vagy hogy majd a testies szív legyőzhetőbb lesz. ’Ma – mondja Isten Lelke – ha az ő szavát halljátok,
meg ne keményítsétek a ti szíveiteket.’ Ma menj dolgozni, mert lehet, hogy
egyszer túl késő lesz! Az a benyomás, amely ma elért, lehet hogy holnapra
már elgyengül. Sátán csapdája közeledben lehet. A gyertyatartó kimozdulhat
helyéről, és sötétségben maradsz. ’Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, a ki szól!’
A hű tanúbizonyság így szól: ’Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek’. Minden figyelmeztetés, dorgálás és kérlelés, amelyek Isten igéjében találhatók, vagy ha
küldöttei által szól, egy-egy kopogtatás a szív ajtaján, Jézus hangjának kérése
bebocsátásért. Mindenegyes figyelmen kívül hagyott kopogtatás a megnyitás
melletti elhatározást egyre gyengébbé teszi. Ha csak egyszer is semmibe ves�szük Jézus hangját, akkor az összekeveredik a gondolatainkban sok más hanggal, a világ gondjai és dolgai lekötik a figyelmet és a meggyőződés, a bűntudat
elmúlik. A szív érzéketlenebbé válik és veszedelmes tudatlanságba csúszik az
idő rövidsége felől, és az azon túl lévő örökkévalóság felől. A mennyei vendég
ott áll ajtód előtt, amíg te akadályokat halmozol fel, hogy ne jöhessen be. Jézus
kopogtat azzal is, amilyen jólétet adott neked. Bőségesen ellátott áldásokkal,
hogy kipróbálja becsületességedet abban, ahogyan tovább adod azt másoknak. Engeded, hogy önzésed győzzön?” – RH November 2, 1886.

Péntek

November 8.

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

Miért aggódott a nép, ha a főpap a szentek szentjében késlekedett?
Mire szólít fel bennünket az engesztelési nap jelenlegi ideje?
Mit tesz a legtöbb hitvalló keresztény ennek ellenére?
Hogyan mentesülhetünk a laodíceai betegségtől?
Milyen módszerekkel kopogtat Jézus a szívem ajtaján?
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7. Tanulmány

2019. november 16.
Szombat

Napnyugta: H 16:07
Ro 16:51

A KÖNYVEK
„És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt;
és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely
az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.” (Jel 20:12)
„Tizenkétszer tízezren álltak a magas trón előtt, melyen fönséges személy
ült. Néhány könyv feküdt előtte, s mindenik fedőlapján lobogó tűzforma
arany betűkkel állt a fölirat: A menny jegyzőkönyve.” – 4B 384.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 4. kötet, 384-387. (Az ítélet)

Vasárnap

November 10.

1. A FELJEGYZÉSEK ALAPJÁN MEGÍTÉLVE
a. Hogy jelentette ki az első angyal az ítéletet? Mi történik ekkor a
mennyben? Jel 14:6-7; Dn 7:9-10.

„Szavaid, tetteid, befolyásod naponta följegyzésre kerül a mennyei könyvekben.” – TMK 234.
„Isten ismer minden gondolatot, minden szándékot, tervet, indítékot. A
menny könyvei följegyzik a bűnöket, melyeket elkövettünk volna, ha alkalom
nyílt volna rá. Isten minden cselekedetet ítéletre fog hozni, minden titkos
dologgal együtt… Istennek tökéletes fényképe van minden ember jelleméről s
ezt a fényképet törvényével veti össze. Föltárja az ember előtt az életét elcsúfító hiányosságokat és fölszólítja őt a megtérésre és a bűntől való elfordulásra.”
– ST July 31, 1901.
„Gondolja át mindenki önmaga, hogy mi van feljegyezve életéről, jelleméről és Istennel szembeni viselkedéséről a mennyei könyvekben… Vizsgáljuk
meg eddigi életünket, hogy milyen bizonyítékaink vannak arra vonatkozóan,
hogy Jézushoz hasonlóan törekedtünk és dolgoztunk azok üdvösségén, akikért Ő meghalt.” – LHU 325.
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Hétfő

November 11.

2. AKIK KRISZTUSSAL EGYESÜLTEK
a. Mi történik a mennyben, ha valaki Krisztus követőjének vallja magát?
Lk 10:20.ur; Fili 4:3.ur.

„Mikor Isten gyermekeivé válunk, akkor beírják nevünket a Bárány életkönyvébe, s ott marad a vizsgálati ítéletig. Akkor mindenki nevét szólítani
fogják és a feljegyzéseit megvizsgálják.” – HP 360.
„A fekete ember neve a fehér ember neve mellett áll az Élet könyvében.
Mindnyájan egyek Krisztusban.” – 2Sz 461.
„A nevedet így tisztaság övezheti, és azt semmilyen becstelen és hamis dologgal nem hozhatják összefüggésbe, sőt, az igazak és tiszták tisztelni fogják.
A neved így bekerülhet az Élet könyvébe, amely a Bárányé, hogy halhatatlanságot nyerj a szent angyalok között.” – ICsK április 13.

b. Miért van nagy jelentősége annak, hogy valóban a Szentlélek vezessen?
Rm 8:14.
„Isten Lelkének életre keltő hatásának kell élnie minden emberi eszközben, hogy minden lelki izom és ín működni tudjon. A Szentlélek nélkül, Isten
lehelete nélkül a lelkiismeret alszik, a lelki élet elvész. Sok olyan ember szerepel a gyülekezet névsorán, kiknek nincs lelki életük. Az ilyenek nincsenek
bejegyezve a Bárány életkönyvébe. Lehet, hogy csatlakoztak a gyülekezethez,
az Úrral mégsem egyesültek. Lehet, hogy egyes kötelességeket szorgalmasan
végeznek, élőknek tekinthetik őket; mégis sokan vannak ezek közt, akiknek
élő a neve, mégis holtak.” – TII 99.
„Nem egyházként fogunk üdvözülni, nem az egyház elnevezése fog Isten
előtt kedvessé tenni bennünket. Egyenként fogunk üdvözülni az Úr Jézus
Krisztusban való hit által. ’Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez
nem tőletek van: Isten ajándéka ez.’ Nevünk ott szerepelhet a leghűségesebb
egyház könyvében, de lehet, hogy még sincs semmi közünk Krisztushoz és
nevünk pedig nincs beírva a Bárány életkönyvébe.” – RH February 10, 1891.
„A gyülekezet tagjai gondoljanak arra, hogy az a tény, hogy nevüket beírták a gyülekezet könyvébe, még nem menti meg őket. El kell nyerniük Isten
tetszését, mint oly munkások, akik nem vallanak szégyent. Jellemük épületét
napról napra Krisztus utasítása szerint kell felépíteniük. Őbenne kell maradniuk és állandóan gyakorolniuk kell hitüket Őbenne.” – 9B 48.
7. Tanulmány - A KÖNYVEK
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Kedd

November 12.

3. PONTOS FELJEGYZÉSEK
a. Bár nevünk az Élet könyvébe lehet feljegyezve, mi van még részletezve
ott? Péld 15:3.

„Minden cselekedetek, bármennyire titkosnak gondoljátok is, nyitott
könyv mennyei Atyátok előtt. Semmi sem rejtett, semmi sem eltakart. Minden
tettetek, azok összes rugói is nyilvánvalók Őelőtte. Tökéletesen ismeri minden
kiejtett szavatokat, de gondolataitokat is.” – 3B 82.
„Ne feledd, hogy jellemed képét elkészítette a nagy Mesteri Művész, amely
ott van a mennyei könyvekben, mint ahogyan a fénykép megmutatja arcodnak egy pillanatát a művész által. Mit mondanak rólad a mennyei könyvek?
Jellemed hasonlít-e a mintára, Jézus Krisztusra? Jellemed öltözékét megmostad-e és kifehérítetted-e a Bárány vére által?” – TSB 62.
„Amennyiben győzni szeretnénk, úgy meg kell vizsgáljuk szívünket, hogy
biztosan nem melengetünk semmit, ami bántaná Istent. Viszont ha igen, akkor nem hordhatjuk a megígért fehér ruhát. Ha Isten elé akarunk állni a fehér
vászon öltözékben, amely a szentek igazságos cselekedetei, akkor most kell
győzedelmes munkát végeznünk.” – HS 138.

b. Mi Isten terve ebben a munkában? Jel 11:1.

„Már jó ideje folyik a végső ítélet Az Úr most ezt mondja: ’Mérd le a
templomot és a benne imádkozókat.’ Mikor dolgod végzése közben az utcákat
járod, emlékezzél meg, hogy Isten mérlegel téged. Mikor házi kötelességeidet
végzed, mikor beszélgetsz, Isten mérlegel téged…
Mikor munkánkat végezzük, ne feledjük, hogy valaki számon tartja a
lelkületet, mellyel végezzük. Hozzuk hát be megtartó Urunkat mindennapi
életünkbe, világi munkánkba és otthoni kötelességeinkbe. Akkor Isten nevében hátra akarunk hagyni minden fölöslegeset, minden pletykálkodást
vagy haszontalan látogatást. Viselkedjünk inkább az élő Isten szolgáiként.”
– TII 244.
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Szerda

November 13.

4. KITÖRÖLVE
a. Annak ellenére, hogy nevünk benne szerepelhet az Élet könyvében,
mi történhet még? Zsol 69:29. Mit szeretne Isten? Fili 2:14-15.

„Az idő gyorsan múlik, és hamarosan minden tett ítéletre kerül, és vagy a
bűneink vagy a nevünk kerül kitörlése az Élet könyvéből.” – SD 49.
„Nem érthetsz egyet az igazsággal, ha egyúttal nem aszerint élsz. Mindig
csodáltad a hitvallással egyező életet. Könyvet mutattak nekem, melyben sok
máséval együtt, a te neved is benne volt. Neved mellett fekete folt éktelenkedett. A foltot nézted, és így szóltál: soha ki nem tudom törölni. Jézus a folt
fölé tartotta sebhelyes kezét, és így szólt: ’Csakis vérem törölheti el. Ha mától
kezdve az alázatos engedelmesség útját választod, s bűneid elfedezésére egyedül vérem érdemeire támaszkodsz, elfordítom arcom bűneidtől, és eltörlöm
minden álnokságodat, De ha a gonoszok útját választod, le kell aratnod a
gonoszok jutalmát. A bűn fizetése a halál.’
Láttam, hogy gonosz angyalok vesznek körül, el akarják terelni gondolataidat Krisztusról. Rávesznek, hogy mint az igazságszolgáltatás Istenére tekints
az Úrra, és szem elől veszítsd a megfeszített Üdvözítő szeretetét, könyörületét
s kegyelmét, aki mindörökre üdvözíti azokat, akik hozzá fordulnak. Az angyal
így szólt: ’Ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál, felkent szabadítónk,
az igaz’.” – 1B 333.
„Ha a világ világossága szeretnénk lenni, akkor Krisztus szeretetteljes
és együtt érző lelkületét kell bemutatnunk. Úgy szeretni, ahogyan Krisztus
szeretett, azt jelenti, hogy önuralmat gyakorolunk. Önzetlenséget tanúsítunk
minden időben, mindenkor.” – ÉÉM Március 17.

b. Milyen előjogunk van keresztényként? Milyen felelősség kapcsolódik ehhez? 1Jn 3:1-3.

„Talán felteszed a kérdést: ’Ott szerepel-e a nevem?’ Neved be van jegyezve
az Élet könyvébe, ha jellemed oly tiszta és szent, mint Krisztusé. Nem fog üdvözíteni bennünket, ha csak hiszünk az igazságban. Olyannak kell lennünk,
mint amilyen Krisztus, ha egyszer a maga valójában szeretnénk meglátni Őt.”
– TSB 134.
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Csütörtök

November 14.

5. A GYŐZTESEK ÍGÉRETEI
a. Mi van az Emlékezés könyvében? Mal 3:16; 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.” – NK 428-429.

b. Összefoglalva, mit kell mindig észben tartanunk? Jel 3:5; Mt 10:32.

„Krisztus világ előtti megvallásához, előbb bennünk kell éljen. Senki sem
vallhatja meg igazán Krisztust, csak ha Krisztus gondolatai és lelkülete él benne… Lehetséges ajkunkkal megvallanunk, tetteinkkel megtagadnunk Őt. Ha
a Lélek gyümölcsei láthatók életünkben, akkor Krisztust valljuk. Ha mindent
elhagyunk Krisztusért, életünk alázatos, beszélgetésünk mennyei, viselkedésünk kifogástalan lesz. Ha bennünk él az igazság hatalmas, tisztító hatása, s
Krisztus jelleme megtestesül életünkben, akkor megvalljuk Őt.” – 1B 183-184.
„Kiknek a nevét nem törlik ki az Élet könyvéből? Csak azoknak a nevét,
akik minden erővel szeretik Istent, valamint embertársukat mint önmagukat.”
– HS 138.

Péntek

November 15.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.

Honnan tudjuk, hogy az ítélet tényei valósak és jogosak?
Miként veszi figyelembe Isten a számonkéréskor a gyülekezeti tagságunkat?
Miért és hogyan vagyunk mérve a jelen pillanatban?
Hasonlítsd össze, hogy mi lesz kitörölve azoknál, akik el fognak veszni és
akik meg lesznek mentve!
5. Mi legyen a legnagyobb aggodalmunk napi szinten?
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8. Tanulmány

2019. november 23.
Szombat

Napnyugta: H 16:00
Ro 16:45

A KÜZDELEM
„Mert nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a
gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” (Ef 6:12)
„Mindennap csata, mindennap menetelés. Minden oldalról láthatatlan
ellenség vesz körül, s mi vagy hódítunk az Istentől kapott kegyelem segítségével, vagy pedig minket hódítanak meg.” – HÉ 400.
Javasolt olvasmány: Szemelvények 1. Kötet, 115-121. (Megújulásra való felhívás)

Vasárnap

November 17.

1. LÁTHATATLAN ERŐK
a. Mutasd be az Isten gyermekei ellen folytatott küzdelmet! 1Pt 5:8-9.

„A gonoszság fejedelme harcol minden talpalatnyi földért, amelyen Isten
népe a mennyei város felé halad. Az egyháztörténelem minden reformációs
mozgalmának súlyos akadályokkal kellett megküzdenie. Így volt ez Pál korában is. Ahol az apostol gyülekezetet alapított, mindig akadtak olyan látszathívők, akik eretnekséget hoztak magukkal. Az eretnek tanítások elfogadása
végül kiszorította volna az igazság szeretetét. Luthernek is sok nyugtalanságot
és aggodalmat okoztak a fanatikusok, akik azt állítva, hogy Isten közvetlen
általuk szól, saját elképzeléseiket és nézeteiket a Szentírás bizonyságtétele fölé
helyezték. Sok hitetlen, tapasztalatlan, magának túl nagy fontosságot tulajdonító embert, akik szerettek valami újat hallani és mondani, elámítottak az új
tanítók kérkedései, és segítettek Sátán eszközeinek lerombolni azt, amit Luther Isten indítására felépített. A két Wesley, és mások is, akik befolyásukkal és
hitükkel áldásul szolgáltak a világnak, minden lépésnél Sátán mesterkedéseivel találták szembe magukat, aki megpróbálta a túlbuzgó, kiegyensúlyozatlan
és megszenteletlen embereket fanatizmusba taszítani.” – NK 354.
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Hétfő

November 18.

2. TERV AZ ELTÉRÍTÉSÜNKRE
a. Hogyan bizonyítja a Szentírás egyéni szükségünket Krisztus igazságossága iránt? Miért annyira fontos ez jelenleg? Ez 14:20.
„Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk. Az
őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az ember
megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú Közbenjárót. Sátán
tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról.
Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közbenjárásának áldásaiban,
ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja!
Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az értékes
órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy
nagy Főpapuknak mi a tisztsége és munkája. Különben soha nem lesz olyan
hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt
a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes ember üdvözülhet, illetve
elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval találkoznia. Milyen fontos tehát,
hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők
leülnek, a könyvek megnyílnak.” – NK 434-435.

b. Hova kell összpontosítsunk ma? 2Kor 10:3–5; Fili 2:5. Hogyan törekszik az ellenség arra, hogy eltérítsen bennünket?

„Uralkodj gondolataidon. Nem könnyű feladat ez, s nem is fog menni neked hatalmas, sőt súlyos erőfeszítés nélkül. Isten mégis ezt várja el tőled… Ha
uralkodni akarsz gondolataidon, ha meg akarod akadályozni, hogy hiábavaló
és romlott gondolatok szennyezzék be lelkedet, válj megbízható őrré a szemed, füled és összes érzékszerved felett. Egyedül a kegyelem hatalma képes
elvégezni ezt a legkívánatosabb javulást.” – 2B 297.
„Sátán ujjong, ha az elmét elterelheti más lényegtelen dolgokra, ha megosztja a jelenlevőket, s szívük bezárul világosság és igazság előtt.” – Ev 74.

42

Az engesztelés idején – 2019. október - december

Kedd

November 19.

3. AZ ITTASSÁG EGY MÁSIK FAJTÁJA
a. Nevezd meg az ellenség ellenünk való fondorlatos cselszövéseit! Mk 4:19.
„Láttam, hogy Sátán megparancsolja angyalainak, hogy különösen azokra vessék
ki hálójukat, akik Krisztus második eljövetelére várnak s megtartják Isten minden
parancsolatát. Sátán kijelentette angyalainak, hogy az egyházak alszanak. Ő azonban
még jobban terjeszteni akarja hazugságait és csalását, s hatalmában akarja tartani
őket. 'Csakhogy' - mondotta nekik - 'a szombatosok szektáját gyűlöljük, mert állandóan ellenünk dolgoznak s elrabolják tőlünk alattvalóinkat, hogy Isten gyűlöletes
parancsolatait megtartsák. Menjetek és kábítsátok el gondokkal a földet és a pénzösszegek tulajdonosait. Ha rávehetitek őket arra, hogy ezeket a dolgokat szeressék,
akkor mégis csak a mieink lesznek. Valljanak akármit, ami nekik tetszik, csak többet
törődjenek a pénzzel, mint Krisztus országának ügyével vagy az igazság terjesztésével - melyet gyűlölünk. Mutassátok be nekik a világot a legvonzóbb színekben,
hogy szeressék és bálványozzák azt. Tartsuk meg szilárdan sorainkban mindazokat
az anyagi javakat, melyek felett rendelkezhetünk. Minél több vagyont tudnak Krisztus hívei ügyének előmozdítására szentelni, annál többet ártanak nekünk, s annál
több alattvalónkat hódítják el. Valahányszor nyilvános gyülekezeteket tartanak
a különböző helyeken, mi veszélyben vagyunk. Ilyenkor nagyon vigyázzatok. Ha
lehet, idézzetek elő zavart és fejetlenséget. Egymás iránti szeretetüket bontsátok meg.
Vegyétek el prédikátoraiknak kedvét és bátorságát; mert mi gyűlöljük őket. Súgjatok
minden lehető mentséget azok fülébe, akiknek vagyonuk van, nehogy adjanak belőle. Ha lehet, irányítsátok a pénzügyeket és a gazdálkodást és taszítsátok nyomorba
és szegénységbe prédikátoraikat. Ez majd lelohasztja lelkesedésüket és buzgalmukat.
Harcoljatok minden talpalatnyi területért. Oltsatok szeretetet szívükbe a vagyon és
a földi javak után. Legyen az legfőbb jellemvonásuk. Amíg ezek a jellemvonások
uralják őket, addig háttérbe szorul az üdvösség és szentség. Vonzzátok őket mindenfélével s meglássátok, hogy a mieink lesznek. S nem csupán ők lesznek hatalmunkban, hanem átkos befolyásukkal másokat sem terelhetnek a menny felé vezető
útra. Ha pedig néhányan mégis adni akarnak, legalább annyira hassatok rájuk, hogy
zúgolódjanak és szűkkeblűek legyenek.'
Láttam, hogy Sátán nagy eréllyel hajtja végre terveit… Az egyiket ilyen, a másikat amolyan úton akarja a kárhozatba vinni. A testvéreknek helytelen jellemvonásait kihasználja, s természetes ösztöneiket folyton izgatja és ingerli. Ha önzésre
és kapzsiságra hajlamosak, Sátán melléjük szegődik és minden erejével bűnük
kielégítésére készteti őket. Isten kegyelme és az igazság világossága egy ideig eloszlathatja ezen kapzsi, önző érzelmeiket, ám ha nem képesek teljes győzelmet aratni,
ha nem állnak állandóan Istennek szentséges befolyása alatt, Sátán besurran, elsorvasztja bennük a nagylelkűség és bőkezűség nemes érzelmeit.” – TL 163.
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Szerda

November 20.

4. KULCSOK A GYŐZELEMHEZ
a. Csakis hogyan lehetünk sikeresek az ellenség taktikáival szemben?
Zak 4:6.
„Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse Lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha Sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen
ébredés sem lenne Isten népe körében. De nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően. Lehetséges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten Lelke számára
az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten népére
hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Gonosz emberek és démonok nem állhatnak Isten művének
útjába és nem zárhatják el jelenlétét népének tagjai elől, ha azok megadó és
megtört szívvel megbánják és elhagyják bűneiket, és hit által Isten ígéreteire
hivatkoznak. Minden kísértést és minden ellenszegülésre való késztetést akár titkosat, akár nyíltat - sikerrel vissza lehet utasítani.” – 1Sz 74.

b. Meddig tart ez a lelki küzdelem? Mt 24:12-13.

„Soha nem állhatunk meg elégedetten a növekedés útján, hogy ezt mondjuk: „megmenekültem”. Amikor valaki ilyen elképzelést dédelget, annak
életében megszűnik az imában való vigyázás és az elszánt törekvés a magasabb célok elérése. Megszentelt ajkak nem fognak ilyen szavakat hangoztatni
Krisztus eljöveteléig és az Isten városába való belépésünkig. Akkor majd a
legmegfelelőbb időszerűséggel adhatunk dicsőséget Istennek és a Báránynak
az örök szabadulásért.” – 1Sz 180.
„Amikor Krisztus vallását leginkább semmibe veszik, amikor törvényét
leginkább megvetik, akkor kell buzgalmunknak a leghevesebbnek, bátorságunknak és határozottságunknak a leginkább megrendíthetetlennek lennie.
Kiállni az igazság és igazságosság védelméért, amikor a többség elhagy minket,
az Úr csatáiban harcolni, amikor kevés a vitéz – ez lesz a mi próbánk. Ezekben
az időkben mások hidegségéből kell meleget gyűjtenünk, gyávaságukból bátorságot és árulásukból hűséget… Üdvösségünk Kapitánya meg fogja erősíteni gyermekeit arra az összeütközésre, mellyel szembe kell szállniuk.” – SD 201.
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Csütörtök

November 21.

5. FELVÉRTEZNI MAGUNKAT
a. Milyen bűnbánatra van szükségünk ma? Lk 6:40-42, 46-49.

„Az engesztelés nagy napjaiban élünk. Egyénileg kell keresnünk Istent.
Ez egy személyes munka… Mindenki vallja meg, nem testvére, hanem saját
bűneit.” – 9B 218.
„A menny felé tett minden lépésnek az alázat lépésének kell lennie.” – HS 139.

b. Miért lehetünk rendkívül hálásak? Ef 6:10-17.

„Ezekben a veszedelmes napokban rendkívül vigyáznunk kell, hogy meg
ne vessük a világosság sugarait, amelyeket a Menny küld hozzánk irgalmából, mert ezek által tudjuk felismerni az ellenség csalásait. Minden órában
szükségünk van a menny világosságára, hogy különbséget tudjunk tenni a
szent és a közönséges között, az örökkévaló és a mulandó között. Magunkra
hagyva megbotlunk minden lépésünkben. A világhoz fogunk hajlani, hogy
elkerüljük az önmegtagadást, és nem látjuk meg a szüntelen vigyázás és ima
szükségességét, azért Sátán könnyen foglyul ejt bennünket…
Mindazok, akiknek nevét beírva találják az életnek könyvébe, amely a Bárányé, harcolják meg férfiasan az Úrnak harcait. Férfiasan harcoljanak, hogy
felismerjék és legyőzzék a kísértéseket és minden gonoszt. Érezzék, hogy az
Úr látja őket, és a legnagyobb hűséget kívánja tőlük. Mint hűséges őrszemek,
torlaszolják el az utat, hogy Sátán ne hatolhasson át rajta álruhában, mint a
világosság angyala, hogy munkálja köztük a halál munkáját.” – ÉÉM 323.

Péntek

November 22.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Nevezz meg a jelenvaló igazság megosztásával kapcsolatos néhány akadályt,
melyeket le kell ma küzdenünk!
2. Hogyan tudjuk elkerülni, hogy ősellenségünk eltérítsen bennünket?
3. Mi az egyik oka annak, hogy sokan pénzügyi nehézségekkel küzdhetnek?
4. Mutass be néhány titkot, melyek a mai lelki küzdelem győzelméhez vezetnek!
5. Hogyan segít lelki fegyverzetünk abban, hogy Krisztus által győztesek
lehessünk?

8. Tanulmány - A KÜZDELEM
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9. Tanulmány

2019. november 30.
Szombat

Napnyugta: H 15:55
Ro 16:41

FIZIKAI ERŐ
„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod,
és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek.” (3Jn 2)
„Amit férfiak és nők nem ismerhettek fel, az az, hogy a testtel való minden
bánásmódnak köze van a szív és az elme erejéhez és tisztaságához.” – Mar 230.
Javasolt olvasmány: Sons and Daughters of God, 168-174.

Vasárnap

November 24.

1. KRISZTUS EGYIK KÜLÖNLEGESSÉGE
a. Amikor Jézus, az embernek Fia a földön élt, mit tett leggyakrabban?
Apcs 10:38.
„Szolgálata során Jézus több időt szentelt a betegek gyógyításának, mint
a prédikálásnak. Csodái bizonyították szavainak igazságát: nem elveszíteni,
hanem megmenteni jött. Igazságossága előtte járt, az Úr dicsősége pedig mögötte. Bárhová ment, irgalmas cselekedetei megelőzték. Ahol csak elhaladt, az
emberek, akiken könyörült, egészségben örvendeztek, s próbálgatták újonnan
visszanyert erejüket.” – JÉ 185.

b. Mi Istennek terve gyermekei fizikai egészségével? 3Jn 2.
„[Jézus], a Legfőbb orvos kész Gileád balzsamának adományozására. Meghallja az orvos és a misszionárius imáit, ha azzal nevét dicsőítik; és a szenvedő
beteg élete meghosszabbodik.” – CH 536.
„Megtérésre sürgetem azokat, akik semleges álláspontot foglalnak el az
egészségügyi megújulás kérdésében. Ez a világosság igen becses, ezért az Úr
azt az üzenetet adta nekem, hogy figyelmeztessem azokat, akik felelős állásokat töltenek be Isten munkájának bármely ágában: vigyázzanak, hogy az
igazság kerekedjék felül szívükben és életükben! Csakis így tudnak szembeszállni a kísértéssel, amellyel elkerülhetetlenül szemben találják magukat a
világban.” – ÉTT 282.
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Hétfő

November 25.

2. A MANNA EDÉNYE, MINT JELKÉP
a. Milyen különleges edényben tárolták a mannát, és a szentélynek
melyik részén volt ez? 2Móz 16:33, Zsid 9:3-4. Milyen okból?

„Amint Izrael gyermekeinek táplálására mannát adott az égből, úgy ad
most népének szakértelmet és bölcsességet, hogy az országok termékeit húst
helyettesítő ételek készítésére használják föl.” – 7B 60.
„A világ egészét falánkság és alapvető szenvedélyek fogják át. Az egészségügyi reform fénye nyitva áll Isten népe előtt ma, hogy láthassák az étvágyuk
és szenvedélyeik megfékezésének szükségességét az elme magasabb szintű
erejének ellenőrzése alatt. Ez azért is fontos, hogy az igazság szent láncszemeinek felismeréséhez rendelkezhessenek szellemi erővel és tisztasággal, és hogy
elkerülhessék a világot elárasztó elbűvölő tévedéseket és tetszetős meséket.
Munkájuk az, hogy az embereknek bemutassák a Biblia tiszta tanát. Ezért az
egészségügyi reform helyet talál a Krisztus második megjelenését előkészítő
munkában.” – 2SP 44.

b. Hogyan tekint Isten a húsételek fogyasztására? Mit tegyünk, tekintettel arra, hogy az engesztelés napjaiban élünk? Zsol 78:17-18; Ésa
22:12-14, 20-22. (v.ö. Jel 3:7.)

„Azok, akik Krisztus visszajövetelét várják, az utolsó időkben felhagynak a
húsevéssel - étrendjükből teljesen kiiktatják azt.(…) Újra és újra megmutatták
nekem, hogy Isten vissza szeretné vezetni népét az ő eredeti tervéhez, hogy
ne táplálkozzanak a halott állatok húsával. Azt akarja, hogy jobb táplálkozási
szokásokra tanítsuk az embereket. Ha a húst elhagyják és az ízlést nem a húsevésre szoktatják, ha gyümölcsök és magvak szeretetére serkentik magukat,
hamarosan elérik, amit Isten kezdetben szánt az embernek. Az Úr népe nem
fog húst fogyasztani.” – Gy 187-188.
„Népünk fel akarja-e ismerni, meg akarja-e érteni a romlott étvágy kielégítésének bűnös voltát? Elvetik-e a teát, kávét, húsevést minden más serkentő
hatású étellel együtt, s az igazság terjesztésére szentelik-e az ártalmas, maguk
kényeztetésére költött összegeket?” – 3B 327.
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Kedd

November 26.

3. EGY ERŐT-TEREMTŐ TERV
a. Mi Teremtőnk eredeti terve az emberiség számára a táplálkozással
kapcsolatban? Hogyan változott ez, miután a bűn megrontotta Földünket? 1Móz 1:29; 3:18.
„Ahhoz, hogy megtudjuk, melyek a legmegfelelőbb tápanyagok, meg kell
vizsgálnunk, hogy eredetileg milyen étrendet tervezett Isten az ember számára. Isten, aki az embert teremtette és tudja, mire van szüksége, megszabta
Ádám táplálékát (ld. 1Móz 1:29). Az Édenből kirekesztett embernek, akinek
a bűn miatt megátkozott földet művelve kellett kenyerét megkeresnie, Isten
megengedte, hogy egye „a mezőnek füvét” is.
Gabonából, gyümölcsből és zöldségféléből áll az az étrend, melyet a Teremtő számunkra választott. Ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak.” – ÉTT 60.

b. Amellett, hogy saját életünkben követjük az egészségügyi reformot,
milyen más szent felelősséggel tartozunk ezt illetően? Zsol 67:2-3.
„Istent kell elismerni lényünk alkotójaként. Az életet, melyet Ő adott
nekünk, ne vegyük félvállról. A kockázatos testi szokások az erkölcsi jellem
kockáztatását árulja el. Tekintsük a test egészségét elengedhetetlennek a kegyelemben növekedéshez és nyugodt vérmérséklethez.” – ÉJE 19.
„A hetednapi adventisták arra hivatottak, hogy bemutassák a világnak az
egészségügyi reform fejlett alapelveit, melyeket Isten adott.
Még nagyobb igazságok tárulkoznak fel ezen nép előtt, ahogy közeledünk
az időhöz. Isten azt tervezi, hogy intézményeket hozunk létre mindenhol, ahol
az emberi szervezet szükségleteivel kapcsolatban sötétségben lévőket oktatni
és az egészségügyi reform fényébe vezetni lehet.” – MM 187.
„Segíteni kell a betegeket és a szenvedőket. Sokan azok közül, akikért
végzik az irgalom munkáját, meghallják és elfogadják az élet szavait. Sokakat
meggyógyít a hit imája, és előrehaladnak az egészségügyi reform értékes alapelveinek támogatására.” – PUR November 6, 1902.
„Az Úr most azok miatt a gyülekezeti tagok miatt nem munkálkodik, hogy
sok tagot hozzon a gyülekezetbe, akik soha meg nem tértek, meg azok miatt,
akik valamikor megtértek, de visszaestek. Mi is lenne a megszenteletlen tagok
hatása az új hívőkre? Hatástalanná tennék Isten üzenetét, melyet pedig népének hirdetnie kell!” – 6B 187.
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Szerda

November 27.

4. EGY ÁTFOGÓ ÜZENET
a. Hogyan támogatja a lelki igazság a fizikai egészséget? Péld 3:7-8;
4:20-22. Hogyan lehetnek egészségesek a gyermekek és a fiatalok?
Hogyan állíthatjuk helyre az egészséget?
„A gyerekek és fiatalok egészsége, jó kedélyállapota érdekében, s hogy
egészségesen fejlődjön szellemük és izomzatuk, lehetőleg sokat legyenek a
szabad ég alatt, a friss levegőn, ahol jól megszervezett időtöltést kell biztosítani nekik.
Adjunk a gyermekeknek valami elfoglaltságot, hogy lekössék idejüket.
Fiaitoknak nem fog megártani a megfelelő szellemi munka és szabadban
végzett testgyakorlás. Leányaitoknak javára lesz a hasznos tevékenység és a
házimunka rejtelmeivel való megismerkedés, ezen kívül valamilyen szabad
levegőn végzett foglalatosság kifejezetten szükséges, hogy szervezetük egészségét megőrizzék.
Akik nem használják naponta a tagjaikat, akkor döbbennek gyöngeségükre, amikor dolgozni akarnak. Az erek és izmok nem bírják elvégezni munkájukat, állapotuk elégtelen ahhoz, hogy egészségesen tartsák az élő gépezetet,
ahol minden szerv a maga kiszabott feladatát végzi. Testünk tagjai éppen a
használattól erősödnének meg. A mindennapos mérsékelt testmozgás megerősíti az izmokat, amelyek a tétlenségtől ernyedtek és petyhüdtek lesznek. A
szabad levegőn naponta végzett mozgás erősíti a májat, vesét, tüdőt, hogy jól
végezhessék feladatukat.” – Gy 166.
„Amikor megsértjük az emberi létre vonatkozó törvényeket, meg kell térnünk, meg kell újulnunk, és a legkedvezőbb körülményekbe kell magunkat
helyeznünk az Istentől kapott orvosok felügyelete alatt, melyek ezek: friss
levegő, tiszta víz, gyógyító, édes napfény. A víz sokféleképpen felhasználható
a szenvedés enyhítésére.” – 2Sz 192-193.
„Írj alá ígéretet, hogy többé nem gyöngíted és rongálod az Úr templomát
– nem dolgozol, mikor pihenned kellene. A helyes gondolatokhoz pihentetni
kell az agyat. Nem szakítasz elég időt a pihenésre. A kimerült agy és fáradt
idegek fölfrissülnének, ha változtatnál a helyzeten e téren.” – ÉJE 173.

b. Amikor figyelembe vesszük az Istenbe vetett bizalmat, a tápláló ételeket, testmozgást, vizet, napsütést, friss levegőt és pihenés egészségügyi előnyeit, mit kell még szem előtt tartanunk (különösen a
szélsőségek korában)? Fili 4:5.
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Csütörtök

November 28.

5. AZ ALAPELV KÉPVISELÉSE, KEGYELEM ÁLTAL
a. Milyen horderejű Isten egészségügyi törvényeinek védelmezésére
szóló kötelességünk? Kinek tartozunk ezzel a feladattal? Miért?
1Kor 9:24-27.

„Mindezeket, az evést-ivást és öltözködést annyira túlzásba viszik, hogy
bűnné válnak. Ezek az utolsó idők kirívó bűnei, egyben pedig az Úr közeli
eljövetelének jelei. Időt, pénzt és erőt, melyek az Úr tulajdonai és csupán ránk
bízta azokat, fényűzésre, piperészkedésre és nyalánkságokra tékozolják, hogy
ínyüket csiklandozzák. Ez azonban csak az életerőt csökkenti és az egészséget
ássa alá. Lehetetlen az, hogy testünket élő áldozatul Istennek szenteljük, ha
állandóan bűnös kielégülésünkkel rongáljuk.
Több tudást kell szereznünk, hogy hogyan együnk, igyunk, ruházkodjunk
egészségünk fenntartása érdekében. A különféle betegségek a természet törvényei áthágásának következményei. Első kötelességünk, mellyel Istennek,
önmagunknak és felebarátainknak tartozunk, az, hogy engedelmeskedjünk
Isten törvényeinek, melyek magukba foglalják az egészség szabályait is. Ha
megbetegszünk, embertársaink terhére vagyunk, önmagunk pedig képtelenné válunk arra, hogy családunk és embertársaink iránti kötelességeinket
teljesíthessük. Ha pedig betegségünk következménye korai halál, bánatot
okozunk hozzátartozóinknak, másokat viszont megfosztunk attól a segítségtől, melyet nyújthattunk volna nekik. Családunktól elvonjuk a tőlünk elvárt
vigaszt és segítséget, s végül nem teljesítjük azt a szolgálatot, melyet Isten az
Ő dicsőítésére elvár tőlünk. Vajon nem hágjuk-e át ezzel a szó legszorosabb
értelmében Isten törvényét?” – KÉ 12.
„Lényünk törvényeinek megsértése ugyanolyan bűn, mint a Tízparancsolat megszegése. Bármelyikben vétkezni Isten törvényének áthágása.” – KÉ 53.

Péntek

November 29.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Honnan tudjuk, hogy az Életadó törődik egészségünkkel?
2. Miért olyan fontos az egészségügyi reform az engesztelés mai napjaiban?
3. Hol van a Szentírásban Istennek terve arra vonatkozóan, hogy mit kell ennünk ezen utolsó napokban?
4. Mit foglal magában a valódi egészségügyi reform táplálékunk mellett?
5. Az egészségügyi üzenet elfogadása hogyan fejezi ki mások iránti szeretetemet?
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS
irodalom céljára a misszió területekre

2019. december 7.
szombat



Nem kérdéses, hogy az irodalmi kiadványok alapvető szerepet játszanak a jelenvaló igazság hirdetésében minden nemzet,
nyelv és nép számára. A leírt tanítás
nagyobb hatást gyakorol, sokkal értékesebb, és könnyebben érthető, mint csupán a kimondott szavak.
Ennek ellenére sokakhoz, akikért
Krisztus meghalt, nem jutnak el az ilyen
kiadványok áldásai. Különösen igaz ez
azokra, akik megszorítások alatt élnek,
vagy elnyomó uralom alatt. Elérhetetlen lesz
számukra egyetlen igazságot tartalmazó kiadvány is,
hacsak nem teszünk erőfeszítéseket a hiány kielégítésére, amely iránt sokan
éheznek és szomjaznak.
Az első szombati adakozást korábban is gyűjtöttük már irodalom céljára
szegény országok javára és/vagy misszió területekre – nagyon hálásak vagyunk ezekért az adományokért, amelyet erre a nemes célra tettetek. Adományaitok ezrek számára adták meg az esélyt, hogy személyesen olvashassák
az igazságot.
Ma világunk egy olyan óriási hely, ahol folyamatosan növekedik a népesség, ezért a szükség sokkal nagyobb, mint valaha. A mai irodalomra szánt
felajánlásokból nagyobb hangsúly lesz fektetve a fordításra és nyomtatásra
olyan új nyelvekre, amelyeken az emberek korábban még sohasem kapták az
irodalmat.
„Minden nemzethez juttassátok el a figyelmeztető üzenetet – ez legyen
törekvésünk célja… Akik elfogadták Istennek Igéjét, azokon van a felelősség ennek a munkának a végzéséhez. Városról városra, országról országra
vigyék a kiadványokat, amelyek a Megváltó visszatérésének közeli ígéretét
tartalmazzák. Minden nyelvre le kell fordítani ezeket a kiadványokat, hogy
az egész világon hirdessék az evangéliumot.” – RH February 9, 1905.
Ezzel az indulattal azért imádkozunk, hogy Isten érintse meg mindan�nyiunk szívét, hogy bőséges adományok gyűlhessenek össze erre a fontos
szükségletre!

A Generál Konferencia Kiadói Osztálya
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10. Tanulmány

2019. december 7.
Szombat

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:39

REND ÉS SZERVEZET
„Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére,
hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon
véleményben” (1Kor 1:10).
„Isten azt akarja, hogy népe legyen egységes, értsék meg egymást, forrjanak össze egyazon elvben, egyazon felfogásban. Lehetetlen ezt elérni, ha nincs
a gyülekezetben világos, éles, életerős bizonyságtevés.” –3B 361.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 3. kötet, 343-362. (A nagy lázadás – részletek)

Vasárnap

December 1.

1. FEJLŐDŐ, ÖSSZESZEDETT GONDOLKODÁS
a. Milyen kérdést tett fel Manoah Istennek, amely megmutatja a értelmi fejlődés iránti veleszületett vágyunkat? Bír 13:8, 12.

„Az elme és a lélek abból él, amiből táplálkozik.” – EÉ124.
„Helyes, ha a fiatalok úgy tartják, hogy értelmi képességeik legmagasabb
fokát kell elérniük. Isten nem szabott korlátokat a nevelésnek, ezért nekünk
sem szabad azt korlátok közé szorítanunk. Ám tudásunk mit sem ér, ha nem
használjuk Isten dicsőségére és az emberek javára, ha nem a legmagasabb
célok elérését segíti elő…
Szívünk nevelése fontosabb, mint a könyvekből nyert tudás. Jó, sőt elengedhetetlen megismernünk a világot, amelyben élünk, de ha számításon kívül
hagyjuk az örökkévalóságot, kudarcot vallunk, amit soha nem heverünk ki.”
– Gy 349.
„Az ’Így szól az Úr!’ vezessen titeket minden nevelési szándékotokban.” – Gy 45.
„Az elmét fegyelmezni, képezni, tanítani, nevelni kell, hogy Isten gyermeke ne természetellenes módokon vagy a veleszületett hajlamaival összhangban szolgálja Istent. Azokat, akik Krisztus követőivé válnak, új célok fogják
sarkallni és új gondolatok ösztönözni az új cselekedetekre.” – CE 122.
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Hétfő

December 2.

2. ÖNFEGYELEM AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGRA KÉSZÜLVE
a. Mire vigyázzunk a tudás megszerzése iránti törekvésünkben,
hogy értelmünket helyesen fejleszthessük ki? Préd 12:12.

„Ha nem használjuk ugyanúgy a testi, mint értelmi erőnket, akkor az utóbbit terheljük túl. Hacsak az ember szervezetének bármely része nem végzi a
számára rendelt feladatot, akkor csak rövid ideig lehet a legmagasabb képességig kihasználni az értelmi erőket.” – CE 211.
„Sokat veszítenek, akik nem hangolják össze a fizikai munkát a szellemivel.
A tanulók szabadidejüket gyakran könnyelmű szórakozásokkal töltik, amelyek gyengítik a fizikai, értelmi és erkölcsi erőket. Az érzéki élvezetek lealacsonyító ereje vagy az idő előtti udvarlás és házasság miatt sok tanuló nem
éri el a szellemi fejlődésnek azt a szintjét, amelyet máskülönben elérhettek
volna.” – CE 36-37.
„Milyen gyakori az a szokás, hogy a nappalt éjszakává, az éjszakát pedig
nappallá teszik! Sok fiatal mélyen alszik reggel, amikor korán fel kellene kelniük az énekesmadarakkal, és serénykedni, amikor az egész természet felébred.
A fiatalok gyakoroljanak rendszerességet az időben történő lefekvésben és
felkelésben, és jó irányba fog fejlődni az egészségük, az elméjük, a lelkük, a
természetük és a hajlamaik.”– YI 1893. szeptember 7.

b. Milyen gyakorlati tudományt kellene szintén megtanulnunk?
1Thess 4:11.

„Amennyire csak lehetséges, jó felmérni, mi az, amit a nap folyamán el
kell végeznünk. Készítsetek feljegyzést a rátok váró különböző feladatokról,
és határozzátok meg az elvégzésükre szánt időt. Végezzetek mindent teljes
alapossággal, gondosan, mégis gyorsan!”– YI 1893. szeptember 7.

c. Milyen tulajdonsággal bír a fegyelmezetlen ember? Péld 25:28.
„Egy középszerű ember, ha fegyelmezett, több és jobb munkára képes,
mint a nagy műveltségű, jó képességű, de önuralmat nem ismerő ember.” –
KP 230.
10. Tanulmány - REND ÉS SZERVEZET
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Kedd

December 3.

3. BÖLCSESSÉGÜNK NÖVELÉSE
a. Nevezd meg az eredménytelenség legyőzésének néhány kulcsfontosságú pontját! Kol 3:23-24.
„Az egyik lány, aki nálam dolgozott, leült az elvégzetlen munkája közepette
egy újságot vagy egy könyvet olvasni, miközben az edények nem voltak elmosogatva, az ágy nem volt bevetve, megfeledkezve kötelességeiről csak olvasott.
Órákat töltött el így, miközben szorgalmasan végeznie kellett volna munkáját,
amiért pénzt kapott. A házat órákig rendetlenségben hagyta helytelen szokása
miatt, holott tökéletes rendbe kellett volna hoznia azt.” –YI1893. szeptember 7.

b. Milyen ellentét van a bölcs és a bolond között? Péld 9:8; 15:31.

„Egy másik lányról, aki nálam volt alkalmazott, azt mondták nekem, hogy
tiszteletlen volt azok iránt, akiknél dolgozott, kivéve, ha szimpatikusak voltak neki. Akiket megkedvelt, azoknak a legjobb képességei szerint szolgált.
Azokat választotta barátainak, akik hízelegtek neki és helyeselték eljárását,
így ők élvezhették szeretetét és kegyét. De én így érveltem: ’Ha keresztény,
bizonyára elfogadja a tanácsot.’ Az a személy, akivel erről beszéltem, szomorú
arckifejezéssel válaszolt: ’Félek, hogy csalódni fogsz. Ha rámutatsz arra, hogy
miben tévedett, bizonygatni fogja, hogy ő a legjobb tudása szerint dolgozott,
és ahelyett, hogy kijavítaná hibáit, mélyen megsértődik. Ő nem tiszteli a tekintélyt, és fenntartja a lázadást a szívében, ami, ha nem is fejezi ki szavakkal,
de világosan meglátszik a magatartásán. A véleményét nem tartja meg magának, hanem szabadon elmondja mindenkinek, hogy mit gondol azokról, akik
megpróbálják kijavítani a hibáit.’ ” – YI 1893. szeptember 7.

c. Bár a dorgálást nem könnyű elviselni, mit kell megtanulnia mindenkinek, aki növekedni akar és sikeres lenni az életben? Péld 17:10;
6:23.
„Az Úr figyelmeztetést, tanácsot és dorgálást küld számunkra, hogy legyen alkalmunk kijavítani hibáinkat, még mielőtt második természetünkké
válnának.” – OHC 160.
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Szerda

December 4.

4. REND, AMELY MEGDICSŐÍTI ISTENT
a. Milyen módon legyen megszervezve Krisztus teste? Milyen céllal?
1Kor 1:10; 14:40; 12:27-28.

„Az egyház Isten elrendelt eszköze, emberek megmentésére. Szolgálatra
hívta el és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak.” – AT 7.

b. Visszatekintve a történelemben, hogyan dacolt Kóré az Isten által
kiválasztott vezetőkkel, és milyen hatalmas módon vetett véget Isten ennek a lázadásnak? 4Móz 16:1-3, 28-35. Hogyan hízelgett Kóré,
hogy megtévessze a népet?

„Kóré és társai, akik elbizakodottságukban vágyakoztak a papi tisztség
után, még a tömjénezőt is merészkedtek a kezükbe venni, és a gyülekezet
sátorának nyílásához állni Mózessel. Kóré addig dédelgette irigységét és
lázadó lelkületét, mígnem megcsalta önmagát, és azt gondolta, hogy a gyülekezet igaz és Mózes egy zsarnoki uralkodó. A zsidók, megtévesztve a lázadók hízelgése által, elhitték, hogy minden nehézség és próba Mózes miatt
érte őket, aki folyamatosan emlékeztette őket bűneikre. Azt gondolták, hogy
ha Kóré lehetne a vezetőjük, ő bátorítaná őket és hosszasan beszélné igazságos tetteiket, ahelyett, hogy tévedéseikre emlékezteti őket. Ezáltal nagyon
békés, kellemes, sikeres utazásuk lehetne, és ő kétségek nélkül vezetné őket,
nem előre és hátrafelé a pusztában, hanem egyenesen a megígért földre.” –
ST1880. szeptember 9.

c. Hogyan hagyta jóvá Isten Mózes feddő eljárását? 4Móz 17:1-10.

„A csodálatos vesszőt megőrizték, hogy gyakran megmutassák a népnek.
Ez emlékeztette őket a múltra, hogy megóvja őket a zúgolódástól, nehogy
ismét kétségbe vonják, hogy kire lett ruházva a papi tisztség. Miután az Úr
teljesen meggyőzte Izráel gyermekeit tévedésükről, hogy igazságtalanul vádolták meg Mózest és Áront, valódi megvilágításban látták lázadásukat, és
megrémültek.” – 4aSG 35-36.
10. Tanulmány - REND ÉS SZERVEZET
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Csütörtök

December 5.

5. NÉPSZERŰ BŰNÖK MEGFEDDÉSE
a. A mennyei frigyláda melyik része jelképezi Isten módszerét, melyet
jól megszervezve a feddésre alkalmazott? Zsid 9:3-4; 8:1-2. Hogyan
vonatkozik ez ránk ma?

„A héberek nem voltak hajlandók alávetni magukat az isteni korlátozásoknak és utasításoknak. Nyugtalanok voltak, ha korlátozás érte őket, a feddést
pedig nem szenvedték el. Ez volt a titka Mózes elleni zúgolódásuknak. Ha azt
csinálhatták volna, ami nekik tetszik, kevesebbet panaszkodtak volna vezetőik ellen. Végig az egész egyháztörténelemben mindenütt ezzel a szellemmel
találkoztak Isten szolgái.” – PP 404.

b. Milyen jellegű szolgálatra van szükség, hogy előkészítsük Isten népét az Úrral való békességes találkozásra? 2Tim 4:1-5; Tit 2:11-15.

„Ne gondoljuk, hogy a minket fenyegető veszély csekélyebb lenne, mint a
zsidóké, hanem még súlyosabb. Olyan kísértések állnak elő, hogy irigység és
panasz üsse fel a fejét, nyílt lázadás is lesz, csakúgy, mint az ősi Izráel történetében olvassuk. Mindig is élni fog az a lelkület, hogy lázadjunk fel a bűn és
a gonoszságok megrovása ellen. Elhallgasson talán emiatt az intő szó? Ha ez
következik be, akkor nekünk sem lesz kedvezőbb a helyzetünk, mint országunk különféle felekezeteié, akik félnek attól, hogy felemeljék szavukat a nép
tévelygései, bűnei ellen.
Akiket Isten az igaz tettek szolgáinak különített el, azokra komoly felelősségeket hárított, hogy intsék meg a nép bűneit.” – 3B 358.

Péntek

December 6.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
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Nevezz meg néhány módszert, amellyel értelmünket fejleszthetjük!
Miért van szükség mértékletességre még a szellemi elfoglaltságokban is?
Nevezz meg néhány helytelen szokást a munkában, amelyet le kell győzni!
Milyen módon ismétlődik meg ma Kóré lázadása?
Milyen komoly felelősség nyugszik ma a lelkészeken és vezetőkön?

Az engesztelés idején – 2019. október - december

11. Tanulmány

2019. december 14.
Szombat

Napnyugta: H 15:52
Ro 16:39

LELKI ÉLETERŐ
„Hogy mikor feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk” (Rm 6:4. ur.)
„Nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni, de tudunk dönteni, és tőlünk
függ, hogy mivé akarunk válni.” – KP56.
Javasolt olvasmány: Jézushoz vezető út, 73-95. (Növekedés Krisztusban – részlet, Életünk és
munkánk, Isten ismerete, Az ima: magasztos kiváltságunk – részlet)

Vasárnap

December 8.

1. ISTEN JELLEMÉNEK SZIMBÓLUMA
a. Mire utasította Isten Mózest, mit tegyen a frigyládába, még mielőtt a mannás korsót és Áron kihajtott vesszejét beletette volna?
5Móz 10:1-5.

b. Honnan származik a törvény, és mi a célja? Ésa 51:4.

„Az Isten ujjával a kőtáblákra írt szavak oly tökéletesen tárják fel népére
vonatkozó akaratát, hogy senkinek sem szükségszerű hibáznia.” – 1Sz 213.
„Az élő Isten jellemének másolatát adta szent törvényében. Jézus Krisztus volt a világon ismert legnagyobb Tanító. Milyen színvonalat állított fel
mindazoknak, akik Benne hisznek? ’Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti
mennyei Atyátok tökéletes’ (Mt 5:48). Amint Isten tökéletes a saját hatáskörében, úgy az embernek is tökéletesnek kell lennie az ő területén. A keresztény
jellemideál a Krisztushoz való hasonlóság. Nyitva áll előttünk a folytonos
előrehaladás ösvénye. Van egy cél, amit el kell érnünk, egy színvonal, ahová
el kell jutnunk, ami minden jó, tiszta, nemes és emelkedett dolgot magában
foglal. Állandó igyekezetre és folytonos előrehaladásra van szükségünk a jellemünk tökéletesítése érdekében.” – HP 141.
11. Tanulmány - LELKI ÉLETERŐ
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Hétfő

December 9.

2. ISTEN JELLEMÉNEK VISSZATÜKRÖZÉSE
a. A mennyben és a földön lévő kőtáblákon kívül (Zsid 9:3-4; 8:1-2) hová
lett még felírva a Tízparancsolat? Ki írta fel? Zsid 8:10; 2Kor 3:3.

b. Mi lesz azok tapasztalata, akiknek Isten törvénye van a szívükben?
Zsol 37:31; 40:9. Hogyan fog megváltozni a beszédjük?
„Isten kegyelméből a bűnöst bűnbánatra akarja vezetni. Az engedelmesek
gyönyörködni fognak Isten törvényében. Az Úr az Ő törvényét elméjükbe helyezi és szívükbe írja. Úgy fognak beszélni, amint a bennük lakozó Megváltó
indítja őket. Birtokolják azt a hitet, amely cselekedetek által működik és megtisztítja a lelket minden szennytől, amelyek Sátánnak sugallatai. Szívük Isten
után sóvárog. Beszélgetésekben szívesen beszélnek az Istennek irántuk való
kegyeleméről, jóságáról és végtelen szeretetéről. Megtanulják a menny nyelvezetét, azon ország nyelvét, amely majd befogadja őket.” – UL297.

c. Mit jelent Isten kegyelme alatt lenni? Rm 6:4, 10-18; 8:1.

„Azok, akik elfogadják [Krisztust] személyes Megváltójuknak, növekedni
fognak a kegyelemben, és az Ő erejével képesek lesznek engedelmeskedni
Isten törvényének.” – ST 1897. február 11.
„Minden igazi engedelmesség a szívből származik. Krisztusnál is az engedelmesség a szív ügye volt. Ha egyetértünk Krisztussal, akkor Krisztus is
azonosítja magát gondolatainkkal és céljainkkal. Így vegyül össze szívünk és
elménk összhangban Krisztus akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, csak azt, hogy eleget teszünk
saját indítékainknak. Megtisztított és megszentelt akaratunk Krisztus szolgálatának a végzésében találja majd meg legnagyobb örömét. Mikor megismerjük Istent, mivel éppen az a kiváltságunk, hogy megismerhetjük Őt, akkor
életünk a folytonos engedelmesség élete lesz. Krisztus lényének az értékelése,
megbecsülése által az Istennel való közösség útján a bűn gyűlöletes lesz számunkra.” – JÉ 574.
„A győzelemhez Isten adja az erőt. Akik hallják hangját és engedelmeskednek parancsainak, azokat képesíti az igaz jellem kialakítására.” – TII 226.
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Kedd

December 10.

3. KAPCSOLATUNK GYÜMÖLCSEI
a. Hogyan nyerhetünk mennyei erőt Krisztustól? Jn 15:1-4.

„Mindazok, akik az Úr oldalán foglalják el helyüket, mint az Igazi Szőlőtő szőlővesszői, táplálékot kapnak és ez azt munkálja bennük, hogy hasonló
gyümölcsöket teremjenek, mint a szőlőtő. Istennel való együttműködésben,
képességeiknek megfelelően, új életben járva, naponként bűnbánatot tartva, a
mi Urunk Jézus Krisztusba vetett hittel igyekeznek a szentség elérésére.” – RH
1897. február 23.

b. Jézusra figyelve a mennyei szentélyben, milyen tapasztalatot fogunk
szerezni? Hogyan foglalja ez magába a gyülekezeti kapcsolatokat is?
Ef 2:4-6, 10; Zsid 10:23-25.

„A Krisztusért való szolgálatban a gyülekezettel való kapcsolat az első lépés. A Krisztus iránti hűség megköveteli a gyülekezeti kötelességek hűséges
teljesítését.” – EÉ 267.
„Különböző jellemtípusaink ellenére a gyülekezethez csatlakoztunk hitünk
megvallása által. Krisztus az egyház feje; és ha azok, akiknek a neve a gyülekezeti névsorban szerepel, nem tartoznak Krisztushoz, a láthatatlan Fejhez, olyanok
lesznek, mint a gyümölcstelen szőlővessző, és kivágattatnak. Ha valaki gyümölcsöző szőlővessző, ez abban fog megnyilvánulni, hogy gyümölcsöt terem, bizonyítékát adva a Krisztus iránti tökéletes hűségének. Lelki összeköttetésben lesz
Istennel. Hit és szeretet alkotja a jellem aranyát, és az Úr oldalán fog működni,
hogy egyesítse és összhangba hozza Krisztus testének tagjait.
A név, pozíció vagy vagyon egyetlen jottányit sem ér Isten mérlegén.
Olyan férfiak és nők nyernek felvételt a gyülekezetbe, akiknek nincs magas
rangjuk. De lehetnek bármilyen szegények, bármely osztályból, törzsből vagy
nemzetségből származnak is, örömmel tesznek bizonyságot hitükről, mert
Isten kegyelme munkálkodott szívükben és üdvösséget hozott számukra…
Ezt a Krisztusban való hitet a cselekedetek bizonyítják. A jellem átalakulását segíti elő Isten Szentlelkének hatékony munkálkodásán keresztül… A
lélek töredelme fogja jelezni mindazok tapasztalatát, akik befogadták Krisztus
kegyelmét.” – RH 1897. február 23.
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Szerda

December 11.

4. BELÉPÉS A SORBA
a. Mi Krisztus terve egyházával? Ef 5:1-2, 27; Tit 2:13-14.

„Egyikünk sem nyeri el az Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen
hiba vagy folt éktelenkedik. Jellemhibánk kiküszöbölése a mi kötelességünk,
hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen.” – 5B 214.

b. Mi egyesíti a gyülekezet tagjait? 1Pt 4:8-11; 1Jn 1:7.

„Krisztus egységre hív, de nem a helytelen gyakorlattal azonosuló egységre.
A menny Istene éles határvonalat húz a tiszta, felemelő és megjobbító igazság,
valamint a hamis, félrevezető tanítások között. Isten nevén nevezi a bűnt és a
romlottságot.” – 1Sz 167.

c. Mutasd be néhány módját annak, ahogy Isten megtisztít minket!
Péld 27:17; Ésa 58:6-10.

„A világ szeretetre vágyik. Rászorul Isten népének imáira és segítségére.
Arra van szüksége, hogy Krisztus követőinek életéből ismerje fel Krisztust.
Isten népének ugyanolyan szüksége van a lehetőségekre, hogy kiváltsák szeretetét, hathatóssá tegyék imáit és hogy az isteni mintához hasonló jellem
fejlődjék ki bennük.
Isten azért helyezte közénk a szegényeket és szerencsétleneket, a betegeket
és szenvedőket, hogy megadja ezeket a lehetőségeket. Krisztus hagyatékai ők
a gyülekezet számára és úgy kell gondoskodnunk róluk, ahogyan Ő tenné. Így
távolítja el Isten a salakot, így finomítja az aranyat…
Az Úr a szegények és szenvedők közénk helyezésével minket vizsgál, hogy
megmutassa nekünk, mi is lakik szívünkben.” – 6B 261.
„A jó munka áldozatot kíván, de pontosan ez fegyelmezi meg lelkünket.
E kötelességek szembe állítanak minket romlott gondolatainkkal és hajlamainkkal. De ha teljesítjük e kötelességeket, akkor győzelmet győzelem után
aratunk jellemünk visszataszító vonásain.” – 6B 262-263.
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Csütörtök

December 12.

5. ODASZENTELŐDÉSÜNK PRÓBÁJA
a. Mi bizonyítja, hogy igazán szeretjük Istent? 1Jn 3:14-15, 18; 4:20-21.

„A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét
emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv – Krisztus
jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és cselekedeteinkben…
Az istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi legyen is a 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, és ez arcáról is sugárzik.
Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a
szeretet. Ha szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus meghalt.” – KP 384.
„Egy igazi keresztényben Krisztus formálódik ki, a dicsőségnek reménysége. Szereti az igazságot, a tisztaságot és a szentséget. Lelki életereje
megnyilatkozik, szereti Isten Igéjét és azok társaságát keresi, akik ismerik a
Szentírást. Törekszik befogadni az Istentől áradó fény minden egyes sugarát,
amely Krisztust nyilatkoztatja ki és még drágábbá teszi Őt az ember számára.
Akinek élő hite van, felismeri, hogy Krisztus a lélek élete, mert Benne vízforrás fakad az örök életre, és Ő örömmel megerősíti a lélek erejét a Neki való
engedelmességre.” – RH 1894. december 11.

Péntek

December 13.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miért a frigyládában lett megőrizve a Tízparancsolat?
2. Mutasd be az engedelmességnek azt a fajtáját, amelyet az Úr szeretne bennünk látni!
3. Hogyan nyilvánul meg Krisztus tanítványsága?
4. Miért fontos számunkra a tisztaság, mind egyénileg, mind a gyülekezetben?
5. Hogyan tudok mélyebb szeretetet kifejleszteni Krisztus és mások iránt?
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12. Tanulmány

2019. december 21.
Szombat

Napnyugta: H15:54
Ro 16:41

„MINT A FÁKLYA TÜNDÖKÖL”
„Sionért nem hallgatok és Jeruzsálemért nem nyugszom, míg földerül, mint fényesség az Ő igazsága, és szabadulása, mint a fáklya tündököl.” (Ésa 62:1)
„Ne tartsuk magunkban a világosságot azért, mert elutasítjuk annak továbbítását mások számára.” – PUR February 20, 1908.
Javasolt olvasmányok: Bizonyságtételek, 5. kötet, 116-120, 223-225, 281-284. (Az igazság
hatalma; Hűségre és kitartásra van szükség-részlet; A misszionáriusi
lelkület)

Vasárnap

December 15.

1. FONTOSSÁGI SORREND LÉTREHOZÁSA
a. Mi legyen a fő cél ma minden hívő számára? Ésa 62:1-2.
„Nincs nagyobb bizonyíték a nagy világosságot kapók érdektelenségére,
amit értékelniük kellene, mintsem hogy visszautasítják fényük világoltatását a
sötétségben lévőknek.” – RH July 16, 1895.
„Ha… a megmentett állapotnak örvendeznétek, valamennyien átéreznétek
a megtéretlenek veszedelmes helyzetét. Hacsak hallatlan változás nem megy
végbe bennetek, eljön a nap, mikor sok ajakról fogod hallani: Bár jól ismertem
e keresztényeket, mégsem figyelmeztettek a veszedelemre. Árva szóval sem
intettek. Azt gondoltam, hogy ha az elkárhozás veszélye fenyegetett volna,
nem nyugodtak volna sem éjjel, sem nappal, hogy ne figyelmeztessenek elveszettségemre. Most már végleg elvesztem. Ha a helyükben lettem volna, nem
nyugodtam volna, míg rá nem döbbentem őket veszedelmükre; nem nyugodtam volna, míg csak ahhoz nem irányítom őket, aki egyedül tud megmenteni
bennünket.” – 2B 181-182.
„Mit mondjunk a naplopóknak, hogy felébresszük őket a semmittevés
állapotából? Ó, ha Sion felkelne és felvenné gyönyörű öltözékét. Testvérek és
testvérnők, mint a gyülekezet tagjai, hűségesen végezzétek el részeteket…
Isten mindenkinek adott munkájából, senki sincs felmentve a szolgálat
alól.” – PUR February 20, 1908.
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Hétfő

December 16.

2. AZ ERKÖLCSI SÖTÉTSÉG KORÁBAN
a. Milyen kiáltás visszhangzik erősen mindannyiunk számára? Ésa
21:11.u.r. - 12.
„A világ forrong. Az izgalom tetőfokára hágott. Dőzsölések, adásvételek kerülnek be gyülekezeteinkbe. Szólt a vigyázó: ’Eljött a reggel, és az éjszaka is’. Az
éjszaka a hibák elterjedését, a Szentírás téves értelmezését és helytelen alkalmazását jelképezi. Mára már minden féle téveszméket behoztak. Isten közérthető
tiszta igéit ember csinálta zavaros elméletekkel fedik. A halálos hibákat olyan
igazságként mutatják be, amely előtt mindenki meghajol. A valódi isteniség
egyszerűsége a hagyomány alá van temetve.” – BEcho February1, 1897.
„Hatalmas munkát kell véghezvinnünk a világon. Milyen erőfeszítést
teszünk, hogy ez beteljesedjen? Az emberek túl sokat prédikáltak, de megtanították őket arra, hogy hogyan munkálkodjanak azokért, akikért Krisztus
meghalt? Megtervezték és eléjük helyezték a munkamenetet oly módon, hogy
mindegyikük meglássa a munkában való részvételének fontosságát?
Nyilvánvaló, hogy az összes elhanyagolt prédikáció se fejleszthette ki a
gyülekezetben az önmegtagadó munkások nagy osztályát, ami a legsúlyosabb következményeket idézte elő az Úr művében. Örökkévaló jövőnk forog
kockán.” – 6B 431.
„Bizonyára földünk történelmének utolsó napjaiban élünk. Szenteljünk
sok időt lelki érdekeinkre, hogy megtapasztaljuk a lelki növekedést, amely
nélkülözhetetlen ebben a korban. Meghatározott reformokat kell végrehajtanunk. A Hang így szól: Ébredjen fel az őrálló és fújjon biztos hangot trombitája. Eljött a reggel, és az éjszaka is. Kelj fel; Én őröm. Azok a hangok, melyek az
igazság bemutatását kellene hangoztassák, jelenleg némák. Lelkek pusztulnak
el bűneikben és a lelkészek, orvosok és tanárok alszanak. Kelj fel őrálló!” –
PUR February 20, 1908.

b. Mennyire vágyakozik az Úr arra, hogy kegyelme révén átalakítsa
gyülekezeteinket? Ésa 60:1-2.
„A gyülekezetek elsorvadnak, mert hibáztak abban, hogy nem használták
fel képességeiket az igazság fényének másokra való árasztásában. Adjunk körültekintő utasítást a Mestertől kapott tanítások szerint, hogy mindannyian
ültessék gyakorlatba világosságukat mások javára.” – RH February 28, 1893.
12. Tanulmány - „MINT A FÁKLYA TÜNDÖKÖL”

63

Kedd

December 17.

3. MEGÍGÉRT EREDMÉNYEK
a. Milyen biztosítékot ajánl fel Isten mindazok számára, akik sóvárogják Szent Lelkének kitöltetését azért, hogy megoszthassák másokkal
az igazságot? Péld 1:23; Zsol 81:11.
„Mindazok, akik megkapták az igazság világosságát, azon ünnepélyes
kötelezettség alá vannak helyezve, hogy ragyogtassák a világosságot mások
számára. Mindannyian tehetnek valamit a Mesterért szerény környezetükben. Talán nem mindenki lesz képes nagyszerű adományokat nyújtani Isten
ügyének előmozdítására, de mindenki felajánlhatja engedelmes szívének
odaadó és örömteljes szolgálatát. Nem lehet mindenki prédikátor, nem lehet
mindenki hadvezér Isten hadseregében, de mindannyian hűségesek lehetünk
egyen-egyenként alázatos engedelmességgel követve Vezérünk parancsait
megváltásunkért. Társainkat felvidámíthatjuk a remény és bátorítás szavaival,
és ezzel dicsőíteni fogják Őt, aki kihívott minket a sötétségből az Ő csodálatos
világosságára. Isten mindenkitől a legjobb szolgálatot követeli meg, amit tudni
adnak. Azt a munkát sem szabad elhanyagolni, ha csak kisebb megbízásokat
tudnak megtenni érte.” – RH August 24, 1886.
„Tanítsuk meg gyülekezeti tagjainknak, hogy önmegtagadásuk és Krisztus
példájának hűséges követésének mértéke lesz a lelkek szolgálatában elért sikerük mértéke.” – PUR February 20, 1908.

b. Milyen eredmények származnak a világosság szétárasztásának hűséges erőfeszítéseiből? Zak 8:20-23.
„Isten a társadalom alázatosaihoz fordul, azok felé, akik oly hosszú ideig
szemlélve az igazság világosságát, nem váltak érzéketlenné a ragyogó sugarak
iránt és nem utasították el annak bármely tökéletesítését, fejlődését. Sokan
lesznek majd láthatóak, akik sietve viszik ide-oda mások számára a világosságot Isten Lelkétől kényszeríttetve. Az igazság, Isten szava olyan, mint a tűz,
mely égető vággyal tölti be a csontokat, hogy világosságot árasszanak a sötétségben lévőkre. Most sokan, még a tanulatlanok közül is hirdetik Isten igéjét.
A Lélek készteti a gyermekeket, hogy menjenek előre és nyilatkoztassák ki a
mennyei üzenetet. A Lélek mindazokra kitöltetik, akik engedelmeskednek a
sugallatnak és eldobják az emberi találmányokat, kötelező szabályokat és óvatos módszereket. A Lélek erejével nyilvánítják majd ki az igazságot. Tömegek
fogják elfogadni a hitet és csatlakoznak az Úr seregéhez.” – RH July 23, 1895.
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Szerda

December 18.

4. BÁTORSÁG AZ ELLENÁLLÁS KÖZEPETTE
a. Mutasd be Jeremiás tapasztalatát, amikor az Úrért tett tanúbizonyságáért kinevették és kigúnyolták! Hogyan küzdötte le a félelmét?
Jer 20:7-11.

„Mivel keserűséget, gyűlöletet s ellenállást tanúsítottak Isten intő szava
ellen, Isten sok más hírnöke is úgy döntött, hogy azt cselekszi, amit Jeremiás.
Mégis mit tett az Úrnak ez a látnoka döntése után? Bármennyire is próbált,
nem tudott békén maradni. Amint a nép gyülekezetébe érkezett, azt tapasztalta, hogy Isten Lelke erősebb volt nála…
A mai nemzedék idején, mikor Isten szolgái az Úr szavait szólják, hogy
megdorgálják a helytelenséget művelőket, intik azokat, akik helytelen elveket hoznak be, nem Jeremiáséhoz hasonló tapasztalatban van részük? Mikor
igazságot és ítéletet megrontó célzatú irányzatot vezetnek be, akkor elengedhetetlenül az Úr dorgáló szavát kell hirdetni.” – TII 93.

b. Mit tanulhatunk abból, ahogyan a próféták és apostolok óriási erővel hirdették Isten üzeneteit? Mik 3:8; 1Kor 2:4-5.

„A korai időkben Isten szolgái a Lélek és az erő bizonyosságával hirdették
az igét, az örömhír hallása pedig lángra lobbantotta az emberek szívét. Miért
van az, hogy az igazság ma mégis olyan kevéssé hat az emberekre? Talán Isten
lenne kevésbé hajlandó, hogy napjaink igehirdetőire árassza áldását, mint az
apostolok korában tette?
A világgal közölt figyelmeztetésnek életre keltő illattá kell válnia, vagy
halál leheletévé. Talán ma úgy küldi el szolgáit az Úr ennek a félelmetesen
komoly üzenetnek a terjesztésére, hogy visszatartja tőlük a Szentlelket? A
gyönge, tévelygő embernek kell talán összeszednie bátorságát, és Istentől jövő
különleges kegyelem és erő nélkül kiállnia az emberek elé, hogy az örök élet
szavait szólja? Urunk gazdag a kegyelemben és hatalmas erejű, bőkezűen adja
ezeket az ajándékokat mindazoknak, akik hittel fordulnak hozzá. Szívesebben
adja Szentlelkét, ha kérik tőle, mint ahogyan a szülők adnak jó ajándékokat a
gyermekeiknek. A jelen becses és fontos igazsága azért nem elég a lélekmentés
munkájához, mert nem hittel dolgozunk.” – 5B 157-158.
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Csütörtök

December 19.

5. A JUTALOM LEARATÁSA
a. Mi volt Jézus célja a halfogás csodájával? Mit tanulhatunk ebből a
tapasztalatból a lelkekért való munkával kapcsolatosan? Lk 5:4-10.
„Ne légy annyira önző! Több ezer ember van, akik élete ugyanolyan értékes, mint a tiéd. Akkor miért zárkózol be és kerülöd a felelősséget? Figyelj fel
kötelességeidre és légy hasznos! Ha a mélybe veted hálódat, a Mester belegyűjti a halakat és látni fogod, hogy milyen hatalmas Isten munkája…
Tanítsd meg az embereket, hogy a világosságot hordozzák magukban, és
ne függjenek a lelkészektől. Krisztus legyen segítőjük és képezzék magukat,
hogy másoknak tudjanak segíteni, ezáltal a lelkészek felszabadulnak, és új
munkaterületekre léphetnek.” – HS139.
„Népünk nagy világosságot kapott, a munkaerőt mégis a gyülekezetek merítik le, mert olyanokat kell tanítani, akiknek már tanítóknak kellene lenniük;
azokat oktatják, akiknek már a ’világ világosságának’ kellene lenniük.” – Ev 382.

b. Hogyan tudja Teremtőnk munkáját végezni felhasználva azt a személyiséget, amelyet kegyelméből adományozott nekünk? Jób 34:11; 37:6.
„Azok az emberek, akik egy talentummal rendelkeznek elérhetnek egy
olyan szintre, amit a több talentummal rendelkezők lehet, hogy nem tudnak
megközelíteni. Isten kis és nagy edényeket egyaránt kiválasztott, hogy eljuttassa az élet vizét a szomjazó lelkekhez… Hagyjátok Istent azok által munkálkodni, akik által Ő akar. Az üzenetnek terjednie kell.” – 5B 461.
„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.” – 9B 129.

Péntek

December 20.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Miről fog sok elveszett lélek panaszkodni, miután már túl késő?
2. A puszta prédikáláson túl, mi a gyülekezet tagjainak feladata?
3. Milyen terve van Istennek a világ bevilágítására a jelenvaló igazsággal?
4. Hogyan jutalmazható a Jeremiás által tanított példa?
5. Milyen módokon szoktathatom le magam a prédikátorok leterheléséről?
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13. Tanulmány

2019. december 28.
Szombat

Napnyugta: H15:59
Ro 16:45

FEDHETETLENNEK ELPECSÉTELVE
„Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül
őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket és ő meg is cselekszi azt.” (1Thess 5:23-24)
„Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen
folt vagy hiba éktelenkedik.” – 5B 214.
Javasolt olvasmány: Szemelvények, 2. kötet, 349-356. (Felkészülés a végső válságra)
Bizonyságtételek, 5. kötet, 151-157. (Az elpecsételés)

Vasárnap

December 22.

1. AZ ÜDVÖSSÉGHEZ SZÜKSÉGES TAPASZTALAT
a. Mit ígért Krisztus mindazoknak, akik győznek a bűn felett? Jel 3:5.
b. Mire kell irányítsuk a szeretetünket, hogy megtapasztaljuk ezt a
győzelmet? Kol 3:1-3.
„Krisztus ezt mondja a győztesnek, ’Nem törlöm ki a neved az életnek
könyvéből.’ Mindazok nevét, akik valaha átadták magukat Istenek, beírták
az élet könyvébe, és az ő jellemüket most vizsgálják Isten előtt. Isten angyalai megmérik erkölcsi értékeiket. Megvizsgálják mostani életük alapján jellemük fejlődését, hogy meglássák beírva maradhatnak-e az élet könyvébe.
Próbákat kapunk, melyek lemossák jellemünk foltosságát és megfehérítik
a Bárány vérében. Ki végzi el ezt a munkát? Ki távolítja el magából a bűnt
és az önzőséget? ’Mert meghaltatok’ mondja Pál apostol az igaz Krisztus
követőkről, ’és a ti éltetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.’ Amikor
Istenben támadunk fel, meghal az énünk. Segítsen az Úr, hogy meghaljunk
az énnek. Kiknek a neve nem lesz kitörölve az élet könyvéből? Csak azoknak
a neve, akik szerették az Istent teljes erőből és felebarátukat mint magukat.”
–HS 138.
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Hétfő

December 23.

2. MUNKÁLKODNI EZÉRT A TERÜLETÉRT
a. Nevezd meg azt az alapvető munkát, amit a négy angyalnak végeznie
kell a Nagy engesztelési időszak alatt. Jel 7:1-4.

„Négy angyal tartja vissza e Föld hatalmait, amíg Isten szolgái el nem pecsételtetnek a homlokukon. A világ nemzetei áhítoznak a konﬂiktusra, de az
angyalok ellenőrzés alatt tartják őket. Amikor ez a visszatartó, korlátozó erő
elmozdíttatik, eljön a nyomorúság és a gyötrelem ideje” – Mar 257.
„Hatalmas küzdelem előtt állunk, közeledünk a mindenható Isten nagy
napjának viadala felé. Amit eddig visszatartottak, azt most szabadon engedik,
s a kegyelem angyala kibontja szárnyait, hogy eltávozzon és átadja a világot
Sátán uralmának. A föld fejedelmei és hatalmasságai keserű lázadást indítanak
a menny Istene ellen, gyűlölettel telve azok iránt, akik a Teremtőt szolgálják.
Nemsokára megvívják a jó és gonosz közötti utolsó küzdelmet, a Föld lesz a
csatatér, az utolsó harc és a végső győzelem színtere.
„Miközben a ’négy szél’ fújni kezdett, Jézus irgalmasan tekintett a maradékra, amely még nem volt elpecsételve. Felemelte kezét az Atya felé, és
könyörgött az emberekért, hiszen a vérét ontotta értük. Ekkor arra kapott
megbízatást a négy angyal, hogy tartsa vissza a négy szelet, amíg Isten szolgáit
el nem pecsételik a homlokukon, az élő Isten pecsétjével.” – ÉÉM 308.

b. Mi határozza meg mindnyájunk számára a közelgő konfliktus kimenetelét? Rm 8:6. Miben nyilvánul meg egy testies szív vagy elme?
1Kor 3:3-4.

„A négy angyal tartja még a szeleket, míg Isten szolgáit elpecsételik. Akkor a világ hatalmasságai felsorakoztatják seregeiket az utolsó nagy csatára.
Milyen körültekintéssel kell hát felhasználnunk próbaidőnk kevés hátralevő
szakaszát!
Meg kell változniuk azoknak, akik hozzászoktak, hogy szabadjára engedjék gondolataikat… Gondolataink Istenre összpontosuljanak. Most van itt az
ideje a legkomolyabb erőfeszítéseknek, hogy legyőzzük az érzéki szív természetes hajlamait.” – Mar 243.
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Kedd

December 24.

3. EGY ÜNNEPÉLYES FELADAT
a. Mutasd be, hogyan foglalja magába az elpecsételés munkáját a Jelenések 14. fejezetének harmadik angyala? Mi mutatja a teljes megszentelődés ünnepélyes jelentőségét? Jel 14:9-12; 1Thess 5:23-24.

„Láttam a harmadik angyalt. A kísérő angyalom ezt mondta: ‘Félelmetes
az ő munkája. Szörnyű az ő küldetése. Ő az az angyal, akinek el kell különítenie a konkolyt a búzától, és elpecsételje vagy begyűjtse a búzát a mennyei
csűrök számára. Ezek a dolgok kellene foglalkoztassanak minden gondolatot,
minden figyelmet.’ ”– TL 118.
„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.” – TL 71.

b. Mi Isten utolsó áldása, amit különösen azért ad, hogy felkészítse a
lelkeket a királysága számára történő aratásra? Jóel 2:23; Zak 10:1.
„Izrael bűnei először ítéletre mennek. Minden bűn megvallásra kerül a
szentélybe, utána a munka tovább halad. Most kell elvégezni…
Amikor a négy angyalt elengedik, Krisztus felállítja Királyságát. Csak azok
részesülnek a késői esőben, akik mindent megtettek érte. Krisztus megsegít
minket. Mindenki győzhet Isten kegyelméből, Jézus vére által.” – SpM 2, 3.
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Szerda

December 25.

4. A KÉSŐI ESŐ FELTÉTELEI
a. Mi szükséges ahhoz, hogy megkapjuk a késői esőt? Ésa 43:25; 44:22.
„Néhányak neve ki lesz törölve az életnek könyvéből. Kik lesznek azok?
Mindnyájan alaposan vizsgáljuk meg magunkat, hogy hitben vagyunk e; legyünk szorgalmasok az örökkévalóságért végzett munkában. Jézus azt mondta,
hogy Ő a győzők nevét megvallja az Atya és a szent angyalok előtt.” – HS 139.
„Akik győznek a világ, a test és az ördög felett, részesülnek az élő Isten
pecsétjében. Akiknek kezük, szívük nem tiszta, azokra nem helyezik az élő
Isten pecsétét. Akik bűnt terveznek és cselekszik, elhalad mellettük. Csak akik
Isten színe előtt valóban megtérnek, bűnvallomást tesznek a valóságos nagy
engesztelési napon, a kegyelem idején, csak őket ismerik el és jelölik meg,
mint akik méltók Isten oltalmára. Akik állhatatosan feltekintenek, várják és
figyelik az Üdvözítő megjelenését, – jobban és komolyabban, mint az örök a
reggelt – azok neveit sorolják az elpecsételtek közé.” – BP 445.
„Nem lehet elvégezni Isten különleges munkáját, amíg felettünk az én és az
önzőség győzedelmeskedik.” – HS 139.
„Akik minden ponton megütik a mértéket, megállnak minden vizsgán,
és győznek, bármibe kerüljön is, ezek engedelmeskednek a hű és igaz tanúbizonyság tanácsának, és részesülni fognak a késői esőben – felkészültek az
elváltozásra.” – 1B 187.
„Mi szeretnénk, hogy Isten Lelke mélységeiben megmozgassa szívünket,
hogy ne csak arra legyünk képesek, hogy magunk számára biztosítsuk a fehér
öltözetet, hanem hogy másokra is befolyást árasszunk, hogy nevük beírattasson az élet könyvébe, és soha ki ne töröltessen.” – HS 140.

b. Mit kellene felismerjünk a késői esővel kapcsolatban? Hós 6:3; Apcs
3:19.
„A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső
kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni
fognak. Ez a ’felüdülés ideje’, amelyet Péter apostol előre látott, amikor ezt
mondta: ’Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a
ti bűneitek [a vizsgálati ítéletkor]; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és
elküldje Jézust.’ (Apcs 3:19–20).
Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól
majd a figyelmeztetés.” – NK 611-612.
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Csütörtök

December 26.

5. A VÉGSŐ GYŐZELEM
a. Amikor Jézus befejezi szolgálatát a menyben, milyen bátorító kijelentést tesz a győzők nevében? Jel 22:11.u.r.
b. Hogyan valósíthatjuk meg azokat a csodálatos ígéreteket, amiket
azok kapnak, akik elnyerték a győzelmet a Bárány vére által? Jel 22:14;
Ésa 26:2-4.

„Amikor a hűségesek Isten és a Bárány trónja köré gyűlnek, dicső lesz a
jutalmuk. A trón előtt állnak majd, mert a szeretett Fiú elfogadta őket. Minden álnokságukat eltörlik, minden bűnüket elfedik. Most már láthatják Isten
királyi székének teljes dicsőségét. Részt vettek Krisztus szenvedéseiben, munkatársai voltak a megváltásban, részestársai az örömben; ott látják Isten országában a megmentetteket, akik Istent fogják dicsőíteni az örökkévalóságon át.
Testvéreim, sürgetlek titeket, készüljetek föl Krisztus eljövetelére. Naprólnapra vessétek ki szívetekből a világ szeretetét. Értsétek meg tapasztalatból, mit
jelent közösségben lenni Krisztussal. Készüljetek föl az ítéletre, hogy amikor
Krisztus eljön, hogy híveiben megcsodálják, azok között lehessetek, akik békében találkoznak Vele. Azon a napon a megváltottak az Atya és Fiú dicsőségében
ragyognak majd. Az angyalok hárfáikba kapva üdvözölik a Királyt és győzelmének jelvényeit – azokat, akiket megmostak és fehérré tettek a Bárány vérében.
Diadalének csendül majd föl s betölti az egész mennyet. Krisztus győzelmet
aratott. Belép a mennyei udvarokba megváltottai kíséretében, akik tanúsítják,
hogy a szenvedés és áldozat küldetése nem volt hiábavaló.” – 9B 285-286.

Péntek

December 27.

SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK

1. Krisztus segítségével, miért kell legyőznünk jellemhibáinkat?
2. Jézus miért kérte a négy angyalt, hogy még tartsák vissza a szeleket?
3. Mi az, amit sok ember félreért a késői esővel vagy felüdülés idejével kapcsolatban?
4. Ha a mi bűneink kitöröltettek, milyen áldásos feladattal bízhat meg minket
az Úr?
5. Mit tehetek ma azért, hogy biztos egyike legyek a végső győzőknek?
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK
1. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, 18-29. (BŰNBÁNAT)

Lehet-e Isten előtt igaz az ember? Hogyan igazulhat meg a bűnös?
Egyedül Krisztus által jöhetünk Istennel összhangba, szentségre. De hogyan juthatunk Krisztushoz? Bűneink tudatában ma is sokan kiáltják, az
első pünkösd napján összegyűlt tömeggel együtt: „Mit cselekedjünk?”.
Péter apostol első szava ez volt: „Térjetek meg!” Röviddel ezután pedig
így szólt: „Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti
bűneitek!” (ApCsel 2:37-38; 3:19).
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.
Sok ember ma is félreérti a bűnbánat igazi lényegét. Sokan szomorkodnak vétkeik miatt, külsőleg javulást is mutatnak, mert félnek a bűn
következményeitől. Azonban ez nem az Isten akaratának megfelelő bűnbánat. Ezek inkább a szenvedéseket fájlalják, nem magát a bűnt. Így panaszkodott és jajgatott Ézsau is, amikor látta, hogy elsőszülöttségi jogát
örökre elvesztette. Bálám is beismerte bűnét, amikor Isten angyala kivont
karddal állott útjában, mert életéért reszketett. Mégsem láthatjuk náluk
az igazi bűnbánatot, a megtérést, az életelv megváltozását és a bűntől
való irtózást. Miután Júdás Iskariotes Urát és Mesterét elárulta, így kiáltott fel: „Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért” (Mt 27:4).
Ezt a bűnbeismerést azonban csak a rá várakozó rettenetes kárhozat
tudata és a végítélettől való rettegés csikarta ki belőle. Bűnének következményei félelemmel töltötték el, azonban arról nem olvashatunk, hogy
szívet tépő szomorúsággal bánkódott volna azon, amiért Isten ártatlan
Fiát elárulta és Izrael Szentjét megtagadta. Fáraó is beismerte bűneit,
amíg Isten fenyítő vesszeje alatt szenvedett, de csak azért, hogy a további büntetést elkerülje; mihelyt azonban megszűntek a csapások, azonnal
tovább dacolt Istennel. Ezek az emberek fájlalták ugyan a bűn következ72
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ményeit, de nem bánkódtak bűnük felett.
Ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelkiismeret
felébred; a bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét,
amely Isten kormányzásának alapját képezi a mennyben és a földön.
Az a világosság, „mely megvilágosít minden embert” (Jn 1:9), bevilágít
a lélek titokzatos kamráiba és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká
teszi. Meggyőződés lesz Úrrá szívén, lelkén. A bűnös egyrészt megérti Isten igazságosságát és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és
tisztátalanul kell megjelennie a szívek Vizsgálóbírája előtt. Másrészt látja
Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét;
vágyódik a megtisztulás után és szeretné a mennyel való összeköttetést
helyreállítani.
Dávid imája, melyet bűnbeesése után mondott, megismerteti velünk a
bűn feletti őszinte szomorúság lényegét. Nem látjuk, hogy bűneit elfedezi, mentegeti, vagy a fenyegető ítélet elől menekülni igyekezett volna. Dávid látta bűneinek nagyságát, a lelkén tapadó szennyet, és átérezte vétkeinek terhét. Nemcsak bűnbocsánatért, hanem szívének megtisztításáért
is könyörgött. A szentség öröme és az istennel való közösség visszaállítása
után vágyakozott. Lelke érzelmeit azért ilyen szavakkal fejezte ki:
„Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.” (Zsolt 32:1-2)
„Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet! Egészen moss ki
engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;
Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog... Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet,
és fehérebb leszek a hónál... Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az
erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te
szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak
örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem... Szabadíts meg
engemet a vérontástól, óh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja
nyelvem a te igazságodat.” (Zsolt 51:3-16)
Ily bűnbánat felette áll saját erőnknek; csak egyedül Krisztus által érhető el, aki felment a magasságba, és ajándékokat adott az embereknek.
Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)
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Éppen e tekintetben tévednek sokan, és ezért nem nyerik el azt a segítséget, amelyet Krisztus nékik adni kíván. Úgy vélekednek, hogy addig
nem jöhetnek Jézushoz, amíg bűnvallomást nem tettek, és hogy épp a
bűnbánat egyengeti a bűnbocsánat útját. És az tényleg igaz, hogy a bűnbánatnak meg kell előznie a bűnbocsánatot, hiszen csak a töredelmes,
összetört szív érzi a Megváltó szükségességét. De vajon várakoznia kell-e
a bűnösnek addig, míg levezekelt, hogy Jézushoz jöhessen? Vajon a megkívánt töredelem akadályt képezzen-e a bűnös és az Üdvözítő között?
A Biblia sehol sem tanítja, hogy a bűnösnek előbb vezekelnie kell, mielőtt Jézus hívó szavát követhetné: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket”(Mt
11:28). Egyedül Krisztustól kiáradó megváltási erő vezethet bennünket
igazi bűnbánathoz. Péter ezt a gondolatot a következő szavakkal fejezte ki
az izraeliták előtt: „Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát” (ApCsel 5:31). Miként Krisztus Lelke nélkül, Aki lelkiismeretünket felébreszti,
nincs őszinte bűnbánat, úgy Krisztus nélkül nincs bűnbocsánat.
Krisztus a forrása minden igaz szándéknak. Csakis Ő tud szívünkbe a
bűn ellen gyűlöletet plántálni. Ha igazság és tisztaság után vágyakozunk,
ha bűnös voltunknak tudatára ébredünk, ez mind világos bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek hat a szívünkre.
Jézus mondotta: „Ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz
vonszok”(Jn 12:32). A bűnösnek Krisztust mint Megváltót kell megismernie, aki a világ bűneiért életét áldozta fel. 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.
Igaz, hogy az emberek néha szégyenlik bűnös útjaikat, s hogy néhány
gonosz szokást elhagynak, még mielőtt tudatában lennének annak, hogy
Krisztus, szeretetével vonzza őket. Ha azonban bármikor javulni igyekszenek, komolyan vágyakozva becsületes életre, akkor erre egyedül Krisztus ereje készteti őket. Oly befolyás, melynek még nincsenek tudatában,
munkálkodik szívükön, lelkiismeretük felébred, és külső életmódjuk át74
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alakul. S midőn Krisztus vonzza őket, hogy keresztjére tekintsenek, hogy
szemléljék Őt, akit bűneik juttattak a keresztfára, akkor követni kezdik
lelkiismeretük intő szavát. Nyilvánvalóvá lesz előttük életük bűnös volta
és szívük makacssága. Krisztus igazsága megvilágosítja értelmüket, és így
kiáltanak fel: „Vajon mi is a bűn, hogy zsákmánya megváltásáért ily nagy
áldozatot kíván? Vajon mindezen szeretetre, szenvedésre és megaláztatásra szükség volt-e, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk?”
A bűnös ellenállhat ennek a szeretetnek, vonakodhat Krisztushoz közelebb jutni; de ha nem ellenkezik, Jézus végül magához vonja. Ha a bűnös
megismeri Isten üdvtervét, akkor a kereszt tövéhez borul, és komolyan
megbánja bűneit, melyek Isten hűséges Fiának szenvedéseit okozták.
Ugyanazon isteni erő, mely a természetet uralja, hat az emberi szívekre is, kimondhatatlan vágyat ébreszt bennük olyasvalami után, amijük
nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait. Isten Lelke munkálkodik
bennük, hogy oly javak után törekedjenek, melyek egyedül nyújthatnak
a léleknek békét és nyugalmat; ezek: a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme. Az Üdvözítő, látható és láthatatlan befolyásával folytonosan munkálja az emberi lelket, hogy azt a bűnnek ki nem elégítő örömeitől elvonja és a végtelen öröm forrásához juttassa, amelyet Benne
elnyerhetnek. Az isteni üzenet mindazokhoz szól, akik hiába igyekszenek
e világ „repedezett” kútjaiból vizet meríteni: „És aki szomjúhozik, jöjjön
el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen” (Jel 22:17).
Ti, akik teljes szívetekből jobb után vágyakoztok, mint amit e világ
nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Istennek hívó szavát! Imádkozzatok igazi bűnbánatért, és kérjétek, hogy Krisztust az Ő végtelen
szeretetében és tisztaságában nyilatkoztassa ki néktek. Üdvözítőnk élete tökéletes példája az isteni törvény alapelveinek: Isten és ember iránti
szeretetnek. Jóságban és önzetlen szeretetben telt el élete. Csak ha Őreá
nézünk, és csak ha a Megváltónak isteni fénye sugárzik ránk, ismerjük be
igazán szívünk bűnös voltát.
Lehet, hogy Nikodémushoz hasonlóan mi is azzal áltatjuk magunkat,
hogy erkölcsös és szennytelen életmódot folytattunk, s azt hisszük, nem
szükséges Isten előtt - közönséges bűnöshöz hasonlóan - megalázkodnunk. Azonban, ha Krisztus bevilágít lelkünkbe, akkor felismerjük szívünk
bűnös voltát, önző szándékainkat és Isten iránti ellenségeskedésünket,
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melyek életünk minden egyes cselekedetét beszennyezték. Akkor tudatára jutunk annak, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha
(Ésa 64:5), hogy egyedül Krisztus vére az, amely megtisztíthat bennünket
összes bűneinktől és amely szívünket az Ő képmására alakíthatja át.
Isten dicsőségének egyetlen sugara, Krisztus tisztaságának egyetlen
visszfénye, amely lelkünkön áthatol, kimutat minden szennyes foltot, és
feltárja az emberi jellem fogyatékosságait és elfajulásait. Feltűnteti a mi
emberi hibáinkat és gyengeségeinket, szentségtelen kívánságainkat és
vágyainkat, szívünk hűtlenségét és ajkunk tisztátalanságát. Napfényre kerül a bűnös hűtlensége, hogy áthágta Isten szent törvényét. Isten Lelkének intő befolyása megtöri büszkeségét és megalázza. A bűnös megutálja
önmagát, ha Krisztus szeplőtlen, tiszta jellemét szemléli.
Midőn Dániel próféta látta Isten dicsőségét, mely a mennyei küldöttet
körülvette, saját gyengeségének és tökéletlenségének érzete leigázta őt.
Hogy milyen hatással volt rá ez a csodálatos jelenet, azt a következő szavakkal írja le: „És én egyedül hagyattam, és látám ezt a nagy látomást, és semmi erő sem marada bennem, és orcám eltorzula, és odalőn minden erőm”
(Dán 10:8). Az ily módon érintet szív meggyűlöli az önzést, az önimádatot,
és Krisztus igazságának segedelmével olyan szívbeli tisztaságra törekszik,
amely Isten törvényeivel és Krisztus jellemével összhangban van.
Pál apostol mondja: „A törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen
voltam” (Fil 3:6), amennyire természetesen külső cselekedetek tekintetbe jöhettek. Azonban mikor a törvény lelki jellegét és benső jelentőségét
is megértette, tudatára ébredt bűnös voltának. A törvény betűit tekintve,
ahogy ezt az emberek általában teszik, az apostol tartózkodott a bűntől;
azonban mikor bepillantott a törvény szent tanításainak mélységébe, és
önmagát is meglátta, úgy, ahogy Isten ismerte őt, mélyen megalázkodott,
és beismerte bűneit: „Én pedig éltem régen a törvény nélkül: de ama
parancsolatnak eljövetelével felelevenedék a bűn, én pedig meghalék”
(Róm 7:9-10). Mikor a törvény lelki lényegét helyesen felismerte, a bűn
valódi félelmetességében mutatkozott előtte, és büszkesége eltűnt.
Isten nem tekint minden bűnt egyenlően nagynak, hanem fokozatuk
szerint, miként az emberek is, megkülönbözteti azokat; azonban ha valamelyik bűn még oly jelentéktelennek látszik is az emberek szemében,
Isten szemében egyetlen bűn sem csekély. Az emberi ítélet tökéletlen és
76
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részrehajló; Isten azonban a valóságnak megfelelően mérlegeli a dolgokat. Az iszákost például megvetik, és azt mondják, hogy bűnei kizárják
az égből; azonban mily sokszor dorgálás nélkül hagyják a büszkeséget,
az önzést, a kapzsiságot és az irigységet. Holott Isten szemében ezek a
bűnök különösen bántóak, mert ezek a legélesebb ellentétben állnak irgalmas jellemével és azzal az önzetlen szeretettel, amely az el nem bukott
világ légköre. Aki durva bűnbe esett, érzi annak gyalázatát és szégyenét,
és érzi, hogy Krisztus kegyelmére szorul, de a fennhéjázó és gőgös ember
semmi szükséget nem érez, és elzárja szívét Krisztus és azon végtelen áldások elől, melyeket egyedül ő adhat.
A szegény vámszedő, aki így imádkozott: „Isten, légy irgalmas nékem
bűnösnek!”(Lk 18:13), nagyon gonosznak tekinthette magát, és mások
szintén ily színben látták; de beismerte nyomorát és ínségét. Bűneinek és
gyalázatának terhét Isten elé vitte, és bocsánatért esedezett. Szíve tárva
volt, hogy Isten Lelke elvégezhesse benne kegyelmi munkáját és megszabadítsa a bűn hatalmától. A büszke és önigazult farizeus imája ellenben
azt mutatta, hogy szíve zárva volt a Szentlélek befolyása előtt. Miután
Istentől eltávolodott, fogalma sem volt arról, hogy az isteni tökéletességhez és szentséghez viszonyítva, mily szennyes volt saját jelleme. Mivel
semmi szükséget nem érzett, nem is nyert el semmit.
Ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat
megjavítsuk. Sokan azt gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz
jöjjenek. De vajon saját erődből megjavulhatsz-e? „Majd ha meg tudja változtatni bőrét a néger, vagy foltjait a párduc, akkor tudtok ti is jót
tenni, úgy megtanultátok a rosszat!” (Jer 13:23 - új prot. ford.). Egyedül
Istennél van számunkra segítség. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb
alkalmakra vagy szentebb jellemre! Saját erőnkből semmit sem érhetünk
el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk.
Azonban rettenetesen csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy Isten végtelen szeretetében és irgalmában olyanokat is üdvözít, akik kegyelmét
visszautasítják. Csakis a kereszt fényében ismerhetjük fel a bűn iszonyatos voltát. Emberek, akik azt állítják, hogy Isten kegyelme nagyobb annál,
semhogy a bűnöst kitaszítsa, tekintsenek fel a Golgotára. Az emberiség
megváltásának más módja nem volt; a keresztfán bemutatott áldozat
nélkül az emberiség sohasem szabadulhatott volna meg a bűnnek beJézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)
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szennyező hatalmától és soha többé nem léphetett volna szent lényekkel
közösségbe. Enélkül nem válhattak volna a lelki élet részeseivé sem. Ezért
vette Krisztus magára az engedetlenek bűnét, és szenvedett helyettük.
Isten Fiának szeretete, szenvedése és halála bizonyítják a bűn rettenetes
nagyságát; megértetik velünk, hogy nincs más menekvés a bűn hatalmából, és nincs más reményünk a magasabb rendű életre, csak ha Krisztusnak engedelmeskedünk.
Megtéretlen emberek néha azzal mentegetik magukat, hogy Krisztus
állítólagos követőiről így nyilatkoznak: „Én is vagyok olyan jó, mint ők. Az
ő életük sem önmegtagadóbb, becsületesebb, mértékletesebb, mint az
enyém.” Ily módon mások hibáival mentik saját bűneiket, mulasztásaikat.
Ámde mások bűnei és fogyatékosságai senkit sem mentenek fel, mert az
Úr nem tévelygő emberi mintaképet adott minékünk. Isten tökéletes Fia
adatott nékünk példaképül, és azok, akik a hitvalló keresztények hibái és
gyengeségei miatt panaszkodnak, mutassanak maguk jobb életet, nemesebb példát. Ha olyan jól tudják, hogy az igaz kereszténynek milyennek
kellene lennie, nem nagyobb-e ezáltal a saját bűnük? Tudják, hogy mi a
helyes, de mégsem követik.
Őrizkedjetek a hosszas habozástól! Ne mulasszátok el a bűneitekből
való megtérést, hanem keressétek Jézust, s a szív tisztaságát! Ebben a
tekintetben ezrek, tízezrek hibáztak, helyre nem hozhatóan, örök vesztükre. Nem akarok sokat beszélni az emberi élet rövidségéről és bizonytalanságáról, de van egy borzalmas veszedelem - olyan veszedelem, melyet
sajnos nem értenek meg kellőképpen -: ha késlekedünk a Szentlélek szavára hallgatni, és inkább tovább folytatjuk a bűnös életet. Mert valóságban a halogatás ezt jelenti. A legkisebb bűn elkövetése is azzal a veszedelemmel járhat, hogy az örök üdvösséget elveszíthetjük miatta. Amit mi
nem győzünk le, az bennünket győz le és megsemmisülésünket idézi elő.
Ádám és Éva azzal igyekeztek lelkiismeretüket megnyugtatni, hogy oly
csekély dolog, mint enni a tiltott fa gyümölcséből, nem vonhat oly rettenetes következményeket maga után, mint amilyeneket Isten kijelentett.
Azonban e jelentéktelennek tűnő dolog Isten megváltoztathatatlan, szent
törvényének áthágása volt; elválasztotta az embert Istentől, és rázúdította a világra a halál és kimondhatatlan nyomor áradatát. Évezredek óta
állandóan fájdalom és jajkiáltás száll fel a földről; és az ember engedet78
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lensége folytán az egész teremtés nyög és sóhajtozik fájdalmában. Maga
a menny is megérezte ennek az istenellenes lázadásnak hatását. Golgota képezi emlékkövét annak a csodálatos engesztelő áldozatnak, melyet
megkövetelt az isteni törvény áthágása. Ne tekintsük a bűnt soha csekély
és jelentéktelen dolognak!
A parancsolatok minden egyes áthágása Krisztus kegyelmének megvetése és elhanyagolása következményeiben visszahat mireánk; megkeményíti szívünket, meggyengíti akaratunkat, elhomályosítja értelmünket, és
nem csak hajlamunk, hanem képességünk is csökken, hogy a Szentlélek
szeretettel hívó szavát követhessük.
Sokan azzal a gondolattal akarják megnyugtatni felébredt lelkiismeretüket, hogy gonosz útjaikat bármikor megváltoztathatják. Úgy vélik,
hogy a kegyelmi meghívást nem kell oly komolyan venni, hiszen mindig
újból és újból figyelmezteti őket. Azt hiszik, hogyha bár a kegyelem Lelkét
megvetették és befolyásukkal Sátán oldalára álltak, elégséges, ha a végső
pillanatban megváltoztatják életüket. De ezt nem oly könnyű megtenni.
Egész élettapasztalatuk és nevelésük úgy alakította jellemüket, hogy többé aligha támad az a kívánságuk, hogy Krisztushoz hasonlókká legyenek.
Egyetlen rossz jellemvonás vagy bűnös kívánság, melyet hosszú időn
át ápoltunk, közömbössé tehet bennünket az evangélium minden erejével, befolyásával szemben. Minden bűnös élvezet elidegeníti a lelket
Istentől. Az az ember, aki az isteni igazságok irányában hitetlen makacsságot és közömbösséget mutat, csak azt fogja majd aratni, amit vetett. Az
egész Bibliában nem találunk komolyabb figyelmeztetést a bűnnel való
játék ellen, mint ezt, hogy a bűnös „saját bűnének köteleivel kötöztetik
meg” (Péld 5:22).
Krisztus mindig kész bennünket bűneinktől megszabadítani, de akaratunkat sohasem kényszeríti. Ám, ha állandó vétkezés folytán akaratunk teljesen a gonosz felé hajlik, ha nem vágyunk újból szabaddá lenni, és nem
akarjuk elfogadni Isten kegyelmét, vajon mit tehet még érettünk? Ha Isten
szeretetét makacsul visszautasítjuk, önmagunk vagyunk kárhozatunk okozói. „Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja”(2Kor 6:2). „Ma,
ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket”(Zsid 3:7-8).
„Mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a
szívben van” (1Sám 16:7) - az emberi szívet, amelyben váltakozik az öröm
Jézushoz Vezető Út, 18-29. (Bűnbánat)
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és fájdalom; azt a tévelygő és szeszélyes szívet, amely oly sok tisztátalanságnak és képmutatásnak tanyája. Isten jól ismeri a szív indokait, céljait
és szándékait. Menjetek Őhozzá a ti szennyes, tisztátalan szívetekkel, tárjátok ki azt az Ő mindent látó szemei előtt, és kiáltsatok fel együtt a zsoltáríróval: „Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj
meg engem, és ismerd meg gondolataimat! És lásd meg, ha van-e nálam
a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján!” (Zsolt 139:23-24).
Sokan elfogadják az ésszerűség vallását, a kegyesség külső formáit
anélkül, hogy szívüket megtisztítanák. A mi imánk legyen: „Tiszta szívet
teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt
51:12). Legyetek őszinték önmagatokhoz! Legyetek olyan komolyak és kitartóak, mintha a földi életetek ettől függne! Ez oly fontos kérdés, melyet
Isten és önmagatok között rendeznetek kell, mégpedig az egész örökkévalóságra. Csalárd reménynek örök halál lesz a következménye.
Olvassátok és kutassátok imával a Szentírást! Ez megmutatja néktek Isten törvényében és Krisztus életében az életszentség fenséges alapelveit,
„amely nélkül senki sem látja meg az Urat” (Zsid 12:14). Meggyőz benneteket bűneitekről, de a megváltás útját is kijelenti néktek. Kövessétek,
mert általa Isten szól hozzátok!
Ne adjátok fel kétségbeesetten a küzdelmet, ha bűneitek nagyságát
és valódi állapototokat felismeritek! Krisztus azért jött e világra, hogy a
bűnösöket megmentse. Nem mi engeszteljük ki Istent, hanem - óh mily
túláradó szeretet! - Isten volt az, aki Krisztusban „megbékéltette magával a világot” (2Kor 5:19). A legbensőbb szeretettel fáradozik, hogy eltévelyedett gyermekeinek szívét megnyerje. Földi szülők sem lehetnek
oly türelmesek, elnézők, gyermekeik hibái és gyengéi iránt, mint amilyen
gyengéden vonja Isten azokat, kiket megmenteni kíván. Senki sem tudott
volna bensőségesebben hatni a bűnösre. Emberi ajkakról még sohasem
hangzottak el olyan könyörgések a bűnösökért, mint az övéről.
Ha Sátán az súgja néktek, hogy igen bűnösök vagytok, tekintsetek fel
Megváltótokra, és beszéljetek érdemeiről; segedelmet egyedül az ő világosságában lelhettek. Ismerjétek be bűneiteket, de kiáltsátok a gonosz
felé: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért
jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket...” (1Tim 1:15), s hogy e ki80
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mondhatatlan szeretet által ti is megmenekülhettek. Jézus egyszer kérdést intézett Simonhoz, két adósra nézve. Az egyik kisebb a másik pedig
nagyobb összeggel tartozott urának, de ez mindkettőnek elengedte az
adósságot. Jézus megkérdezte Simont, vajon a két adós közül melyik szereti jobban urát? Simon így felelt: „Azt gondolom, hogy az, akinek többet
engedett el”(Lk 7:43). Mindnyájan súlyosan vétkeztünk, de Krisztus azért
halt meg, hogy mi bűnbocsánatban részesüljünk. Áldozatának érdemei
elégségesek arra, hogy az Atyának bemutathassa. Akiknek legtöbbet bocsátott meg, azok legjobban fogják Őt szeretni, s azok állanak legközelebb
trónjához, hogy Őt végtelen szeretetéért és áldozatáért magasztalják és
dicsőítsék. Aki felismeri Isten szeretetét, igazán megérti a bűn nagyságát és horderejét. Ha megmentőnknek felénk nyújtott kezére tekintünk,
ha megértjük azon végtelen áldozat nagyságát, melyet Krisztus érettünk
bemutatott, akkor szívünk a szeretet, a hála érzelmeiben fog felolvadni.
<<< vissza az 1. tanulmányhoz
2. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 500-506. (AZ ÉVENKÉNTI ÜNNEPEK)

A szentélynél évenként háromszor gyűlt össze imádkozásra az egész
Izrael. (2Móz 23:14-16). Eme gyülekezések helye eleinte Siló volt, később
azonban Jeruzsálem lett a nemzet istentiszteletének központja és itt gyűltek össze a törzsek a nagy ünnepekre.
A nép körül volt véve vad, hadakozó törzsekkel, melyek mohón vágytak Izrael országának birtokbavételére, mégis a parancs szerint évenként
háromszor a katonai szolgálatra alkalmas férfiaknak és mindenkinek, aki
csak megtehette az utat, el kellett hagynia otthonát, hogy a gyülekezés
helyén megjelenjen. Mi akadályozta meg ilyenkor az ellenséget, hogy ne
törjön rá a védtelen otthonokra és tűzzel, karddal ne pusztítsa el azokat? Mi őrizte meg az országot a betöréstől, mely Izraelt idegen ellenség
rabságába vinné? Az Úr megígérte, hogy oltalmazója lesz népének. „Az
Úr angyala pedig tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket” (Zsolt
34:8). Míg az izraeliták felmentek imádkozni, isteni hatalom tartotta féken az ellenséget. „Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem hatáPátriárkák és Próféták, 500-506. (Az évenkénti ünnepek)
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rodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te
Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor” (2Móz 34:24).
Az első ünnepet, a páskát, vagyis a kovásztalan kenyerek ünnepét a
zsidó esztendő első hónapjában, Abib hónapban tartották meg. Ez az
időpont a mai március végének és április elejének felel meg. A téli hideg elmúlt, a kései eső véget ért, s az egész természet frissességében és
szépségében tündökölt. A dombokon és a völgyeken már zöldült a fű és
vadvirágok ékesítették a réteket. A hold, amely a holdtöltéhez közeledett,
beezüstözte az estéket. Ezt az évszakot énekelte meg oly szépen a költő:
Mert ímé a tél elmúlt, az eső elmúlt, elment., Virágok láttatnak a földön, az éneklésnek ideje eljött, és a gerlicének szava hallatik a mi földünkön. A fügefa érleli első gyümölcsét, és a szőlők virágzásban vannak, jó
illatot adnak” (Énekek 2:11-13).
Az egész ország tele volt Jeruzsálembe vonuló zarándok csoportokkal. A pásztorok nyájaiktól, a gulyások a hegyekről, a halászok a galileai
tengerről, a földművesek a földjeikről és a prófétaifjak a szent iskolákból
valamennyien ama hely felé tartottak, ahol Isten jelenléte nyilatkozott
meg. A menet állandóan növekedett és a szent város elérése előtt nagyon
naggyá lett.
A természet szépsége örömet ébresztett Izrael szívében és hálát a minden jót adó iránt. Jahve dicsőségét és fenségét magasztalva zsoltárokat
énekeltek. A jelt adó trombita hangjára a cimbalmok kíséretével sok száz
torokból csendült fel a hálaadó ének:
Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába! Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, óh Jeruzsálem! [...] Ahová feljárnak a
nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, [...] Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére [...] Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a
téged szeretők! [...] (Zsolt 122:1-6)
Amint a halmokat szemlélték, ahol azelőtt a pogányok gyújtották meg
oltáraik tüzét, így énekeltek Izráel fiai:
Szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én
segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.”
Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem
inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké” (Zsolt 121:1-2; 125:1-2).
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Amikor felmentek a szent városra néző dombokra, tiszteletteljes félelemmel néztek a templom felé tartó imádkozók seregére. Látták a felszálló tömjénfüstöt, hallották a léviták trombitáját, mely a szent szolgálatot
hírül adta, s mindez mélyen érintette őket és ezt énekelték:
Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén.
Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak
felé, a nagy királynak városa.” (Zsolt 48:2-3; 122:7).
„Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.”
(Zsolt 122:7). „Nyissátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon és dicsérjem az Urat!” „Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt, Az Úr házának tornácaiban, tebenned, óh
Jeruzsálem! Dicsérjétek az Urat!” (Zsolt 11:19; 116:18-19)
Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a
nyár hevében” (Zsolt 32:1-4).
Jeruzsálemben minden házat megnyitottak a zarándokok előtt és ingyen bocsátottak rendelkezésükre szállást. De ez nem volt elegendő a
nagy tömegnek és a város minden erre alkalmas helyén és a körülötte
fekvő dombokon sátrakat állítottak fel.
A hónap tizennegyedik napján este ünnepelték a páskát, amelynek
magasztos benyomást keltő szertartásai az egyiptomi szolgaságból való
szabadulásra emlékeztettek és előremutattak a bűn kötelékéből megszabadító áldozatra. Amikor a Megváltó feláldozta életét a Golgotán, a páska
jelentősége megszűnt és helyébe az úrvacsora szertartását rendelte el,
mint ugyanannak az eseménynek emlékezetét, amelynek a páska volt az
előképe.
A páska ünnepét a kovásztalan kenyerek hét napig tartó ünnepe követte. Az első és a hetedik nap szent gyülekezés napja volt, amelyen semmi
szolgai munkát nem volt szabad végezni. Az ünnep második napján az
évi aratás első zsengéjét mutatták be az Úr előtt. Palesztina legkorábbi
gabonája az árpa volt, amely az ünnepkor kezdett érni. A pap Isten oltára
előtt meglóbált egy kévét e gabonából annak elismeréséül, hogy minden
az Úré. Amíg e szertartást nem végezték el, nem volt szabad az aratást
elkezdeni.
Az első zsenge bemutatását követő ötvenedik nap a pünkösd volt,
Pátriárkák és Próféták, 500-506. (Az évenkénti ünnepek)
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amelyet ugyancsak aratási ünnepnek és a hetek ünnepének neveztek. A
táplálékként elkészített gabonáért két kovászos kenyeret mutattak be az
Úr előtt hálájuk kifejezéseképpen. A pünkösd ünnepe csak egy napig tartott, melyet istentiszteletre szenteltek.
A hetedik hónapban tartották a sátoros vagy betakarítás ünnepét. Ez
az ünnep elismerte Isten áldását a gyümölcsöskertek, az olajligetek és
a szőlőskertek terméseiben. Ez volt az esztendőt megkoronázó ünnepi
betakarítás. A föld termését, az aratást begyűjtötték a csűrbe, a gyümölcsöt, olajat és bort elraktározták, a zsengét tartalékolták, és most a nép
hálaadással jött Isten elé, aki ily gazdagon megáldotta őket.
Ez az ünnep mindenekelőtt az öröm alkalma kellett legyen. A nagy
engesztelési napot követte, amelyen biztosítékot kaptak, hogy bűneikről
nem emlékeznek meg többé. Istennel megbékélve jöttek most, hogy elismerjék és dicsérjék irgalmát. Az aratási munka befejeződött, az új év még
nem kezdődött el, a nép szabad volt a gondtól és átadhatta magát az óra
szent, örömteli befolyásának. S jóllehet az ünnepen csak családfők és fiaik voltak kötelesek megjelenni, mégis amennyire lehetséges volt, az egész
család csatlakozott hozzájuk és vendégszeretetükben szívesen részesítették a szolgákat, a lévitákat, a jövevényeket és a szegényeket.
A páskához hasonlóan a sátoros ünnep is emléknap volt. A pusztában
való vándorélet emlékére a népnek most el kellett hagynia házait és zöld
gallyakat, „pálmafa ágait, sűrű levelű fa lombját” kellett felhasználnia lugasok készítéséhez és azokban kellett laknia (3Móz 23:41. 42-43).
Az ünnep első napján szent gyülekezést tartottak. Az ünnep hét napjához még egy nyolcadikat is hozzáadtak, amelyet hasonló módon ünnepeltek meg.
Ez évenkénti ünnepeken Izrael ifjait és öregeit Isten szolgálatára bátorították, mialatt az ország különböző részeiből való népek találkozása
erősítette a kötelékeket, amelyek őket Istennel és egymással összekötötték. Jó volna, ha Isten népének ma is lenne ilyen sátoros ünnepe, Isten
rájuk áradó áldásainak örömemlékezete. Amiképpen Izrael gyermekei
megünnepelték a szabadulást, amit Isten szerzett atyáiknak, és csodálatos megtartásukat az Egyiptomból való kivonulásuk idején, úgy mi is hálásan kellene emlékezzünk a különböző utakra, amelyeken át bennünket a
világból és a tévelygés sötétségéből kihozott kegyelmének és igazságának
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drága világosságára.
Akik a szentélytől távolabb laktak, azoknak az évi ünnepeken való jelenlét évenként egy hónapnál is több időt vett igénybe. Az Istennek való
átadás eme példája hangsúlyozza az istentisztelet fontosságát és önző,
világi érdekeink alárendelésének szükségességét annak, ami lelki és örök.
Veszteséget szenvedünk, ha elhanyagoljuk a közösségi összejövetel ama
előjogát, hogy egymást Isten szolgálatára erősítsük és bátorítsuk. Szavának igazsága elménkben elveszti élénkségét és fontosságát. Szívünkben a
szent befolyás általi megvilágosodás és ébredés megszűnik és lelkiekben
hanyatlunk. Mint keresztények, sokat veszítünk kapcsolatainkban az egymás iránti rokonszenv, együttérzés hiányában. Aki önmagába zárkózik,
nem tölti be Isten által rendelt helyét. Valamennyien egy Atyának gyermekei vagyunk és boldogságunk egymástól függ. Isten és az emberiség
igényt tart ránk. Természetünk szerinti társadalmi igény helyes ápolása
testvéreinknél rokonszenvessé tesz, és erőfeszítéseinkben boldogságot
ad az, hogy másokat boldoggá tegyünk.
De a sátoros ünnep nem csupán emlékünnep, hanem jelkép is volt.
Nemcsak a pusztai vándorlást láttatta, hanem mint az aratás ünnepe, a
föld gyümölcsének bemutatását is ünnepelte és előre mutatott a végső
begyűjtés nagy napjára, amikor az Aratás Ura elküldi aratóit, hogy egybegyűjtsék a konkolyt a tűzre, a búzát pedig az ő csűrébe. Abban az időben
a gonoszok mind elpusztulnak. „[...] olyanok lesznek, mintha nem lettek
volna” (Abd 16). És minden hang a világegyetemben Isten örömteli dicséretében egyesül. „[...] minden teremtett állat, amely van a mennyben és
a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt
mondja vala: A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség
és dicsőség és hatalom örökkön örökké!” (Jel 5:13).
Izrael népe Istent dicsérte a sátoros ünnepen, amikor megemlékezett
az Egyiptomból való szabadulásról, a pusztai vándorélet alatti gyöngéd
gondoskodásról. Örvendeztek az éppen befejeződött engesztelési áldozat szolgálata által nyert megbocsátás és elfogadás tudatának. Ha majd
az Úr megváltottai a mennyei Kánaánban gyűlnek egybe, hogy örökre
megszabaduljanak az átok igájától, amelytől az egész teremtett világ „[...]
egyetemben fohászkodik és nyög” (Róm 8:22) - akkor kimondhatatlan
örömmel és a dicsőség teljességében örvendeznek. Krisztusnak az emPátriárkák és Próféták, 500-506. (Az évenkénti ünnepek)
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berekért végzett nagy engesztelési munkája befejezést nyert és bűneik
örökre eltöröltettek.
„Örvendez a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint
őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki,
Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk
ékességét. [...]
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a
pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a
szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád
és káka terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hivatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a
bolond se téved el;
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek;
és örök öröm fejökön, vigasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom
és sóhaj” (Ésa 35:1-2; 5-10).
<<< vissza a 2. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 231-236 (A PÁSKHA ÜNNEPE)

Amikor Mózes először közölte Egyiptom királyával azt a kérését, hogy
eressze el Izraelt, a legrettenetesebb csapások lehetőségére is felhívta
figyelmét. Isten azért küldte el Mózest a fáraóhoz, hogy mondja meg neki
a következőket: „[...] Elsőszülött fiam az Izráel. Ha azt mondom néked:
Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat” (2Móz 4:22-23). Bár az
egyiptomiak megvetették őket, Isten kitüntette az izraelitákat azzal, hogy
törvényének őrzésével bízta meg őket. Különleges áldásokkal és kiváltságokkal megadta nekik, hogy úgy tűnjenek ki a népek és nemzetek közül,
mint ahogy az elsőszülött kitűnik a testvérei közül.
Az az ítélet, amelytől az Úr elsősorban óvta Egyiptomot, az az ítélet
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volt, amely utolsóként sújt le az egyiptomiakra. Isten hosszútűrő és bővölködik az irgalmasságban. Gyengéden gondoskodik azokról, akiket a saját képmására teremtett. Ha Egyiptomot termésük, nyájaik és csordáik
elvesztése bűnbánatra készteti, akkor a csapások nem sújtanak le gyermekeikre. De ők konokul ellenálltak az isteni parancsnak, és ezért az Úr
most készült lesújtani rájuk utolsó és legrettenetesebb csapásával.
A fáraó a halálbüntetés terhe mellett tiltotta meg Mózesnek, hogy újra
megjelenjék színe előtt. Mózesnek azonban Isten utolsó üzenetét is át
kellett adnia a lázadó uralkodónak. Ezért Mózes a tiltás ellenére ismét
megjelent a fáraó előtt, és közölte vele Isten szörnyű üzenetét: „Éjfél
körül kimegyek Egyiptomba. És meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a
szolgálónak első szülöttéig, aki malmot hajt; a baromnak is minden első
fajzása. És nagy jajgatás lesz egész Egyiptom földén, amelyhez hasonló
nem volt és hasonló nem lesz többé. De Izráel fiai közül az eb sem ölti ki
nyelvét senkire, az embertől kezdve a baromig; hogy megtudjátok, hogy
különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izráel között. És mindezek a te
szolgáid lejönnek hozzám és leborulnak előttem, mondván: Eredj ki te és
mind a nép, amely téged követ, és csak azután megyek el” (2Móz 11:4-8).
Mielőtt ezt az ítéletet végrehajtotta volna az Úr, Mózes útján utasítást adott Izrael gyermekeinek az Egyiptomból való eltávozásukkal kapcsolatban, különösképpen azt közölte velük, miként menekedhetnek meg
az eljövendő ítélettől. Minden egyes izraelita családnak külön vagy más
családokkal együtt egy „ép”, hím bárányt vagy gödölyét kellett levágnia,
a vérét pedig izsópköteggel rá kellett hintenie a „két ajtófélre és a szemöldökfára”, hogy a pusztító angyal, amikor éjfélkor eljön, ne lépjen be a
lakásba. A húst éjjel roston kell megsütniük és megenniük kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel úgy, ahogy Mózes mondta: „[...] Derekaitokat
felövezve, saruitok lábaitokon és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel
egyétek azt; mert az Úr páskhája az” (2Móz 12:11).
Az Úr kijelentette: „Mert általmégyek Egyiptom földén ezen éjszakán
és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve
a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok [...] És a vér
jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért és
elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, miPátriárkák és Próféták, 231-236 (A Páskha ünnepe)
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kor megverem Egyiptom földét” (2Móz 12:12-13).
E nagy szabadulás emlékére Izrael népének évenként ünnepet kellett szentelni minden jövendő nemzetség idejében. „És legyen ez a nap
néktek emlékezetül” - mondotta az Úr - „és innepnek szenteljétek azt az
Úrnak nemzetségről nemzetségre; örök rendtartás szerint ünnepeljétek
azt” (2Móz 12:14). Amikor megtartják majd ezt az ünnepet az eljövendő
években, akkor ismételten el kell mondaniuk gyermekeiknek a nagy szabadulás történetét úgy, ahogy Mózes megparancsolta nekik. Ez mondjátok: „Páskha-áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izráel fiainak házai mellett
Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptombelieket, a mi házainkat pedig
megoltalmazta” (2Móz 12:27).
Úgy az ember, mint az állat elsőszülöttje az Úré kellett legyen. Ezeket
az áldozatokat csak váltságdíjjal tarthatták meg annak elismeréseként,
hogy amikor az elsőszülöttek Egyiptomban elpusztultak, akkor Izrael elsőszülötteit Isten kegyelmesen megőrizte, a bemutatott engesztelő áldozatért életben maradhattak. „Mert enyém minden elsőszülött; amikor
megöltem minden elsőszülöttet Egyiptom földén, magamnak szenteltem
minden elsőszülöttet Izraelben; akár ember, akár barom, enyéim legyenek: én vagyok az Úr” (4Móz 3:13). A sátor-szolgálat intézményének bevezetése után az Úr Lévi törzsét választotta ki magának a sátor-szentély
körüli szolgálatra a nép elsőszülöttei helyett. Azt mondta: „Mert bizony
nékem adattak ők Izráel fiai közül; mind azok helyett, akik az ő anyjok méhét megnyitják; Izráelnek elsőszülöttei helyett vettem őket magamnak”
(4Móz 8:16). A népnek később is meg kellett fizetnie a váltságdíjat az elsőszülött fiúért Isten irgalmának elismeréséül (4Móz 18:15-16).
A páskának egyrészt emlékeztető, másrészt előremutató jelképes ünnepnek kellett lennie. Nemcsak az Egyiptomból való szabadulásra kellett
emlékeztetnie, hanem arra a nagy szabadításra is előre kellett mutatnia,
amelyet Krisztus visz majd véghez azzal, hogy kiszabadítja népét a bűn
kötelékeiből. Az áldozati bárány ábrázolja „Isten Bárányát”, akiben van a
mi üdvösségünk egyedüli reménysége. Az apostol mondja: „[...] a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk” (1Kor 5:7). Az nem
volt elegendő, hogy a páska bárányt levágják, a vérét még az ajtófélfára is
fel kellett hinteniük. Éppen így Krisztus vérének érdemeit el kell fogadnia
az embernek. Nem elég hinnünk, hogy Jézus Krisztus meghalt az egész
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világért, hanem azt is hinnünk kell, hogy személy szerint érettünk is meghalt. Az engesztelő áldozatot úgy kell elfogadnunk, mint amelyet Krisztus
személyesen érettünk hozott.
Az izsóp, amit a vér hintésére használtak, a megtisztítás jelképe volt.
Ilyen értelemben alkalmazták a leprások megtisztításánál és azoknál, akik
megfertőztették magukat a halottak megérintésével. A zsoltáríró imájából is kitűnik az izsóp jelentősége: „Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta
leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál” (Zsolt 51:9).
A bárányt egészben kellett elkészíteni. Egy csontját sem volt szabad
eltörni. Eképpen „Isten Báránya” - aki értünk halt meg - egyetlen csontjának sem volt szabad megtöretnie. „[...] Az ő csontja meg ne törettessék”
(Jn 19:36). Így jelképezte Krisztus áldozatának tökéletes voltát.
A bárány húsát meg kellett enni. Nekünk sem elegendő, ha csak bűneink bocsánatáért hiszünk Krisztusban. Hittel állandóan Krisztustól kell
kapnunk a táplálékot és lelki erőt. Krisztus azt mondta: „Bizony, bizony
mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem isszátok
az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon” (Jn
6:53-54). Hogy hallgatóinak megmagyarázza e kijelentésének értelmét,
ezt fűzte hozzá: „[...] a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és
élet” (Jn 6:63). Az Úr Jézus elfogadta Atyja törvényét, életében megvalósította annak alapelveit és kinyilatkoztatta szellemét, valamint megmutatta jótékony erejét az emberi szívben. János azt mondja: „Az Ige testté
lett és lakozék mi közöttünk és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1:14).
Krisztus követőinek részeseknek kell lenniük az ő tapasztalatában. El kell
fogadniuk Isten szavát úgy, hogy ez legyen indítéka tettünknek. Minden
cselekedetüknek Krisztus erejével el kell változnia az ő hasonlatosságára,
és vissza kell tükröznie az ő jellemvonásait. Enniük kell Krisztus testét és
inniuk Krisztus vérét, különben nincs bennük élet. Krisztus lelkületének
és munkájának kell megnyilatkoznia a tanítványok lelkületében és munkájában.
A bárányt keserű füvekkel kellett enniük, ami Egyiptomban elszenvedett fogságuk keserűségére mutatott rá. Éppen így, amikor Krisztus testével táplálkozunk, akkor ezt mi is csak töredelmes szívvel tehetjük meg
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bűneink miatt. A kovásztalan kenyér használatának is megvolt a maga
jelentősége. A páska-törvény kifejezetten hangsúlyozta azt az utasítást,
amit a zsidók szigorúan be is tartottak gyakorlatukban, hogy az ünnep
ideje alatt egy csipetnyi kovász se legyen található a házukban. Hasonló
módon a bűn kovászát nekünk is el kell távolítani magunkból, ha meg
akarjuk kapni az életünket és a táplálékunkat Krisztustól. Pál így ír erről
a korinthusi gyülekezetnek: „Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a
mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi
kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával,
hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában” (1Kor 5:7-8).
A rabszolgáknak szabadságuk elnyerése előtt meg kellett mutatniuk a
nagy szabadításban való hitüket, amely már majdnem eljött. A vér jelével
kellett ellátniuk házaikat, el kellett különíteniük magukat, családjaikat és
hozzátartozóikat az egyiptomiaktól és saját lakásaikban kellett összegyülekezniük. Ha az izraeliták a nekik adott utasítások valamelyikének nem
engedelmeskedtek volna; ha gyermekeiket nem különítik el az egyiptomiaktól; ha levágták volna a bárányt, de elmulasztották volna az ajtófélfákat meghinteni a bárány vérével, vagy ha valaki kiment volna a házból,
akkor nem lettek volna biztonságban. őszintén hihették, hogy mindent
megtettek, amit kellett, de ez a hiedelmük nem mentette volna meg őket.
Mindazok, akik elmulasztották az Úr utasításait végrehajtani, elvesztették
volna elsőszülöttjüket.
A nép engedelmességével bizonyította élő hitét. Éppen így, akik abban
reménykednek, hogy Krisztus vérének érdemei által üdvözülnek, tudniuk
kell, hogy üdvösségük érdekében nekik maguknak is tenniük kell valamit. Egyedül csak Krisztus az, aki megmenthet bennünket bűneink méltó
büntetésétől. Ezért nekünk is el kell a bűntől az engedelmesség felé kell
fordulnunk. Az ember hit által üdvözül és nem cselekedetei által, de a
hitnek cselekedetekben kell megmutatkoznia. Isten azért adta nekünk
egyszülött Fiát, hogy engesztelésként haljon meg bűneinkért. ő jelentette
ki az igazság világosságát, és mutatta meg az élet útját. Isten adott nekünk lehetőségeket, szabályokat és kiváltságokat. Nekünk pedig együtt
kell munkálkodnunk Isten üdvözítő tevékenységeivel. Értékelnünk és alkalmaznunk kell az Isten által nyújtott segítséget. Hinnünk kell Istenben,
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és engedelmeskednünk minden követelményének.
Amikor Mózes elmondta Izraelnek, hogy Isten miként gondoskodott
szabadításukról, akkor a nép „[...] meghajtá magát és leborula” (2Móz
12:27). Az elnyomóik feletti küszöbön álló ítéletet, a gyors távozásukkal
együtt járó gondokat és munkákat ebben a pillanatban elfeledtette az a
hála, amelyet kegyelmes Szabadítójuk iránt éreztek. Az egyiptomiak közül
sokan eljutottak a héberek Istenének, mint az egy igaz Istennek megismerésére. Ezek az emberek most engedélyt kértek az izraelitáktól arra, hogy
menedéket találhassanak házaikban, amikor a pusztító angyal átvonul az
országon. Az izraeliták szívesen befogadták őket, az egyiptomiak viszont
elkötelezték magukat Jákób Istenének szolgálatára és az ő népével együtt
történő kivonulásra.
Az izraeliták engedelmeskedtek az isteni utasításoknak. Gyorsan és titokban tették meg előkészületeiket a távozásra. Összegyűjtötték családjukat, leölték a páska bárányt, roston megsütötték, előkészítették a kovásztalan kenyeret és a keserű füveket. A családapa, aki egyben a család
papja is volt, ráhintette a vért az ajtófélfára és csatlakozott a ház belsejében összegyűlt családjához. Sietve és csendben megették a páska bárányt. Izrael népe áhítattal imádkozott és őrködött. Az elsőszülöttek szíve
- legyen az erős férfi, vagy kicsiny gyermek - kimondhatatlan félelemmel
dobogott. Az apák és anyák karjaikban tartották szeretett elsőszülöttjüket, amikor az éjjel Egyiptomot sújtó félelmetes csapásra gondoltak. A
pusztító angyal nem látogatta meg az izraeliták házait. A vér jele - a Megváltó védelmének a jele - ott volt az ajtófélfáikon, és a pusztító angyal
nem lépett be a házba.
Éjfélkor pedig „[...] lőn nagy jajgatás Egyiptomban; mert egy ház sem
vala, melyben halott ne lett volna” (2Móz 12:30). Az ország minden elsőszülöttét, „[...] a Fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székiben
ül vala, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig és a baromnak is minden
első fajzását” (2Móz 12:29) megölte a pusztító angyal. Egyiptom hatalmas területén a családok büszkesége letört. A levegőt a gyászolók sírása
és jajgatása töltötte be. A király és az udvarnokai sápadt arccal és remegő
végtagokkal megrémülten álltak a rettenetes esemény miatt. A fáraónak
eszébe jutott gőgös kijelentése: „Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak,
és elbocsássam az Izráelt? Nem ismerem az Urat és nem is bocsátom el
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Izráelt” (2Móz 5:2). Egetverő büszkesége most porba hullott és alázatossággá változott. Magához hívatta Mózest és Áront még az éjszaka folyamán és ezt mondta nekik: „Keljetek fel, menjetek ki az én népem közül,
mind ti, mind Izráel fiai és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondátok. Juhaitokat is, barmaitokat is vegyétek, amint mondátok és menjetek
el és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta valának, hogy
a népet mentül hamarább kiküldhessék az országból; mert azt mondják
vala: mindnyájan meghalunk” (2Móz 12:31-33).
<<< vissza a 3. tanulmányhoz
3. Tanulmány javasolt olvasmánya
PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 310-311. (A SZENTÉLY ÉS A SZOLGÁLATrészlet)

A szentek szentjét a főpap kivételével egyetlen halandó ember sem
láthatta. A főpap is csak évente egyszer léphetett be a szentek szentjébe, mégpedig a leggondosabb és legünnepélyesebb előkészületek után.
Remegve ment be az Isten elé. A nép pedig tiszteletteljes csendben várta visszatérését. Istenhez felemelt szívükkel komoly imában könyörögtek
Isten áldásáért. A főpap a kegyelem trónja előtt végezte el az engesztelést Izraelért. Itt a dicsőség felhőjében Isten találkozott vele. A főpap itt
tartózkodása a megszokott időn túl félelemmel töltötte el az izraelitákat.
Attól féltek ugyanis, hogy az ő bűneik vagy a saját bűnei miatt az Úr dicsősége megölte a főpapot.
A naponkénti szolgálat a reggeli és az estéli égőáldozat és az aranyoltáron az édes tömjénáldozat, valamint az egyéni bűnökért való különleges
áldozatok bemutatásából állt. Ezeken kívül áldozatokat mutattak be még
szombaton, az újhold napján és egyéb különleges ünnepek alkalmából.
Minden reggel és este egy esztendős bárányt égettek el az oltáron,
és vele a kötelező ételáldozatot, amely jelképezte a nemzet naponkénti
odaszentelődését Jahvénak, és jelképezte a Krisztus engesztelő vérétől
való állandó függőségüket. Isten kifejezetten megparancsolta, hogy minden áldozat, amelyet neki szentelnek a szentély szolgálatára, hiba nélkül
való legyen, vagyis „ép”-nek kellett lennie (2Móz 12:5). A papoknak tü92
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zetesen meg kellett vizsgálniuk minden állatot, amelyet áldozatként hoztak el a szent helyre és mindazokat az állatokat vissza kellett utasítaniuk,
amelyben valami hibát fedeztek fel. Csak a „hiba nélküli” áldozat lehetett
jelképe Krisztus tökéletes tisztaságának, akinek fel kellett áldoznia magát
„hibátlan és szeplőtlen bárány”-ként (1Pt 1:19). Pál apostol úgy mutat rá
ez áldozatokra, mint amelyek azt szemléltetik, hogy Krisztus követőinek
mivé kell válniuk. Azt mondja: „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek
irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek
kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket” (Róm 12:1). Isten szolgálatára kell szentelnünk magunkat, és igyekeznünk kell áldozatunkat mind
tökéletesebbé tennünk. Isten csak azzal elégszik meg, ha a legjobbat adjuk abból, amink van. Azok, akik teljes szívükből szeretik Istent, legjobb
szolgálatukat adják neki, és állandóan arra törekedjenek, hogy minden
erejüket összhangba hozzák azokkal az isteni törvényekkel, amelyek Isten
akaratának a teljesítésére fejlesztik ki képességeiket.
A tömjénáldozat bemutatásakor a pap közelebb került Isten jelenlétéhez, mint a naponkénti szolgálat bármelyik más cselekményével. Mivel
a szentély belső kárpitja nem ért fel az épület mennyezetéig, ezért Isten
dicsősége, amely megmutatkozott a kegyelem trónja fölött, részben látható volt a sátor első helyiségéből. Amikor a pap tömjénnel áldozott az
Úr előtt, akkor a szövetség ládája felé tekintett; és amint a tömjén füstje
felemelkedett, az isteni dicsőség leereszkedett a kegyelem trónjára és betöltötte a szent helyet és gyakran mindkét helyiséget annyira, hogy kénytelen volt visszavonulni a sátor ajtajához. Amint e jelképes szolgálatban a
pap hittel tekintett a kegyelem trónjára, amelyet nem láthatott, úgy Isten
népének is most imáikat Krisztushoz kell küldeniük, nagy főpapjukhoz,
aki - noha az emberi szem nem láthatja őt - érettük könyörög a mennyei
szentélyben.
A tömjén, amelynek füstje és illata Izrael imáival együtt száll fel a
mennybe, Krisztus érdemeit és közbenjárását ábrázolja. Krisztus tökéletes igazságossága, amelyet Isten hit által az ő népének tulajdonít, teszi
egyedül elfogadhatóvá Isten számára a bűnös emberi lények szolgálatát.
A szentek szentje kárpitja előtt az állandó engesztelő áldozat oltára, a
szentély előtt pedig a folyton égő áldozat oltára állott. Istent vérrel és
tömjénezéssel kellett megközelíteni. Ezek a jelképek a nagy Közbenjáróra
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mutattak, aki által a bűnösök megközelíthetik Jahvét, és aki által egyedül
kaphatnak kegyelmet és üdvösséget a bűnbánatot tartó hívő lelkek.
Amikor a papok reggel és este beléptek a szent helyre a tömjénezés
idején, a naponkénti áldozatot már elkészítették a feláldozásra az udvarban levő oltáron. Ez volt a áhítat ideje az istentiszteleten résztvevők
számára, akik összegyülekeztek a szent sátornál. Mielőtt Isten jelenléte
elé kerültek volna a pap szolgálata útján, szívüket meg kellett vizsgálniuk
és bűneiket be kellett vallaniuk. Csendes imában egyesültek arcukkal a
szent hely irányába fordulva. Így kéréseik a tömjénfüst felhőjével együtt
szálltak fel, mialatt hitükkel erősen belekapaszkodtak a megígért Üdvözítő érdemeibe, akit az engesztelő áldozat jelképezett. A reggeli és az estéli áldozatokra kijelölt órákat szentnek tekintették és az áhítat óráiként
tartották meg mindenütt a zsidó nép körében. Amikor a későbbi időkben
a zsidók szétszóródtak és fogolyként éltek távoli országokban, e kijelölt
órákban ott is mindig arccal Jeruzsálem felé fordulva imádkoztak Izrael
Istenéhez. Ebben a szokásban a keresztények is megszívlelendő példát
láthatnak a reggeli és estéli imára. Amíg Isten megítéli a lélek nélküli áhítatokat, addig örömmel tekint azokra, akik iránta való szeretetből hajtják
meg magukat előtte minden reggel és este, hogy nála bűnbocsánatot keressenek elkövetett bűneikért és áldásáért könyörögjenek.
<<< vissza a 3. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 289-297 (EGY AMERIKAI REFORMÁTOR-részlet)

Ezek és más igehelyek világossá tették Miller előtt, hogy a Krisztus
eljövetele előttre várt események, mint például a békesség egyetemes
uralma, és Isten országának felállítása a földön, a második advent után
következnek be. A világ állapota és az idők jelei megfeleltek az utolsó
napokat jellemző prófétikus leírásnak. Ezért Miller arra a megállapításra
jutott, mégpedig egyedül a Biblia alapján, hogy a föld jelenlegi állapotára
szánt idő lejáróban van.
„Egy másfajta bizonyíték, amely erősen hatott rám – mondja –, a
Szentírás kronológiája volt... Arra a meggyőződésre jutottam, hogy a
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megjövendölt események, amelyek a múltban beteljesedtek, gyakran
egy megadott időpontban történtek. Az özönvíz előtti százhúsz év (I. Móz
6:3), és a hét nap, amely szintén megelőzte; majd a megjövendölt negyvennapos eső (I. Móz. 7:4), Ábrahám magvának 400 évig tartó jövevénysége (I. Móz. 15:13); a pohárnok és a sütőmester álmának három-három
napja (I. Móz. 40:12–20); a fáraó hét éve (I. Móz. 41:28–54); a negyven év
a pusztaságban (IV. Móz. 14:34); a három és fél évig tartó éhínség (I. Kir.
17:1; lásd Lk. 4:25); ... a hetvenéves fogság (Jer. 25:11); Nabukodonozor
hét ideje (Dn. 4:13–16); és a zsidókra szabott hét hét, hatvankét hét és
egy hét, összesen hetven hét (Dn. 9:24–27); – ezek az események, amelyek bizonyos időhatárok között történtek, valamikor pusztán próféciák
voltak, és pontosan teljesedtek.”
Amikor tehát Miller a Biblia kutatása során különböző időrendi periódusokat talált, amelyek – ahogyan ő értelmezte – Krisztus második eljöveteléig nyúlnak, kénytelen volt őket „eleve rendelt” időknek tekinteni,
amelyeket Isten kinyilatkoztatott szolgáinak. „A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi – mondja Mózes –; a kinyilatkoztatott dolgok pedig miénk és a
mi fiainké mindörökké.” Az Úr kinyilatkoztatja Ámós próféta által, hogy
„semmit sem cselekszik...míg meg nem jelenti titkát az Ő szolgáinak, a
prófétáknak” (V. Móz. 29:29; Ám. 3:7). Isten Igéjének kutatói tehát biztosak lehetnek abban, hogy az Úr az emberi történelem legcsodálatosabb
eseményét világosan feltárja az igazság Igéjében.
„Meggyőződtem arról – mondja Miller –, hogy a teljes Írás, amely Istentől ihletett, hasznos (II. Tim. 3:16), és nem ember akaratából jött egykor létre, hanem Isten Lelke által indított szent emberek írták (II. Pt 1:21).
»A mi tanulságunkra írattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen« (Rm. 15:4). Ezért a Biblia
kronológiáját éppúgy a Szentírás részének és komoly megfontolásra méltónak találtam, mint a Szentírás bármely más igéjét. És úgy éreztem, hogy
ha meg akarom érteni azt, amit a kegyelmes Isten kijelentett, nincs jogom
a prófetikus idők felett elsiklani.”
Dániel 8:14 versében találta meg Miller azt a próféciát, amely – úgy
látta – egyértelműen kinyilatkoztatja a második advent időpontját: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” Követte azt a szabályt, hogy a Szentírás saját magát magyarázza, és
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megtudta, hogy a szimbolikus próféciában egy nap egy évet jelent (IV.
Móz. 14:34; Ez. 4:6). Látta, hogy a 2300 prófetikus nap, illetve szó szerinti
év időszaka átlépi a zsidók korszakának határát, tehát nem vonatkozhat
ennek a korszaknak a szenthelyére. Miller elfogadta azt az általános nézetet, hogy a keresztény korszakban a föld a szenthely, ezért a szenthely
Dániel 8:14 versében megjövendölt megtisztítása alatt azt értette, hogy
a föld Krisztus második eljövetelekor tűz által megtisztul. Ha tehát a 2300
nap kiindulási pontja megtalálható – gondolta –, akkor a második advent
időpontját könnyen meg lehet állapítani. Ezzel feltárul a nagy beteljesülés
ideje, amikor a jelen állapot „minden büszkesége és hatalma, pompája és
hiábavalósága, gonoszsága és elnyomása véget ér”; amikor az átok „eltűnik a földről, a halál megsemmisül; Isten szolgái, a próféták és a szentek,
és akik félik az Ő nevét, jutalmat kapnak. Azok pedig, akik pusztítják a
földet, elpusztulnak.”
Miller új és még odaadóbb buzgósággal folytatta a próféciák vizsgálatát. Egész éjszakákat és nappalokat szentelt arra a kutatásra, amely most
olyan rendkívül fontosnak és mindennél érdekesebbnek tűnt. Dániel
könyve 8. fejezetében nem talált kulcsot a 2300 nap kiinduló pontjához.
Gábriel angyal ugyan parancsot kapott, hogy értesse meg Dániellel a látomást, de csak részleges magyarázatot adott. Amikor a próféta meglátta
látomásban az egyházra következő rettenetes üldözést, fizikai ereje elhagyta. Képtelen volt többet elviselni, és az angyal eltávozott egy időre.
„Én, Dániel, elájulék, és beteg valék néhány napig.” „És álmélkodóm ezen
a látáson, és senki sem értette.”
De Isten meghagyta hírnökének: „Értesd meg ezzel a látást!” Ezt a
megbízatást teljesíteni kellett. Ennek engedelmeskedve az angyal később
visszatért Dánielhez, és így szólt: „Most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.” „Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!” (Dn. 8:27,
16; 9:22–23) A 8. fejezetben leírt látomásban volt egy olyan fontos pont
– nevezetesen az idő, a 2300 napos időszak –, amely megmagyarázatlan
maradt. Ezért az angyal, amikor folytatta magyarázatát, főleg az idő kérdésével foglalkozott.
„Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra... Tudd meg
azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra
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megépíttetnek az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.
A hatvankét hét múlva pedig kurtatik a Messiás, és senkije sem lesz... És
egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a
véres áldozatnak és az ételáldozatnak.” (Dn. 9:25–27)
Isten azzal a kifejezett céllal küldte az angyalt Dánielhez, hogy megmagyarázza neki azt a pontot, az időre vonatkozó kijelentést, amelyet nem
értett meg a látomásban: „kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” Az angyal legelső szava – miután Dánielt arra szólította, hogy „Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a
látomást!” – ez: „Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra.”
Az itt „szabatott”-nak fordított szó betű szerint azt jelenti, hogy „levágni”.
A hetven hét, amely 490 évet jelent, az angyal kinyilatkoztatása szerint
„leszabatik”, és elsősorban a zsidókra vonatkozik. De miből szabatik le?
Mivel a 2300 nap a 8. fejezetben említett egyetlen időszak, minden bizonnyal ez az az időszak, amelyből a hetven hét „leszabatik”. A hetven hét
tehát része a 2300 napnak, és a két időszaknak egyszerre kell kezdődnie.
Az angyal kijelentette, hogy a hetven hét Jeruzsálem helyreállítási és felépítési parancsának kiadásakor kezdődik. E dátum megtalálása esetén a
2300 napos hosszú időszak kiindulási pontja is megállapítható.
Ezsdrás könyvének 7. fejezetében megtaláljuk a rendeletet (12–26 v.).
Legteljesebb formájában Artaxerxes, Perzsia királya adta ki i. e. 457-ben.
De Ezsd. 6:14 verse szerint az Úr háza Jeruzsálemben „Czirus, Dárius és
Artaxerxes, perzsiai királyok parancsolatjából” épült fel. Ez a három király – a rendelet kiadásával, megerősítésével és kiegészítésével – járult
hozzá ahhoz, hogy a 2300 éves prófécia teljesedése elkezdődhessen. Ha
az i. e. 457. évet, a rendelet kiegészítésének idejét tekintjük a szózat kezdetének, akkor a hetven hétre vonatkozó prófécia minden részletének
beteljesedése felismerhető.
„A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiásfejedelemig hét hét és hatvankét hét van” – azaz hatvankilenc hét, illetve
483 év. Artaxerxes rendelete i. e. 457 őszén lépett életbe. Ettől az időtől
számítva a 483. év i. sz. 27 őszéig terjedt. Ekkor teljesedett ez a prófécia.b
A Messiás szó „Felkent”-et jelent. I. sz. 27 őszén Krisztust Keresztelő János megkeresztelte, a Lélek pedig felkente. Péter apostol bizonyságot
tesz arról, hogy „a názáreti Jézust mint kené fel... az Isten Szentlélekkel és
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hatalommal” (Acs. 10:38). A Megváltó pedig kijelentette: „Az Úrnak Lelke
van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem” (Lk 4:18). Keresztsége után Jézus Galileába ment,
„prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondván: Bétölt az
idő” (Mk. 1:14–15).
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget.” Az itt szemléltetett „hét” a hetven közül az utolsó; annak az időszaknak az utolsó hét éve,
amelyet Isten elsősorban a zsidóknak adott. Az i. sz. 27–34-ig terjedő idő
alatt Krisztus először személyesen, majd pedig tanítványai által főképpen
a zsidóknak hirdette az evangéliumot. Amikor a tanítványok elindultak az
Isten országának jó hírével, a Megváltó ezt az utasítást adta nekik: „Pogányok útjára ne menjetek, és samaritánusok városába ne menjetek be; hanem menjetek inkább Izrael házának eltévelyedett juhaihoz” (Mt. 10:50).
„A hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak.” I. sz.
31-ben, három és fél évvel keresztsége után, Urunkat keresztre feszítették. A Golgotán bemutatott nagy áldozattal lezárult az áldozati rendszer,
amely négyezer éven át előremutatott az Isten Bárányára. Az előkép találkozott a valósággal, és ez véget vetett a ceremoniális rendszer véres és
ételáldozatainak.
A főképpen a zsidóknak adott hetven hét, illetve 490 év, amint láttuk,
i. sz. 34-ben ért véget. Ekkor István mártíromságával és Krisztus követőinek üldözésével – ami a szanhedrin intézkedésére történt – e nemzet
megpecsételte állásfoglalását: az evangélium elutasítását. A tanítványok ezután a megváltás üzenetét, amely most már nem korlátozódott
a választott népre, a világnak hirdették. Az üldözés miatt Jeruzsálemből
menekülni kényszerült tanítványok „széjjeljártak, hirdetve az igét”. „Filep lemenvén Satuária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.” Péter
– Isten vezetése nyomán – megismertette az evangéliumot az istenfélő
Kornéliussal, a cézáreai századossal. A Krisztus hitét elfogadó lelkes Pált
pedig Isten azzal bízta meg, hogy vigye az örömhírt „messze... a pogányok közé” (Acs. 8:4–5; 22:21).
Eddig a prófécia minden egyes részlete szemmel láthatóan teljesedett.
A hetven hét kezdete kétségkívül i. e. 457-re, letelte pedig i. sz. 34-re
tehető. Ebből az évszámból kiindulva nem nehéz megtalálni a 2300 nap
végét. Ha a 2300-ból leszabjuk a hetven hetet – a 490 napot –, marad
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1810 nap. A 490 nap végétől számított 1810 napnak még be kell teljesednie. Az i. sz. 34-ben kezdődő 1810 év 1844-ig terjed. A Dn. 8:14 versében
említett 2300 nap tehát 1844-ben ér véget. E nagy prófétikus időszak lejártakor, az angyal bizonyságtétele alapján, „kiderül a szenthely igazsága”,
vagyis megtisztul a szenthely. Tehát pontosan megtudhatjuk a szenthely
megtisztításának idejét, amelyről az emberek majdnem egyetemesen azt
gondolták, hogy a második adventkor lesz.
Miller és társai először azt hitték, hogy a 2300 nap 1844 tavaszán ér
véget, holott a prófécia ennek az évnek az őszét jelölte meg. E félreértés miatt azok, akik a korábbi időpontban várták az Urat, csalódtak és
elbizonytalanodtak. Ez azonban a legkevésbé sem csökkentette annak az
érvnek az érvényességét, amely szerint a 2300 nap 1844-ben ér véget, és
a szenthely megtisztításával ábrázolt nagyszerű eseménynek akkor kell
megtörténnie.
Miller be akarta bizonyítani, hogy a Szentírás Isten kinyilatkoztatása.
Amikor ezzel a céllal tanulmányozni kezdte a Bibliát, még csak nem is sejtette, hogy milyen következtetésre fog jutni. Ő maga alig tudta elhinni
kutatásának eredményeit. A szentírási bizonyíték azonban olyan világos
és súlyos volt, hogy nem lehetett figyelmen kívül hagyni.
Két évet szentelt a Biblia kutatására, és 1818-ban jutott el arra az ünnepélyes meggyőződésre, hogy kb. huszonöt év múlva Krisztus megjelenik, hogy népét megváltsa. „Nem szükséges beszélnem arról az örömről
– mondta Miller –, amely szívemet a boldog kilátás reményében betöltötte, sem pedig lelkemnek arról a forró vágyáról, hogy részem legyen a
megváltottak boldogságában. A Biblia számomra egészen új könyv lett.
Gyönyörködtem logikájában. Mindaz, ami sötét, titokzatos vagy zavaros
volt tanításaiban, eloszlott lelkemből a szent lapokról sugárzó tiszta fényben. És milyen világosan és dicsőségesen tárult fel az igazság! Mindaz,
amit az Igében korábban ellentmondásnak és következetlenségnek láttam, nem volt sehol; és bár volt sok olyan rész, amelyről nem állíthattam,
hogy teljesen értem, de az Igéből oly sok fény áradt, amely sötét elmémet megvilágította, hogy gyönyörűséggel kutattam. Korábban még csak
nem is sejtettem, hogy ennyi örömet találok e tanításokban.”
„Amikor szent meggyőződésemmé vált, hogy a Szentírásban megjövendölt nagy jelentőségű események nemsokára beteljesednek, annak a
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bizonyítéknak a láttán, ami az én lelkemet is megérintette, hatalmas erővel ütött szíven a világ iránti kötelességem.” Miller önkéntelenül is érezte,
hogy ismertetnie kell másokkal azt a világosságot, amit ő kapott. El volt
készülve a hitetlenek ellenszegülésére, de bízott abban, hogy minden keresztényt örömmel fog eltölteni a Megváltóval való találkozás reménye,
akit vallomásuk szerint szeretnek. Csak attól félt, hogy az oly közeli szabadulás feletti örömükben sokan anélkül fogják elfogadni ezt az igazságot,
hogy a Szentírás alapos kutatásával meggyőződnének róla. Ezért eleinte
vonakodott attól, hogy feltárja ismereteit, nehogy hibát kövessen el, és
mások tévedésének eszköze legyen. Újra megvizsgálta a következtetéseit
alátámasztó bizonyítékokat, és figyelmesen mérlegelt minden problémát,
amely lelkében támadt. És azt tapasztalta, hogy Isten Igéjének fényénél
úgy szertefoszlottak az ellenvetések, mint a köd a nap sugarai előtt. Öt
évet töltött el így. Ez idő alatt teljesen meggyőződött állásfoglalása helyességéről.
Most újra érezni kezdte a kötelesség kényszerítő erejét: el kell mondania másoknak is azt, amit hite szerint a Szentírás oly világosan tanít.
„Amikor dolgoztam, állandóan a fülembe csengett: »Menj, és mondd el
a világnak, milyen veszélyben van!« Egyre csak ez az ige járt a fejemben:
»Ha ezt mondom a hitetlennek: Hitetlen, halálnak halálával halsz meg; és
te nem szólándasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő útjáról: az a hitetlen vétke miatt hal meg, de vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te
megintetted a hitetlent az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért
meg útjáról, ő vétke miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet«
(Ez. 33:8–9). Úgy éreztem, ha a gonoszok hatékony figyelmeztetést kapnának, tömegek térnének meg; ha pedig nem figyelmeztetem őket, Isten
vérüket az én kezemből kéri számon.”
Miller ekkor már, ha alkalom kínálkozott, magánbeszélgetésekben feltárta nézeteit. És azért imádkozott, hogy valamelyik lelkész kényszerítve
érezze magát arra, hogy hirdesse a felismert igazságot. De nem tudta elhessegetni azt a gondolatot, hogy személyes kötelessége figyelmeztetni az embereket. Ezek a szavak egyre gyakrabban felidéződtek lelkében:
„Menj, és mondd el a világnak! Vérüket a te kezedből kívánom.” Kilenc
évig várt, lelkében a teherrel, míg első ízben, 1831-ben nyilvánosan megindokolta meggyőződését.
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Miként Illés elhívta Elizeust a mezőn az ökrök mellől, hogy a prófétai hivatáshoz ráhelyezze a felszentelés palástját, William Millert is hívta, hogy hagyja ott ekéjét, és tárja fel az embereknek Isten országának
titkait. Miller remegve kezdte el munkáját. Hallgatói figyelmét a prófétai
időszakokon át lépésről lépésre Krisztus második eljövetelére irányította.
Fáradozása közben erőt és bátorságot kapott, amikor látta a szavai nyomán támadt hatalmas érdeklődést.
Miller, hittestvérei szorgalmazására, akiknek szavaiban felismerte Isten
hívását, vállalta, hogy nézeteit a nyilvánosság elé hozza. Ötvenéves volt
már, és nem volt hozzászokva a nyilvánosság előtti beszédhez. Teherként
nehezedett szívére az az érzés, hogy alkalmatlan a reá váró feladatra. De
Isten kezdettől fogva rendkívüli módon megáldotta a lelkek megmentéséért végzett munkáját. Első előadását vallási ébredés követte, amelyben
tizenhárom család, két családtag kivételével, megtért. Nyomban meghívták máshova is, és fáradozása nyomán Isten ügye szinte mindenhol új
életre kelt. Bűnösöket térített meg, keresztényeket mélységesebb odaszentelődésre indított. Tanításai nyomán deisták és hitetlenek elismerték
a Biblia és a keresztény vallás igaz voltát. Azok, akik között dolgozott, ezt
mondták róla: „Olyan emberek lelkét érinti, akikre mások nem tudnak
hatni.” Prédikálásával felhívta a közvélemény figyelmét a vallás nagyszerű
dolgaira, és szeretett volna határt szabni kora fokozódó világiasságának
és érzékiségének.
Prédikációinak hatására csaknem minden városban jó néhányan,
egyes városokban pedig százával tértek meg az emberek. Sok helyen
csaknem minden protestáns egyház kitárta Miller előtt templomainak
kapuit, és a meghívást rendszerint a különböző közösségek lelkészeitől
kapta. Változhatatlan szabállyá tette, hogy csak ott dolgozik, ahova hívják.
De csakhamar azt kellett látnia, hogy a hozzá özönlő kérések felének sem
tud eleget tenni. Sokan azok közül, akik nem fogadták el a második advent pontos idejéről alkotott nézeteit, meggyőződtek arról, hogy Krisztus
valóban eljön; hogy eljövetele közel van, és fel kell készülniük. Némelyik
nagyvárosban munkája feltűnő hatást váltott ki. Borkereskedők bezárták
üzletüket, és az üzlethelyiséget gyülekezeti teremmé alakították át; egyes
kártyabarlangok megszűntek; hitetlenek, deisták, univerzalisták, sőt a
legzüllöttebb emberek élete is megváltozott. Egyesek közülük már évek
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óta be sem léptek semmiféle istentiszteleti helyre. Különböző felekezetek, különböző helyeken, majdnem minden órában imaórát tartottak. Kereskedők délben összegyűltek, hogy imádkozzanak és Istent dicsőítsék.
Nem szertelen izgalom, hanem szinte egyetemes komolyság szállta meg
az emberek lelkét. Miller munkája, akárcsak a reformátoroké, inkább az
emberek meggyőződését és lelkiismeretük felébresztését célozta, mint
pusztán érzelmeik felkorbácsolását.
<<< vissza a 4. tanulmányhoz
4. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 314-315. (A SÖTÉTSÉGEN ÁTSUGÁRZÓ FÉNY-részlet)

A Dán 8:14 – azaz a „kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután
kiderül a szenthely igazsága” – magyarázásánál Miller azt az általánosan
elfogadott nézetet alkalmazta, hogy a föld a szenthely. A szenthely megtisztításán pedig azt értette, hogy az Úr eljövetelekor a föld tűz által megtisztul. Amikor tehát látta, hogy a próféta pontosan megjövendöli a 2300
nap végét, arra a következtetésre jutott, hogy a 2300 nap vége egybeesik
a második advent időpontjával. Azért tévedett, mert osztozott a szenthelyről vallott közhiedelemben.
A jelképes szolgálati rendben, amely Krisztus áldozatának és papságának árnyéka, a szenthely megtisztítása a főpap utolsó szolgálata volt
az évi szolgálatok körforgásában. Az engesztelés záró cselekménye Izrael
bűnének eltávolítása volt. Ez a cselekmény előremutatott annak a szolgálatnak a záró eseményére, amellyel Főpapunk a mennyben eltávolítja,
illetve eltörli népének a mennyei feljegyzésekben nyilvántartott bűneit.
Ez a munka vizsgálatból és ítéletből áll; és közvetlenül az előtt történik,
hogy Krisztus „eljön az ég felhőiben hatalommal és nagy dicsőséggel”;
mert amikor eljön, már mindenkinek az ügye eldőlt. Jézus ezt mondja:
„Az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő
cselekedete lesz” (Jel. 22:12). A második adventet közvetlenül megelőző
ítéletet az első angyali üzenet így hirdeti meg: „Féljétek az Istent, és néki
adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája” (Jel. 14:7).
<<< vissza a 4. tanulmányhoz
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5. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 315-316 (A SÖTÉTSÉGEN ÁTSUGÁRZÓ FÉNY-részlet)

Akik ezt az intő üzenetet hirdették, azok a megfelelő üzenetet a megfelelő időben tolmácsolták. Az első tanítványokhoz hasonlóan Dániel 9.
fejezetének próféciájára alapozva hirdették: „Bétölt az idő, és elközelített az Istennek országa”, és közben nem ismerték fel ugyanebben az igében a Messiás haláláról szóló jövendölést. Miller és társai is a Dn. 8:14
versére és Jel. 14:7 versére alapozott üzenetet hirdették, és nem vették
észre, hogy van még más is Jel. 14. fejezetének üzenetében, amit az Úr
adventje előtt szintén hirdetni kell. Miként a tanítványok tévedtek abban,
hogy Isten a hetven hét végén felállítja országát, az adventhívők is rosszul
tudták, hogy milyen esemény következik be a 2300 nap lejártakor. Mindkét csoport egy közhiedelmet fogadott el, azaz vallotta azokat a korabeli
tévedéseket, amelyek elvakították az ember elméjét az igazsággal szemben. Mindkét csoport Isten akaratát teljesítve hirdette az általa küldött
üzenetet, és mindkettő a saját tanítását félreértve csalódott.
De Isten áldott célja valósult meg azzal is, hogy felhívták az emberek
figyelmét az ítéletre. A nagy nap elközelgett, és a gondviselő Isten egy
meghatározott idővel próbára tette az embereket, hogy felismerjék, mi
van a szívükben. Az üzenetnek az egyház megpróbálása és megtisztítása
volt a célja. Meg kellett látniuk, hogy vajon e világhoz ragaszkodnak-e,
vagy Krisztushoz és a mennyhez. Állították, hogy szeretik a Megváltót.
Most bizonyítaniuk kellett szeretetüket. Vajon készek voltak-e világi reményeiket és törekvéseiket feladni, és Urunk adventjét örömmel üdvözölni? Az üzenetnek az volt a célja, hogy az emberek meglássák valódi
lelkiállapotukat. Az irgalmas Isten figyelmeztette őket, hogy felébredve,
bűnbánattal és alázattal keressék az Urat.
A csalódás is – habár saját tanításuk félreértése miatt történt – javukat
szolgálta. Próbára tette azokat, akik állításuk szerint elfogadták az intő
üzenetet. Megtagadják-e elhamarkodottan tapasztalataikat a csalódás
miatt, és eldobják-e Isten szavába vetett bizalmukat? Vagy pedig imában
és alázattal igyekeznek megtalálni, hol értették félre a próféciát? Hányan
cselekedtek félelemből, érzelemből vagy nyugtalanságból? Hányan volA Nagy Küzdelem, 315-316 (A sötétségen átsugárzó fény-részlet)
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tak langymelegek és hitetlenek? Tömegek állították, hogy vágyva várják
az Úr megjelenését. Megtagadják-e vajon a hitet a késedelem és csalódás
vizsgáztató próbáján, amikor a világ gúnyolódik és gyalázkodik? Félredobják-e az Ige világos bizonyságtevésével alátámasztott igazságokat, csak
azért, mert nem értik meg azonnal Isten intézkedéseit?
Ez a próba megmutatja, hogy milyen erősek azok, akik őszinte hittel
engedelmeskednek annak az Igének, ami meggyőződésük szerint Isten
lelkének tanítása. Megtanítja őket arra is – amit csak ilyen esemény útján
lehet megtanulni –, hogy milyen veszélyes dolog elfogadni a Biblia tanításai helyett emberek elméleteit és magyarázatait. A hit fiaiban a tévedésük nyomán támadt bizonytalanság és szenvedés elvégzi a szükséges helyesbítést. Arra készteti őket, hogy alaposabban kutassák a prófétai igét.
Megtanulják belőle, hogy gondosabban kell megvizsgálni hitük alapját, és
elvetniük mindazt, ami nem az igazság Igéjére épült, bármilyen sok híve is
van a keresztény világban.
E hívők előtt, csakúgy, mint annak idején az első tanítványok előtt,
a próba idején sötétnek és érthetetlennek tűnő dolgok később világossá válnak. Amikor meglátják „az Úrtól való vég”-et, tudni fogják, hogy a
tévedéseikből származó próba ellenére a szerető Isten szándékai biztos
léptekkel teljesültek. Az áldott tapasztalatból megtanulják, hogy „igen
irgalmas az Úr és könyörületes”; hogy „minden útja kegyelem és hűség
azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják”.
<<< vissza a 5. tanulmányhoz
5. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 366-377. (MI A SZENTÉLY)

Az az ige, amely az advent hit legfontosabb alapja és támasztó pillére, ezt a kinyilatkoztatást tartalmazza: „Kétezer és háromszáz estvéig és
reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága” (Dn. 8:14). Akik hittek az Úr
közeli eljövetelében, ezeket a szavakat jól ismerték. Ezrek mondogatták
ezt a próféciát hitük jelmondataként. Mindannyian érezték, hogy a benne
megjövendölt eseményeken múlnak legszebb váradalmaik és legdrágább
reményeik. Bebizonyosodott, hogy ezek a prófétikus napok 1844 őszén
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érnek véget. Akkor még az adventhivők is azt vallották, amit az egész keresztény világ: hogy a föld vagy bizonyos része a szenthely. A szenthely
megtisztítása alatt azt értették, hogy az utolsó nagy napon a föld tűz által
megtisztul, és ez a második adventkor következik be. Így jutottak el arra a
következtetésre, hogy Krisztus 1844-ben visszatér a földre.
De a megállapított idő elmúlt, és az Úr nem jelent meg. A hivők tudták,
hogy Isten nem tévedhet. A próféciamagyarázatban lehet a hiba. De hol
tévedtek? Sokan elhamarkodottan azzal a kijelentéssel vágták el a gordiuszi csomót, hogy a 2300 nap nem ért véget 1844-ben. Ezt semmi mással
nem tudták megindokolni, csak azzal, hogy az Úr nem jött el akkor, amikor várták. Úgy okoskodtak, hogy ha a prófétikus napok véget értek volna
1844-ben, akkor Krisztus visszajött volna, hogy a szenthelyet, illetve a földet tűzzel megtisztítsa, de mivel Krisztus nem jött el, a prófétikus napok
nem érhettek véget.
Ennek az állításnak az elfogadásához meg kellett tagadniuk a korábbi
prófétikus időszámítást. Megállapításuk szerint a 2300 nap i. e. 457 őszén
kezdődött, amikor a Jeruzsálem helyreállítására és felépítésére kiadott
artaxerxesi rendelet hatályba lépett. Ezt a kiindulópontot véve alapul,
pontosan és harmonikusan helyükre tudták tenni annak az időszaknak
az eseményeit, amelyet Dániel próféta megjövendöl és megmagyaráz
(Dn. 9:25–27). A 69 hét, azaz a 2300 év első 483 éve a Messiásig, a Felkentig tartott. Krisztus keresztsége és a Szentlélek általi felkenetése i. sz.
27-ben, tehát pontosan a próféciában meghatározott időben történt. A
hetvenedik hét közepén a Messiás „kiirtatott”. Keresztsége után három
és fél évvel – i. sz. 31 tavaszán – Krisztust keresztre feszítették. A hetven
hetet, azaz a 490 évet elsősorban a zsidó nép kapta. Amikor ez az időszak
lejárt, a nemzet Krisztus tanítványainak üldözésével megpecsételte azt a
döntését, hogy Krisztust elutasítja. Az apostolok i. sz. 34-ben a pogányok
felé fordultak. A 2300 év első 490 éve véget ért. Még 1810 év volt hátra.
Az 1810 év i. sz. 34–1844-ig terjedt. „Azután – mondta az angyal – kiderül
a szenthely igazsága.” A korábbi próféciák minden részlete kétségtelenül
teljesedett a megjelölt időben.
E számításban minden világos és harmonikus volt, kivéve azt, hogy
1844-ben semmi olyan látható esemény nem történt, ami megfelelt volna a szenthely megtisztításának. Akik visszavonták azt az állítást, hogy a
A Nagy Küzdelem, 366-377. (Mi a szentély)
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prófétikus napok 1844-ben véget értek – amivel az egész kérdést összekuszálták –, elfordultak attól az állásfoglalástól, amely a prófécia teljesedéseire épült.
A nagy adventmozgalomban mégis Isten vezette népét. Hatalma és
dicsősége kísérte a munkát, és Isten nem engedte, hogy hamis és fanatikus izgalomnak bélyegzett gyászos csalódással érjen véget. Nem hagyta, hogy Igéjét kétely és bizonytalanság burkolja. Sokan visszavonták a
korábbi prófétikus időszámításukat, és megtagadták az erre alapozott
mozgalmat. Mások azonban nem voltak hajlandók azokat a hittételeket
és tapasztalatokat megtagadni, amelyeket a Szentírás igazolt, és a Szentlélek tanúsított. Hitték, hogy a próféciák kutatásában és magyarázásában
józan elveket követtek; hogy kötelességük szilárdan ragaszkodni a már
megismert igazságokhoz, és az addig alkalmazott elvek alapján tovább
kell kutatniuk a Bibliát. Buzgó imával vizsgálták felül állásfoglalásukat, és
a Szentírásban kerestek választ arra a kérdésre, hogy vajon hol tévedtek.
Mivel a prófétikus idők kiszámításában nem találtak hibát, gondosabban
kezdték vizsgálni a szentély tanát.
Kutatásuk során egyetlen szentírási bizonyítékot sem találtak annak
a közhiedelemnek az alátámasztására, hogy a föld a szenthely; viszont
megtalálták a Bibliában a szentély tanának, jellegének, helyének és szolgálatainak részletes magyarázatát. A szent írók bizonyságtevése olyan világos és sokrétű, hogy nem fér hozzá kétség. Pál apostol a Zsidókhoz írt
levélben ezt mondja: „Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is
istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szenthelye. Mert sátor építtetett, az első, amelyben vala a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek
felrakása; ezt nevezték szenthelynek. A második kárpiton túl pedig az a
sátor, melyet neveztek szentek szentének. Melyben vala az arany füstölő
oltár és a szövetség ládája beborítva minden felől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte
pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet” (Zsid. 9:1–5).
A szenthely, amelyre Pál itt utal, az a sátortemplom volt, amelyet Mózes Isten parancsára a Magasságos földi lakóhelyéül épített. „Készítsenek
nékem szent hajlékot, hogy őközöttük lakozzam” (II. Móz. 25:8) – hangzott a parancs, amikor Mózes Istennel volt a hegyen. Izrael a pusztában
vándorolt, ezért a sátortemplomot úgy kellett elkészítenie, hogy alkalmas
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legyen a szállításra. Mindamellett rendkívül impozáns építmény volt. Falai vastag aranylemezekkel borított és ezüst foglalatba helyezett függőleges deszkalapokból álltak, a tetejét pedig egy sorozat függönyből, illetve
takaróból alakították ki, amelyek közül a külső bőrből volt, a legbelső pedig kérubalakokkal gyönyörűen hímzett fehér gyolcsból. A templomnak
pitvara is volt. Itt állt az égőáldozati oltár. Maga a sátortemplom a szentélynek és a szentek szentjének nevezett két helyiségből állt, amelyeket
gazdagon díszített függöny, illetve lepel választott el egymástól. Hasonló
lepel zárta le az első helyiség bejáratát is.
A szentélyben, a déli oldalon volt a gyertyatartó, amelynek hét lámpája éjjel és nappal világított. Az északi oldalon állt a szent kenyerek asztala.
A szentélyt és a szentek szentjét elválasztó függöny előtt volt az arany
füstölő oltár, amelyről az illatfelhő Izrael imájával együtt naponként felszállt Isten elé.
A szentek szentjében állt az arany borítású, értékes fából készült frigyláda, amely az Isten által írt törvényt: a Tízparancsolatot megörökítő két
kőtáblát rejtette magában. A szent láda csodálatos mestermívű fedele
volt a kegyelem királyi széke. A fedél felett tömör aranyból készült két
kérub emelkedett, egy-egy a láda két szélén. Isten jelenléte ebben a helyiségben mutatkozott meg, a két kérub közötti dicsőségfelhőben.
Miután a héberek letelepedtek Kánaánban, a sátortemplomot felváltotta Salamon temploma, amely bár állandó és nagyobb építmény volt,
de megőrizte az előző templom arányait, és hasonlóképp volt berendezve. A templom ebben a formájában maradt fenn – eltekintve attól, hogy
Dániel korában romokban hevert – i. sz. 70-ig. Ekkor a rómaiak elpusztították.
Ez volt az egyetlen olyan templom a földön, amelyről a Biblia tájékoztatást ad. Erről mondta Pál, hogy az első szövetség szenthelye. De vajon
az újszövetségnek nincs szenthelye?
Visszalapozva a Zsidókhoz írt levélhez, az igazság keresője egy második, illetve újszövetségi szenthelyre talál utalást a már idézett páli kijelentésben: „Annakokáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti
rendtartásai, mint szintén világi szenthelye.” Az „is” szó sejteti, hogy Pál
korábban már tett említést erről a szenthelyről. Az előző fejezet elején ez
olvasható: „Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan
A Nagy Küzdelem, 366-377. (Mi a szentély)
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főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, mint a
szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített” (Zsid 8:1–2).
Itt utalást találunk az újszövetség szenthelyére. Az első szövetség
szenthelyét ember építette: Mózes. Ezt azonban az Úr építette, nem ember. Abban a templomban a földi papok végezték szolgálatukat; ebben
pedig Krisztus, a mi nagy Főpapunk szolgál Isten jobbján. Az első templom a földön volt, a második pedig a mennyben van.
A Mózes által épített templom minta után készült. Az Úr ezt parancsolta neki: „Mindenestől úgy csináljátok, amint én megmutatom néked
a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.” Majd ez a
parancs hangzott el: „Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen
mutattatott néked” (2Móz 25:9.40). Pál pedig azt mondja: az első sátor
„példázat a jelenkori időre, mikor áldoznak... ajándékokkal és áldozatokkal”; szent helyei „a mennyei dolgoknak ábrázolatai” voltak; a papok, akik
a törvény szerint áldoztak ajándékokkal, „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgáltak; és „nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy
most Isten színe előtt megjelenjék érettünk” (Zsid 9:9.23; 8:5; 9:24).
A mennyei templom, amelyben Jézus értünk szolgál, az a csodálatos
eredeti, amelynek a Mózes által épített templom csak másolata volt. Isten a földi templom építőit megáldotta Lelkével. Az a művészi képesség,
amelyről az építkezés során bizonyságot tettek, mennyei bölcsesség megnyilatkozása volt. A falak úgy néztek ki, mintha tömör aranyból készültek
volna. Minden irányba visszaverték az arany gyertyatartó hét lámpájának
fényét. A szent kenyerek asztala és a füstölő oltár fényes aranyként csillogott. A mennyezet díszes kárpitja, amelybe kék, bíborszínű és skarlátvörös angyalokat hímeztek, növelte a látvány szépségét. A második függönyön túl volt a szent sekina – Isten dicsőségének látható megmutatkozása
–, amely elé csak a főpap léphetett be úgy, hogy életben is maradt.
A földi templom páratlan pompája a mennyei templom dicsőségére
emlékeztette az embert, ahol Krisztus, a mi Útnyitónk szolgál értünk Isten
trónja előtt. A királyok Királyának lakóhelye, ahol ezerszer ezeren szolgálnak neki, és tízezerszer tízezeren állnak előtte (Dán 7:10); az örökkévaló
trón dicsőségével betöltött templom, ahol a szeráfok, a trón fénylő őr108
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zői tisztelettel takarják el arcukat, csak halványan tudta visszatükröztetni
nagyságát és dicsőségét abban a pompás építményben, amelyet valaha
emberi kéz készített. A földi szenthely és a szolgálati rendszer fontos igazságokat tanított a mennyei templomról és az ember megváltásáért a
templomban folyó szolgálatról.
A mennyei templom szent helyeit a földi templom két helyisége szemlélteti. Amikor János apostol látomásban bepillanthatott Isten mennyei
templomába, látta, hogy „hét tűzlámpás ég vala a ,királyi szék előtt” (Jel
4:5). Látott egy angyalt, aki arany tömjénezőt tartott, „és adaték annak
sok tömjén, hogy tegye mindenszenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, amely a királyi szék előtt vala” (Jel 8:3). A próféta bepillanthatott
a mennyei templom első helyiségébe, és látta a hét égő „tűzlámpás”-t
és „az arany oltárt”-t, amelyeket a földi templom arany gyertyatartója
és füstölő oltára jelképezett. És „megnyilatkozék az Isten temploma” (Jel
11:19), és János bepillantott a belső függönyön túl levő szentek szentjébe. Itt látta „az Ő szövetségének ládáját”, amelyet a Mózes által készített
és az Isten törvényét magában foglaló szent láda szimbolizált.
Akik tehát ezt a témakört tanulmányozták, kétségtelen bizonyságát
látták annak, hogy a mennyben van egy templom. Mózes a neki megmutatott minta szerint készítette el a földi templomot. Pál azt tanítja, hogy
ez a minta az igazi templom, amely a mennyben van. És János látta ezt a
mennyei templomot.
Isten trónját, amely a mennyei templomban, Isten lakóhelyén van, az
igazság és az ítélet teszi erőssé. Az igazság törvénye, az erkölcs nagyszerű
mércéje, amellyel megmér minden embert, a szentek szentjében van. A
frigyládát, amely magába zárja a törvénytáblákat, a kegyelem királyi széke takarja. Előtte mutatja be vérét Krisztus a bűnösért. Igazság és irgalom
így fonódik össze az emberért létrehozott megváltási tervben. Ennek a
két isteni tulajdonságnak az egybefonódását csak a végtelen bölcsesség
tudta kigondolni, és a végtelen hatalom tudta megvalósítani. Ez az ös�szefonódás az egész mennyet ámulatba ejti, és imádatra készteti. A földi
templom kérubjai tisztelettel fordultak a kegyelem királyi széke felé, így
jelképezve a mennyei sereg érdeklődését a megváltás munkája iránt. Ez
annak az irgalomnak a titka, amelybe angyalok vágyakoznak betekinteni:
hogy Isten akkor is igaz, ha megigazítja a megtérő bűnöst, és megújítA Nagy Küzdelem, 366-377. (Mi a szentély)
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ja kapcsolatát az elbukott emberiséggel; hogy Krisztus lehajolt, és megszámlálhatatlanul sok embert emelt ki a pusztulás örvényéből. Felöltöztette őket a maga igaz voltának folttalan ruhájába, hogy a megváltottak
örökre Isten közelében és a soha el nem bukott angyalok társaságában
lehessenek.
Az a munka, amit az emberért közbenjáró Krisztus végez – akinek
„neve Csemete” –, elénk tárul Zakariás örökszép próféciájában. Így szól
a próféta: „Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az Ő
dicsősége, és ülni és uralkodni fog az Ő (az Atya) székében, és pap is lesz
az Ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között” (Zak. 6:12–13).
„Ő fogja megépíteni az Úrnak templomát.” Áldozata és közbenjárása
által Krisztus Isten templomának mind alapja, mind építője. Pál apostol
„Szegletkő”-nek nevezi, „akiben az egész épület szép renddel rakattatván,
nevekedik szent templommá az Úrban; akiben ti is – mondja – együtt
építtettek Isten hajlékává a Lélek által” (Ef. 2:20–22).
„Nagy lesz az Ő dicsősége.” Az elbukott ember megváltásáért Krisztusé
a dicsőség. Az örökké tartó korszakokon át ez lesz a megváltottak éneke:
„Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinktől az
Ő vére által... annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké” (Jel. 1:5-6).
„Ülni és uralkodni fog az Ő székében, és pap is lesz az Ő székében.”
Jézus most még nem ül „az Ő dicsőségének királyi székében”; a dicsőség országa még nem kezdődött el. Csak közbenjárói munkája végeztével
adja neki Isten „a Dávidnak, az Ő atyjának királyi székét”, azt az országot,
amelynek „vége nem lészen” (Lk. 1:32–33). Krisztus most mint pap ül Atyja trónján (Jel. 3:21). Az örökkévaló, önmagában létező Istennel ül a királyi széken az, aki „betegségeinket... viselte, és fájdalmainkat hordozá”, aki
hozzánk hasonlóan „mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban
ment maradt,” hogy segíthessen „azokon, akik megkísértetnek”. „Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál” (Ésa. 53:4; Zsid. 4:15; 2:18; I.
Jn. 2:1). A Megváltó átszegezett, összezúzott testével és folttalan életével
jár közben a bűnösért. Megsebzett kezét kinyújtva, átszegzett oldalára,
összeroncsolt lábára mutatva könyörög az elbukott emberért, akinek a
megváltása végtelen sokba került.
„És békesség tanácsa lesz kettőjük között.” Az Atya szeretete, éppúgy,
mint a Fiúé, az elveszett emberiség megváltásának forrása. Jézus így szólt
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tanítványaihoz távozása előtt: „Nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát tiérettetek; mert maga az Atya szeret titeket” (Jn. 16:26–
27). Isten „Krisztusban megbékéltette magával a világot” (II. Kor. 5:19).
És a mennyei templomszolgálat során „békesség tanácsa lesz kettőjük
között”. „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy
valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn. 3:16).
Arra a kérdésre, hogy: mi a szenthely, a Szentírásban világos választ
találunk. A „szenthely” szó a Biblia szóhasználatában egyrészt a Mózes
által épített templomra, a mennyei dolgok tükörképére vonatkozik, másrészt pedig az „igazi sátor”-ra, a mennyeire, amelyre a földi templom
hívta fel a figyelmet. Krisztus halálakor a jelképes szolgálat véget ért. Az
„igazi sátor” a mennyei, az újszövetség temploma. És mivel Dániel próféciája (Dn. 8:14) a keresztény korszakban teljesült, a próféciában említett
szenthely minden bizonnyal az újszövetség temploma. A 2300 nap végén
– 1844-ben –már hosszú századok óta nem volt szenthely a földön. Tehát
ez a prófécia: „Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül
a szenthely igazsága” – kétségtelenül a mennyei templomra vonatkozik.
A legfontosabb kérdés azonban még megválaszolásra vár: Mit jelent
a szenthely megtisztítása? Az Ótestamentum szerint a földi templomban
volt ilyen szolgálat. De vajon a mennyben lehet-e olyasmi, amit meg kell
tisztítani? A Zsidókhoz írt levél 9. fejezete nyomán világossá válik, hogy
mind a földi, mind a mennyei „megtisztíttatik”. „Csaknem minden vérrel
tisztíttatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat.
Annakokáért szükséges, hogy a mennyei dolgoknak ábrázolatai effélékkel
(állatok vérével) tisztíttassanak meg, maguk a mennyei dolgok azonban
ezeknél különb áldozatokkal” (Zsid. 9:22–23), Krisztus drága vérével.
A megtisztítás mind a jelképes, mind pedig a valóságos szolgálatban
vérrel történt, illetve történik: az előbbiben állatok vérével, az utóbbiban
Krisztus vérével. Pál elmondja, hogy miért kell a megtisztításnak vérrel
történnie. Azért, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A megbocsátás, illetve a bűnök eltávolítása az elvégzendő feladat. De mi köze lehet a
bűnnek a templomhoz – a mennyeihez, illetve a földihez? Megtudhatjuk
a jelképes szolgálatból, mert a földön ténykedő papok „a mennyei dolgok
ábrázolatának és árnyékának” szolgáltak (Zsid. 8:5).
A földi templomszolgálat két részből állt: a papok naponta szolgáltak
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a szenthelyen, a főpap pedig egyszer egy évben a szentek szentjében végezte az engesztelés különleges munkáját: megtisztította a templomot. A
bűnbánó bűnösök nap mint nap hozták áldozatukat a templom ajtajához,
és kezüket az áldozat fejére téve megvallották bűneiket. A bűnös így jelképesen önmagáról az ártatlan áldozatra helyezte bűneit, majd az állatot
megölte. „Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat” – mondja az apostol. „A
testnek élete a vérben van” (III. Móz. 17:11). Isten megsértett törvénye a
törvényszegő életét követelte. A vér az elveszett bűnöst képviselte, bűnét
pedig az áldozat hordozta. Az áldozat vérét a pap bevitte a szentélybe, és
a függöny elé hintette. A függöny mögött volt a frigyláda, és benne a bűnös által megsértett törvény. E szertartással a bűn a vér útján jelképesen
átkerült a templomra. A vért nem mindig vitték be a szentélybe. Egyes
esetekben a pap a húst megette, ahogy Mózes megparancsolta Áron fiainak: „Néktek adta azt az Úr a gyülekezet vétkének hordozásáért” (III.
Móz. 10:17). Mindkét szertartás egyaránt azt szimbolizálta, hogy a bűn
átkerült a bűnbánóról a templomra.
Ez a munka egész évben nap mint nap folyt. Izrael bűnei így kerültek át
a templomra, és eltávolításuk különleges szolgálatot igényelt. Isten megparancsolta, hogy a pap mindkét szent helyiségért végezzen engesztelést:
„a szenthelynek Izrael fiainak tisztátalanságai és vétkei miatt, mindenféle
bűnei miatt; így cselekedjék a gyülekezet sátorával is, amely közöttük van,
az ő tisztátalanságaik közepette.” Az oltárért is engesztelést kellett végezni: „tegye tisztává, és... szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól”
(III. Móz. 16:16, 19).
A pap egyszer egy évben – a nagy engesztelési napon – belépett a
szentek szentjébe, hogy megtisztítsa a templomot. Ezzel a munkával lezárult az évi szolgálat körforgása. Az engesztelési napon két fiatal kecskebakot vittek a templom ajtajához, és sorsot vetettek rájuk: „egyik sorsot
az Úrért, a másik sorsot Azázelért” (III. Móz. 16:8). Azt a kecskét, amelyre
az Úrért való sors esett, megölték bűnáldozatként a népért. Vérét a pap
bevitte a függöny mögé, majd a fedélre és a fedél elé hintette. Hintett
belőle a füstölő oltárra is, amely a függöny előtt állt.
„És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg
felette Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle
bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való em112
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berrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat
kietlen földre” (III. Móz. 16:21–22). Azázel bakja többé nem jött be Izrael
táborába; az embernek pedig, aki elvezette, önmagát és öltözetét meg
kellett mosnia, és csak aztán térhetett vissza a táborba.
Az egész szertartásnak az volt a célja, hogy tudatosítsa Izraelben Isten
szentségét és a bűnnel szembeni gyűlöletét, és azt is, hogy a bűnnel való
érintkezés óhatatlanul beszennyez. Az engesztelési munka során mindenkinek meg kellett sanyargatnia magát. Minden munkát félre kellett tenni,
és ezt a napot Izrael egész gyülekezetének Isten előtt komolyan megalázkodva, imával, böjttel és mélységes önvizsgálattal kellett töltenie.
A jelképes szolgálat az engesztelés fontos igazságaira tanított. Isten
helyettest fogadott el a bűnös helyett, de az áldozat vére nem törölte el a
bűnt. A bűn így átkerült a templomra. A bűnös a véráldozattal elismerte
a törvény tekintélyét, megvallotta, hogy a törvény áthágásával vétkezett,
és kifejezte, hogy hisz az eljövendő Megváltóban és bocsánatra vágyik,
de még teljesen nem szabadult meg a törvény kárhoztatásától. Az engesztelési napon a főpap átvette a gyülekezet által bemutatott áldozatot,
és az áldozat vérével bement a szentek szentjébe; majd a vért a frigyláda
fedelére hintette, közvetlenül a törvény fölé, hogy a törvény kívánalmainak eleget tegyen. Közbenjáróként a bűnöket magára vette, és kivitte
a templomból. Kezét Azázel bakjának fejére téve, megvallotta ezeket a
bűnöket, és jelképesen önmagáról a bakra helyezte. Ezután a bak elvitte
a bűnöket, és ezzel a nép örökre megszabadult tőlük.
Ez volt „a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgálata.
Ami jelképesen a földi templomszolgálatban történt, az történik a valóságban a mennyei templomszolgálatban is. Megváltónk, miután a men�nybe ment, főpapként kezdte el munkáját. Ezt mondja Pál: „Nem kézzel
csinált szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem
magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék érettünk”
(Zsid. 9:24).
A pap szolgálata, amit a templom első helyiségében, a szenthelyet a
külső udvartól ajtóként elválasztó „kárpiton belül” egész évben végzett,
jelképezi azt a szolgálatot, amelyet Krisztus a mennybemenetelekor megkezdett. A mindennapi szolgálatban a papnak az volt a feladata, hogy bemutassa Istennek a bűnáldozat vérét, és tömjént füstölögtessen, amely
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Izrael imájával együtt szállt fel. Így viszi Krisztus is a saját vérét az Atya
elé a bűnösökért, és bemutatja – saját igaz voltának jóillatával együtt – a
bűnbánó hivők imáit is. Ez a szolgálat folyt a mennyei templom első helyiségében.
Ide kísérte el Krisztust tanítványainak hite, amikor a mennybe emelkedve eltűnt a szemük elől. Ide összpontosultak reményeik. Erről a reménységről mondta Pál, hogy „lelkünknek mintegy bátorságos és erős
horgonya”, amely „beljebb hatol a kárpitnál, ahová útnyitóul bement
érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap”. „Nem bakok és tulkok vére által,
hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve” (Zsid. 6:19–20; 9:12).
Ez a szolgálat tizennyolc évszázadon át folyt a templom első helyiségében. Krisztus a bűnbánó hivők érdekében vérére hivatkozott. Kieszközölte számukra az Atya bocsánatát és pártfogását, de bűneik még bent
maradtak a mennyei könyvekben. A jelképes szolgálat év végi engesztelési munkájához hasonlóan Krisztus is, megváltási munkájának befejezése előtt, engesztelési szolgálatot végez a mennyben, hogy a bűnöket
eltávolítsa. Ez a szolgálat kezdődött el a 2300 nap végén. Ekkor, miként
Dániel próféta megjövendölte, Főpapunk belépett a szentek szentjébe,
hogy ennek az ünnepélyes munkának az utolsó szakaszát – a templom
megtisztítását – elvégezze.
Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozatra,
és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szentélyre, az
újszövetség idején a bűnbánók éppígy helyezik hitben Krisztusra bűneiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyei szentélyre. S miként a földi
szentély a bűnök eltávolításával jelképesen megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilvántartott bűnök eltávolításával, azaz
eltörlésével ténylegesen megtisztul. A mennyei templom megtisztítása
előtt azonban a feljegyzések könyvét megvizsgálva meg kell állapítani,
hogy ki részesülhet – bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán – az
engesztelés áldásaiban. A szentély megtisztítása tehát egyben vizsgálat
is – azaz ítélkezés. Ennek a munkának le kell zárulnia, mielőtt Krisztus
eljön, hogy népét megváltsa, mert amikor eljön, a jutalmat is hozza, hogy
mindenkinek cselekedetei szerint fizessen (Jel. 22:12).
Mindazok tehát, akik a prófétai ige fényét követték, felismerték, hogy
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a 2300 év végén – 1844-ben – Krisztus nem a földre jött el, hanem belépett a mennyei szentek szentjébe, hogy befejezze az engesztelési munkát, amely előkészíti eljövetelét.
Az is kiderült, hogy míg a bűnáldozat Krisztus áldozatára mutatott, és
a főpap a közbenjáró Krisztust ábrázolta, Azázel bakja Sátánnak, a bűn
szerzőjének jelképe volt, akire végül Krisztus ráhelyezi az őszinte bűnbánók bűneit. A főpap a bűnöket a bűnért való áldozat vérével távolította
el a templomból, és ráhelyezte Azázel bakjára. Amikor Krisztus – szolgálatának befejeztével – saját vére által eltávolítja a mennyei templomból
népének bűneit, e bűnöket ráhelyezi Sátánra, aki az ítélet végrehajtásakor megkapja végső büntetését. Azázel bakját lakatlan helyre küldték, és
soha többé nem térhetett vissza Izrael közösségébe. Így fogja Isten Sátánt
is a maga népe közeléből örökre elűzni. A bűn és a bűnösök végleges
megsemmisítésekor Sátán megszűnik létezni.
<<< vissza az 5. tanulmányhoz
6. Tanulmány javasolt olvasmánya
A NAGY KÜZDELEM, 427-437. (A VIZSGÁLATI ÍTÉLET)

„Nézém – mondja Dániel próféta –, míg királyi székek tétetének, és
az öreg korú leüle; ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú;
széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; tűzfolyam foly és jő vala ki az Ő
színe felől; ezerszer ezeren szolgálának neki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg.” (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,
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115

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 men�nyben 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 léptek. Jézus azt mondta tanítványainak: „Örüljetek, hogy a ti
neveitek fel vannak írva a mennyben” (Lk. 10:20). Pál beszél hűséges
munkatársairól, „akiknek neve benne van az élet könyvében” (Fil. 4:3).
Dániel, bepillantva abba a „nyomorúságos idő”-be, „amilyen (még) nem
volt”, kijelenti, hogy Isten népe, „aki csak beírva találtatik a könyvben”,
megszabadul. A Jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak
azok lépnek be Isten városába, „akik beírattak az élet könyvébe, amely a
Bárányé” (Dn. 12:1; Jel. 21:27).
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„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 mes�szeható 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 viláA Nagy Küzdelem, 427-437. (A vizsgálati ítélet)
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got elvegyék, és a halálból való feltámadást, ... hasonlók az angyalokhoz;
és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai” (Lk. 20:35–36). Azt is kijelentette, hogy azok, „akik a jót cselekedték”, „az élet feltámadásá”-ban
részesülnek (Jn. 5:29). A halott igazak csak az ítélet lezárása után támadnak fel. Ekkor „méltókká tétetnek” „az élet feltámadására”. Egyértelmű
tehát, hogy nem lesznek személyesen jelen azon a törvénykezésen, amelyen életüket megvizsgálják, és ügyüket eldöntik.
A védő maga Jézus Krisztus. Ő képviseli ügyüket Isten előtt. „Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus” (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
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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 vis�szajuthassanak édeni otthonukba, és megkoronázott társaikkal ők is „az
előbbi hatalom” (Mik. 4:8) örökösei lehessenek. Sátán azt gondolta, hogy
az ember elámításával és megkísértésével meghiúsíthatja azt a tervet,
amelyet Isten az ember teremtésével meg akart valósítani. Krisztus pedig
most azt kéri, hogy ez a terv úgy váljon valóra, mintha az ember soha nem
bukott volna el. Népe számára nemcsak bocsánatot és megigazítást kér,
hanem részt is dicsőségéből és helyet a trónján.
Miközben Jézus védelmébe veszi a kegyelem országának alattvalóit,
Sátán törvényszegéssel vádolja őket Isten előtt. A nagy csaló kétkedést
próbált kelteni bennük, hogy elveszítsék Istenbe vetett bizalmukat; hogy
elszakadjanak szeretetétől; és áthágják törvényét. Most pedig ő mutat rá
életükre, jellemük fogyatékosságaira, Krisztustól idegen lényükre, amel�lyel 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).
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Így valósul meg teljes egészében az újszövetségben foglalt ígéret: „Megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem”. „Azokban a napokban és abban az időben, azt mondja az Úr, kerestetik az Izrael
bűne, de nem lesz; a Juda vétkei, de nem találtatnak” (Jer. 31:34; 50:20).
„És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek
gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának. És lészen, hogy aki
Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik,
minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beíratott” (Ésa. 4:1–2).
A vizsgálati ítélet és a bűnök eltörlése az Úr második adventje előtt
lezárul. Mivel a halottakat a könyvek nyilvántartása alapján ítélik meg, az
ítélet lezárta előtt nem lehet a bűnöket eltörölni. Péter apostol azonban
világosan kijelenti, hogy Isten akkor törli le a hivők bűneit, amikor eljönnek „a felüdülés idei az Úrnak színétől”, hogy „elküldje a Jézus Krisztust”
(Acs. 3:19–20). Amikor a vizsgálati ítélet lezárul, Krisztus eljön, és jutalma
is vele, hogy megfizessen mindenkinek cselekedetei szerint.
A jelképes szolgálatban a főpap, miután elvégezte az engesztelést Izraelért, kijött a szent sátorból és megáldotta a gyülekezetet. Krisztus is
közbenjárói munkája befejezésekor „a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják Őt üdvösségükre” (Zsid. 9:28), hogy örök életet adjon várakozó népének. Miként a főpap a szenthelyről eltávolított
bűnöket megvallotta Azázel bakjának feje felett, Krisztus is a megvallott
bűnöket Sátánra, a bűn kezdeményezőjére és felbujtójára fogja helyezni.
Miként az Izrael bűneit hordozó bakot „kietlen földre” (III. Móz. 16:22)
küldték, Sátán is, azokkal a bűnökkel a vállán, amelyeket Isten népével
elkövettetett, ezer évig az akkor már kietlen és lakatlan föld határai közé
lesz zárva. Végül abban a tűzben, amely minden gonoszt elpusztít, Sátánnak a bűn minden büntetését el kell szenvednie. Így jut célba a nagy
megváltási terv a bűn végső megsemmisítésével és a bűn megtagadóinak
megszabadításával.
Az ítéletre kijelölt időben – a 2300 nap végén, azaz 1844-ben – elkezdődött a vizsgálat és a bűnök eltörlése. Azoknak, akik valaha is magukra
vették Krisztus nevét, át kell esniük az alapos vizsgálaton. Mind az élőket,
mind a holtakat megítélik „azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ő
cselekedeteik szerint”.
A meg nem bánt és el nem hagyott bűnökre nem lesz bocsánat. E
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bűnök bent maradnak a mennyei könyvekben, és tanúskodnak a bűnös
ellen az ítélet napján. Mind a nappali fényben, mind az éj sötétjében elkövetett bűnök nyilvánvalóak és leplezetlenek a Bíró előtt. Isten angyalai
tanúi voltak minden bűnnek, és feljegyezték őket a mennyei könyvekbe.
A bűnt lehet titkolni, tagadni, leplezni apa, anya, feleség, gyermekek és
barátok előtt; lehet, hogy egyáltalán nem gyanítja senki sem, de a men�nyei lények előtt leplezetlen. A legsötétebb éj sötétje, minden álnok, titkos mesterkedés sem képes egyetlen gondolatot sem eltakarni az Örökkévaló elől. Isten pontos feljegyzést őriz minden hamis számvetésről és
minden tisztességtelen ügyről. Őt nem téveszti meg a kegyesség látszata.
Tévedhetetlenül ítéli meg a jellemet. Az embert megtévesztik a romlott
szívű emberek, de Isten átlát minden álruhán; Ő olvas az ember szívében.
Micsoda ünnepélyes gondolat! Egyik nap a másik után az örökkévalóságba torkollik újabb feljegyzésekkel terhelve meg a mennyei könyveket. Az egyszer kimondott szavakat vagy végrehajtott tetteket nem lehet
többé meg nem történtté tenni. Az angyalok feljegyzik mind a jót, mind
a rosszat. A mennyei könyvekből a föld leghatalmasabb hódítója sem törölheti ki egyetlen nap eseményeit sem. Tetteink, szavaink, sőt még legtitkosabb szándékaink is latba esnek az ítéletkor, amely üdvösségről, illetve
kárhozatról dönt. Tetteink bizonyságot tesznek felmentésünk vagy elítélésünk mellett, még akkor is, ha elfelejtjük őket.
Miként a művész sima tábláján az arc, a jellem is híven és tévedhetetlen pontossággal rajzolódik ki a mennyei könyvekben. Mégis milyen kevéssé érdekli az embert az a feljegyzés, amelyre mennyei lények tekintete
esik. Ha a látható és láthatatlan világot elválasztó lepel fellebbenhetne,
és az ember láthatná, amint egy angyal feljegyez minden szót és tettet,
amely az ítéletkor ismét előkerül, naponta mennyi szó maradna kimondatlanul és mennyi cselekedet elvégezetlenül!
Az ítélkezők tüzetesen megvizsgálják, miként használtuk képességeinket. Mire fordítottuk a mennytől kölcsön kapott talentumot? Vajon az
Úr, amikor eljön, kamatostól kapja-e vissza a sajátját? Gyarapítottuk-e a
reánk bízott – a kezünkbe, a szívünkbe és az agyunkba helyezett – képességeket Isten dicsőségére és a világ áldására? Hogyan használtuk
időnket, tollunkat, hangunkat, pénzünket, befolyásunkat? Mit tettünk a
szegények, a lesújtottak, az árvák és az özvegyek személyében megjelenő
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Krisztusért? Isten a Szent Igének örököseivé tett bennünket. Mit tettünk a
világossággal, és az igazsággal, amit azért kaptunk, hogy embereket bölc�csé tegyünk az üdvösségre? Semmi haszna nincs annak, ha csak valljuk,
hogy hiszünk Krisztusban; csak a cselekvő szeretet igazi. És csak a szeretet tesz Isten szemében értékessé minden cselekedetet. Amit szeretetből
teszünk, bármilyen kicsinek tűnjék is az emberek értékelése szerint, Isten
elfogadja és megjutalmazza.
A mennyei könyvek felfedik az eltitkolt önzést. A mások iránti kötelességek elmulasztásáról is feljegyzés készül, és arról is, ha megfeledkezünk
a Megváltó kívánalmairól. Az ember látni fogja, milyen sokszor fordította
Sátán szolgálatára idejét, gondolatait és erejét, ami pedig Istent illette
volna meg. Szomorú az a feljegyzés, amit az angyalok a mennyben készítenek. Értelmes lényeket, Krisztus állítólagos követőit leköti a világi javak
szerzése és a földi örömök élvezete. Pénzt, időt, erőt áldoznak hivalkodásra és önző élvezetekre. De imádkozásra, a Szentírás kutatására, lelkük
megalázására és bűneik megvallására csak rövid pillanatokat fordítanak.
Sátán számtalan tervet eszel ki gondolataink lekötésére, hogy ne foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, amelyeket a legjobban kellene ismernünk.
Az őscsaló gyűlöli azokat a nagyszerű igazságokat, amelyek nyomán az
ember megismeri az engesztelő áldozatot és a korlátlan hatalmú Közbenjárót. Sátán tudja, hogy számára minden azon múlik, hogy el tudja-e az
emberek figyelmét terelni Jézusról és az igazságról.
Azok, akik részesülni akarnak a Megváltó közbenjárásának áldásaiban,
ne engedjék, hogy szentségük és istenfélelmük elmélyítését bármi is gátolja! Szórakozás, hivalkodás és nyerészkedés helyett fordítsák inkább az
értékes órákat az igazság buzgó, imádságos kutatására. A szentély és a
vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak
tudni kell, hogy nagy Főpapuknak mi a tisztsége és munkája. Különben
soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Minden egyes
ember üdvözülhet, illetve elveszhet. Mindenkinek az ügye függőben van
Isten ítélőszéke előtt. Mindenkinek szemtől szemben kell a nagy Bíróval
találkoznia. Milyen fontos tehát, hogy mindenki sokat elmélkedjék ezeken
az ünnepélyes jeleneteken: az ítélők leülnek, a könyvek megnyílnak, és a
napoknak végén Dániellel együtt minden egyes ember felkel sorsára.
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Mindazoknak, akik ismerik ezeket az igazságokat, bizonyságot kell tenniük arról a nagyszerű üzenetről, amelyet Isten bízott rájuk. A mennyei
templom annak a munkának a központja, amelyet Krisztus végez az emberiségért. Ez a munka a föld minden lakóját érinti. Elénk tárja a megváltás tervét, elvisz minket egészen az idők végéig, és megmutatja az igazság
és a bűn közötti küzdelem diadalmas kimenetelét. A legfontosabb dolog,
hogy mindenki tüzetesen kutassa ezeket a témaköröket, és hogy meg
tudjon felelni mindenkinek, aki reménységének oka felől érdeklődik.
Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lényeges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten. Halálával
Krisztus elkezdte a megváltás munkáját, feltámadása után pedig a men�nybe ment, hogy befejezze. Hittel a függöny mögé kell lépnünk, „ahová
útnyitóul bement érettünk Jézus” (Zsid. 6:20). A Golgota keresztjének
fénye tükröződik vissza azon a helyen. Ott többet megérthetünk a megváltás titkaiból. Az ember megváltása végtelen sokba került a mennynek;
ez az áldozat arányban áll Isten áthágott törvényének legsúlyosabb kívánalmaival. Jézus megnyitotta az utat az Atya trónjához. Közbenjár az
emberért, hogy azok, akik hittel fordulnak hozzá, kívánságaikat őszintén
Isten elé tárhassák.
„Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és
elhagyja, irgalmasságot nyer” (Pld. 28:13). Ha azok, akik hibáikat eltitkolják, és igazolni próbálják, meglátnák, hogy Sátán miként ujjong, és miként csúfolja Krisztust és a szent angyalokat miattuk, sietve megvallanák
és elhagynák bűneiket. Sátán a jellemhibákat kihasználva megpróbálja a
személyiséget befolyásolni. Tudja, hogy ez sikerülni fog, ha az ember melengeti a hibáit. Ezért folyvást igyekszik Krisztus követőit azzal a végzetes
filozófiával félrevezetni, hogy úgy sem tudnak győzni. De Jézus – megsebzett kezére és összezúzott testére mutatva – képviseli ügyüket, és ezt
mondja azoknak, akik követni akarják; „Elég néked az én kegyelmem” (II.
Kor. 12:9). „Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű”
(Mt. 11:29–30). Senki se higgye tehát, hogy nem tud megváltozni. Isten
hitet és erőt ad hibái legyőzéséhez.
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pes szolgálat főpapja Izraelért engesztelést végez, az egész Izrael, bűnbánattal és alázattal sanyargassa meg lelkét előtte, hogy ki ne „irtassék ...
az ő népe közül”. Annak pedig, aki azt akarja, hogy neve bent maradjon
az élet könyvében, most e rövid kegyelmi idő alatt kell bűnbánó szívvel
és őszinte megtéréssel megsanyargatnia lelkét Isten előtt. Tartsunk mélységes, lelkiismeretes önvizsgálatot! A léhaságból és felszínességből, amit
oly sok állítólagos keresztény megenged magának, ki kell gyógyulni. Súlyos harc vár mindazokra, akik uralomra törő bűnös természetüket igába
akarják hajtani. A felkészülés munkája személyes munka. Nem csoportosan fogunk üdvözülni. Az egyik ember tisztasága és odaszentelődése
nem ellensúlyozza e tulajdonságok hiányát a másikba. Minden nemzetnek meg kell jelennie Isten ítélőszéke előtt, de Isten minden egyes ember
ügyét olyan alaposan vizsgálja meg, mintha rajta kívül nem volna senki
más a földön. Mindenkinek a mérce alá kell állnia. Senkin sem maradhat
egyetlen folt, vagy sömörgőzén, vagy valami afféle.
Ünnepélyesek azok a jelenetek, amelyek az engesztelés záró szakaszához kapcsolódnak. Súlyos érdekek fűződnek e munkához. A mennyei
templomban most folyik az ítélet. Már hosszú évek óta tart. Hamar – senki sem tudja, hogy milyen hamar – az élők nevéhez érnek. Isten félelmes
jelenlétében kerül mérlegre az életünk. Most fogadjuk meg – jobban,
mint valaha – a Megváltó figyelmeztetését: „Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő” (Mk. 13:33). „Hogyha tehát
nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád” (Jel. 3:3).
A vizsgálati ítélet lezárulásakor mindenkinek eldől a sorsa – életre vagy
halálra. A kegyelemidő röviddel az előtt ér véget, hogy az Úr megjelenik
az ég felhőiben. Krisztus – miként a Jelenések könyve ismerteti – előre
látva korunkat, kijelentette: „Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután
is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És ímé hamar eljövök;
és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő
cselekedete lesz” (Jel. 22:11–12).
Az igazak és a gonoszok ekkor még élik halandó életüket a földön.
Az emberek ültetnek és építenek, esznek és isznak, mit sem tudva arról, hogy a mennyei templomban elhangzott a végső, megmásíthatatlan
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döntés. Az özönvíz előtt, amikor Noé belépett a bárkába, Isten bezárta a
bárka ajtaját, a gonoszok pedig kívül maradtak. Az utóbbiak, nem tudva,
hogy végzetük megpecsételődött, még hét napig élték nemtörődöm, élvezetszerető életüket, és kinevették a közelgő ítéletre figyelmeztető intéseket. „Akképpen lesz – mondja a Megváltó – az ember Fiának eljövetele
is” (Mt. 24:39). Csendben, észrevétlenül, mint éjfélkor a tolvaj, jön el a
döntő óra, amelyben minden ember sorsa megpecsételődik; és Isten végleg visszavonja kegyelmét a bűnöstől.
„Vigyázzatok azért..., hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket
aludva” (Mk. 13:35–36). Veszélyben vannak azok, akik belefáradtak az
őrködésbe, a világ varázsai felé fordulnak. Miközben az üzletember belemerül a nyereséghajhászásba, a szórakozni vágyó élvezetet keres, a divat
rabja ékességeit rendezgeti – lehet, hogy pont abban az órában mondja
ki az egész föld Bírája az ítéletet: „Megmérettél a mérlegen, és híjával
találtattál” (Dn. 5:27).
<<< vissza a 6. tanulmányhoz
7. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 4. KÖTET, 384-387. (AZ ÍTÉLET)

1879. október huszonharmadikán hajnali két óra körül az Úr Lelke nyugodott meg rajtam, s az eljövendő ítélet eseményeit szemléltem. Elégtelen a szó kifejeznem a lepergett eseményeket, s hogy milyen benyomást
tettek rá”.
Úgy tűnt, mintha elérkezett volna Isten ítélet-végrehajtásának nagy napja. Tizenkétszer tízezren álltak a magas trón előtt, melyen fönséges személy
ült. Néhány könyv feküdt előtte, s mindenik fedőlapján lobogó tűzforma
arany betűkkel állt a fölirat: A menny jegyzőkönyve. Ekkor megnyitották az
egyik könyvet, mely azok nevét tartalmazta, akik vallják, hogy hisznek az
igazságban. Máris szem elöl veszítettem a trón körül álló megszámlálhatatlan milliókat, csak az állítólag a világosság és igazság gyermekei kötötték le
figyelmemet. Amint egyenként nevükön szólították őket, s jótetteiket említették, arcuk olyan szent örömmel ragyogott föl, mely minden irányban
szertetükröződött. Mégse ez tette rám a legmélyebb benyomást.
Bizonyságtételek, 4. kötet, 384-387. (Az ítélet)
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Másik könyvet nyitottak meg, ahol az igazságot vallók bűne állt. Az
önzés összefoglaló neve alatt következtek az összes többi bűnök. Más rovátkák fölött is szavak álltak, s ezek alatt, minden névvel szemben följegyezve voltak megfelelő rovátkákban a kisebb bűnök.
Irigység alatt állt hamisság, lopás, rablás, csalás, fösvénység és bírvágy;
nagyravágyás alatt kevélység, fényűzés, pazarlás; féltékenység alatt állt
rosszindulat, irigykedés és gyűlölet; s a mértéktelenség olyan félelmetes
bűnök sorát előzte meg, mint az erkölcstelenség, paráznaság, állati szenvedélyek kielégítése és a többi. Amint szemléltem, leírhatatlan kín töltött
el, és fölkiáltottam: „Kicsoda üdvözülhet hát? Ki állhat megigazultan Isten
előtt? Kinek folt nélküli az öltözéke? Ki lenne bűntelen a tiszta és szent
Isten szemében?”
Amint a Szent a trónon lassan fordította a lapokat, s szeme pillantásnyira megnyugodott egyeseken, tekintete mintha a lelkükbe fúródott volna, s életük minden szava és cselekedete elvonult előttük, oly világosan,
mintha lobogó tűz betűivel írták volna oda. Ilyenkor reszketés fogta el
őket, arcuk elsápadt. Először, mikor a trón előtt álltak, közöny látszott rajtuk. Most igen megváltozott a kinézetük! Eltűnt róluk a biztonság érzete,
helyébe névtelen rémület lépett. Félelem szállta meg mindenki lelkét,
hátha ők is a híjával találtak közt lesznek. Minden szem a trónon ülőre
szegeződik; s amint kutató. komoly szeme végigsiklik a csoporton, sorra
reszket a szívük; mert maguk ítélték el magukat, anélkül, hogy egy szó elhangzott volna. Gyötrődő lélekkel mindegyik bűnösnek mondja magát, s
megdöbbentő élénkséggel látja, hogy mikor bűnt követett el, az örök élet
drága adományát vetette el.
Egyik csoportot a föld terhének jegyeztek be. Amint a Bíró átható tekintete megnyugodott rajtuk, világosan előtűnt hanyagságuk bűne. Sápadt, reszkető ajakkal ismerték el, hogy szent megbízatásuk árulói voltak.
Részesültek ugyan figyelmeztetésekben s előjogokban, de nem hallgattak
ezekre, nem használták ki őket. Most belátták, hogy túl sokat vártak el
Isten könyörületétől Igaz, hogy nem kellett olyan bűnvallomást tenniük,
mint a gonoszoknak, szülötteknek; de akár a fügefa, átok alá estek, mert
nem teremtek gyümölcsöt: mivel nem használták föl a rájuk bízott talentumokat.
Ez a csoport magát tette legfőbbé, csak önző érdekeiért fáradozott.
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Nem voltak gazdagok Istenben, mivel figyelmen kívül hagyták igényeit.
Bár Krisztus szolgáinak vallották magukat, nem vezettek hozzá embereket. Ha Isten ügye az ö erőfeszítéseiktől függött volna, csak sorvadozott
volna; mert nemcsak az Istentől rájuk bízott összegeket tartották vissza,
hanem magukat is. Most fölismerték és megértették, hogy mikor Isten
munkájával s ügyével felelőtlenül bántak, a baloldalra sorozták be magukat. Noha volt alkalmuk, mégsem végezték a munkát, melyet végezhettek, s végezniük kellett volna.
Az igazságot vallók neve mind említésre került. Némelyiküket hitetlenségük miatt róttak meg, némelyeket, mert hanyag szolgák voltak, mert
hagyták, hogy mások végezzék a munkát a Mester szőlőjében, mások viseljék a legsúlyosabb felelősségeket, míg ők földi érdekeiket szolgálták.
Ha ápolták, ha fölhasználták volna Istentől nyert képességeiket, akkor hű
teherhordozók lehettek volna, fáradozva a Mester ügyéért. A Bíró megszólalt: „Mindenki hite által igazul meg, s cselekedetei szerint kerül ítéletre.” Milyen élénken domborodott ki hanyagságuk, s mily bölcsen az Isten
rendelése, hogy mindenkire kötelességet hárított, hogy fölvirágoztassa
a művet, s mentse embertársait. Mindnek élő hitet kell tanúsítania családjában, szomszédságában, jótettekkel kellett viseltetnie a szegények,
együttérzéssel a szomorkodók iránt, hittérítést kellett végeznie, s javaival
támogatni az Isten ügyét. De, akár Méroz, a miatt nyugodott meg rajtuk
Isten átka, amit nem végeztek el. Azt a munkát szerették, mely a földi
életben hozza a legkövérebb hasznot, s nevüknél a jócselekedetek rovátkában gyászos üresség tátongott.
A hozzájuk intézett szavak a legkomolyabbak voltak: „Megmértek benneteket a mérlegen, s híjával találtak. Elhanyagoltátok a lelki felelősségeket, mert a világi dolgok kötöttek le, bár a helyzetetek megkövetelte volna, hogy emberinél nagyobb bölcsességgel, végesnél nagyobb belátással
rendelkezzetek. Erre hivatásod gépies végzésénél is szükséged lett volna;
s mikor kikapcsoltad Istent és dicsőségét a dolgaidból, áldásának is hátat
fordítottá!
Sokszor elhangzott a kérdés: „Miért nem mostátok meg jellemruhátokat a Bárány vérében? Isten nem azért küldte Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem, hogy általa meg tudja menteni a világot. Irántatok
való szeretetem önzetlenebb, mint az anya szeretete. Azért szenvedtem
Bizonyságtételek, 4. kötet, 384-387. (Az ítélet)
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el a kereszthalált, azért viseltem a bűn terhét és átkát, hogy módomban
álljon eltörölni gonoszságtok sötét följegyzését, s ajkatokhoz emelni az
üdvösség poharát. Azért viseltem el a halálgyötrelmeket, a sír sötétjének
rémségeit, hogy legyőzhessem azt, akié a halál hatalma volt, föltörhessem a börtönt, s kitárhassam előttetek az élet kapuit. Azért vetettem alá
magamat a gyalázatnak és kínnak, mert végtelen szeretettel szerettelek
benneteket, s vissza akartalak hozni, konok. eltévedt juhokat Isten paradicsomába, az élet fájához. Az áldott életet, melyet ily áron vettem meg
nektek, semmibe vettétek. Elkerültétek a szégyent, gyalázatot és csúfságot, amit Mesteretek vállalt értetek. Nem becsültétek meg az elő¬jogokat,
noha élete árán tette elérhetővé számotokra. Nem voltatok készek részesei lenni szenvedéseinek, ezért dicsőségében sem vehettek részt.” Ekkor
ünnepélyes szavak hangzottak: „Aki gonoszat tesz, tegye továbbra is, aki
tisztátalan, csak tisztátalankodjék, de aki igaz, legyen még igazabb, s aki
szent, legyen még szentebb.” Akkor bezárult a könyv, s lehullt a palást a
trónon ülőről, előtárva Isten Fiának rettenetes dicsőségét.
A jelenet elmúlt, s láttam, hogy még a földön vagyok, kimondhatatlanul hálásan, hogy Isten napja még nem jött el, s hogy az Úr még mindig
adományozza a próbaidő becses óráit, hogy föl tudjunk készülni az örökkévalóságra.
<<< vissza a 7. tanulmányhoz
8. Tanulmány javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK, 1. KÖTET, 115-121. (MEGÚJULÁSRA VALÓ FELHÍVÁS)

A GYÜLEKEZET NAGY SZÜKSÉGE
Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges munkánknak
tekintenünk! Komoly igyekezetre van szükség az Úr áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem lenne készséges ránk
árasztani áldását, hanem mert készületlenek vagyunk annak elfogadására. Mennyei Atyánk nagyobb készséggel adja Szentlelkét az azt kérőknek,
mint amilyennel földi szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. A mi
feladatunk viszont az, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima
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által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek mellett Isten áldásaiban részesülhetünk. A megújulásra egyedül imára jövő válaszként
számíthatunk. Az emberek nem találhatnak örömet az Ige hallgatásában
mindaddig, amíg nélkülözik Isten Szentlelkét. Amikor azonban a Lélek
ereje megérinti szívüket, az Istenről szóló beszéd nem marad hatástalan.
Akiket Isten Igéjének tanításai vezetnek a Szentlélek jelenléte és kellő körültekintés kíséretében, azoknak csodálatos tapasztalatban lesz részük
összejöveteleinken, és otthonaikba visszatérve egészséges légkört fognak
árasztani magukból.
A régi zászlóvivők tudták, mit jelent imában küzdeni Istennel, és hogy
miként lehet részesülni Lelke kiárasztásának örömében. Ők már meghaltak, s vajon kik azok, akik helyüket betöltik? Mi a helyzet a felnövekvő
generáció tagjaival? Megtértek-e Istenhez? Engedünk-e a mennyei szenthelyen folyó megtisztító munkának, vagy valamiféle kényszerítő erőre várunk, ami ébredésünk előtt majd a gyülekezetre száll? Az egész egyház
megújulásában reménykedünk? - Az az idő sohasem jön el.
Az egyházban sokan vannak, akik nem tértek meg és nem egyesülnek
küzdő, kitartó imában. Egyenként kell dolgoznunk! Többet kell imádkoznunk és kevesebbet beszélnünk! A bűnök elhatalmasodnak, és az embereket meg kell tanítani arra, hogy ne legyenek elégedettek a kegyesség
látszatával, mely lélek és erő nélkül való. Hagyjuk el bűneinket, tartsuk
féken gonosz hajlamainkat és törekedjünk szívünk vizsgálatára, s akkor
majd lelkünk nem lesz tele hiábavalóságokkal! Nem magunkban fogunk
bízni és majd annak tudata tölt el bennünket szüntelenül, hogy életerőnket Istentől kapjuk.
Sokkal jobban kell félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. Az
erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyházban, mint a
világban. A hitetlenek joggal várják el, hogy azok, akik Isten törvénye és
a Jézus hite megtartóinak vallják magukat, többet tegyenek, mint bármely más osztály, hogy következetes életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal elősegítsék és tiszteljék az ügyet, amit képviselnek.
De gyakran az igazság állítólagos szószólói bizonyultak az előrehaladás
legnagyobb akadályának. A hitetlenség eltűrése, a kétely kijelentése, a
sötétség dédelgetése bátorítja a gonosz angyalok jelenlétét és utat nyit
Sátán utasításainak végrehajtására.
Szemelvények, 1. kötet, 115-121. (Megújulásra való felhívás)
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ÚTKÉSZÍTÉS AZ ELLENSÉG ELŐTT
A lelkek ellenségének nincs hatalma arra, hogy olvasson az emberek
gondolataiban, azonban jó megfigyelő és megjegyzi a szavakat, számba
veszi a tetteket és nagy ügyességgel úgy rendezi a kísértéseket, hogy
elfogadhatók legyenek azok számára, akik az ő hatalmába helyezik magukat. Ha igyekeznénk elnyomni a bűnös gondolatokat és érzéseket, és
azokat nem juttatnánk kifejezésre szavakban vagy tettekben, akkor Sátán
vereséget szenvedne, mivel megtévesztő kísértéseit nem tudná ránk alkalmazni.
De milyen gyakran megtörténik, hogy hitvalló keresztények önuralom
híján ajtót nyitnak a lelkek ellensége előtt! Olyan megoszlások és keserű
széthúzások lettek általánossá a gyülekezetben, amelyek bármely világi társulásnak is szégyenére lennének. Mindez azért van, mert a tagok
nem törekednek eléggé arra, hogy féken tartsák rossz érzéseiket és vis�szaszorítsák azokat a szavakat, melyeket Sátán saját előnyére használhat.
Mihelyt elidegenülő érzések ébrednek bennük, az ügy Sátán elé kerül,
aki ezáltal lehetőséget kap kígyószerű bölcsességének és tudományának
használatára, hogy megoszlást szerezzen és pusztítást végezzen a gyülekezetben. Minden széthúzás veszteségekkel jár. A széthúzó felek személyes barátai is állást foglalnak a számukra megfelelő oldalon, és ezzel
a meghasonlás elhatalmasodik. Az önmagával meghasonlott ház pedig
nem állhat fenn. A sértés visszavágást idéz elő és ez így folytatódik tovább. Sátán és angyalai szorgosan munkálkodnak, hogy az így elvetett
magok aratását biztosítsák.
A világiak feltekintenek és gúnyosan így kiáltanak: „Nézzétek mennyire
gyűlölik egymást ezek a keresztények! Ebből a vallásból mi nem kérünk!”
Mély elégedettséggel tekintenek magukra és hitetlen jellemükre. Ekképpen megerősödnek gonosz útjukban, Sátán pedig örvend sikerének.
A nagy csaló minden olyan lélek számára elkészítette gonosz tervét,
akik nincsenek felövezve a próbára, és akik nincsenek a szüntelen ima
és az élő hit védelmében. Keresztényi kötelességünk, hogy a botrányköveket eltávolítsuk az útból. Minden akadályt félre kell tennünk! Valljunk
be és bánjunk meg minden bűnt, hogy az Úr útja elkészülhessen, hogy
hozzánk térhessen és gazdag kegyelmében részesíthessen bennünket. A
világnak, a testnek és az ördögnek vereséget kell szenvednie!
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Nem készíthetjük azáltal az utat, hogy megnyerjük az Istennek ellenszegülő világ barátságát. Isten segítségével megtörhetjük annak csábító
hatását magunkra és másokra nézve is. Sem egyénileg, sem közösségileg
nem biztosíthatjuk magunkat az elszánt és könyörtelen ellenség szüntelen kísértéseivel szemben, de Jézus erejével visszautasíthatjuk azokat.
A gyülekezet minden tagja világító fényforrás lehetne a világban. Ha
ez így lenne, akkor az emberekben nem merülne fel az a kérdés: vajon
mivel tesznek többet a keresztények másoknál? A világ szokásaitól való
elzárkózás és a gonosz látszatának elkerülése lehetséges és szükségszerű
is azért, hogy ne adjunk alkalmat a rágalmazóknak. A rágalmakat nem
kerülhetjük el, azok jönni fognak. Legyünk azonban óvatosak, hogy ne
saját bűneink és helytelenségeink miatt érjen vád bennünket, hanem a
Krisztus nevéért.
Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe minden
akadályt eltávolít az útból, hogy ezáltal az Úr kitölthesse Lelkét a most
még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha Sátánon állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe körében. De nem vagyunk
tudatlanok módszereit illetően. Lehetséges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten Lelke számára az út, az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja
megakadályozni az Isten népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny ablakait, hogy ne essen eső a földre. Gonosz emberek és
démonok nem állhatnak Isten művének útjába és nem zárhatják el jelenlétét népének tagjai elől, ha azok megadó és megtört szívvel megbánják
és elhagyják bűneiket, és hit által Isten ígéreteire hivatkoznak. Minden
kísértést és minden ellenszegülésre való késztetést - akár titkosat, akár
nyíltat - sikerrel vissza lehet utasítani: „nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6).
AZ ENGESZTELÉS IDEJÉBEN ÉLÜNK
Az engesztelési nap idejében élünk, amikor bűneinknek bevallása a
bűnbánat révén előttünk kell menniük az ítéletre. Isten ma nem fogad el
ízetlen, lélektelen bizonyságtételt prédikátoraitól. Az ilyen bizonyságtétel
nem lenne jelenvaló igazság. Az erre az időre szóló üzenetnek alkalmas
időben adott eledelnek kell lenni Isten egyháza számára. Sátán azonban
arra igyekszik, hogy ezt az üzenetet fokozatosan megfossza erejétől, hogy
Szemelvények, 1. kötet, 115-121. (Megújulásra való felhívás)
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az emberek ne készülhessenek fel az Úr napján való megállásra.
Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szentjébe,
hogy megkezdje a vizsgálati ítélet munkáját. A meghalt igazak esetei haladtak el az Úr szemei előtt. Amikor ez a munka befejeződik, az ítélethozatal az élőket illetően is megkezdődik. Milyen értékesek és fontosak
ezek a pillanatok! Mindegyikőnk sorsa felől a mennyei udvarban döntenek. Elkövetett tetteinknek megfelelően, személy szerint leszünk megítélve. Az ószövetségi szolgálatban, amikor a főpap az engesztelési áldozatot
végezte a földi szentek szentjében, az embereknek meg kellett alázniuk
lelküket és meg kellett vallaniuk bűneiket Isten előtt, hogy azok kitöröltethessenek. Kisebb lenne talán a mi kötelességünk most, amikor az engesztelési napon Krisztus a mennyei szentélyben közbenjár népéért, és
végső, visszavonhatatlan ítéletet hoz mindegyikünkre nézve?
Milyen a mi helyzetünk ebben a félelmetes és ünnepélyes időben?
Büszkeség, képmutatás, csalás, divatkövetés, könnyelműség, szórakozás
és tekintély utáni vágy itatja át az egyházat! Ezek a bűnök úgy elhomályosították az emberek értelmét, hogy az örökkévaló dolgok rejtve maradtak
előlük. Kutassuk a Szentírást, hogy megtudjuk, hol tartunk a világtörténelemben! Szerezzünk értelmet a mennyei szenthelyen most értünk folyó
szolgálat felől és afelől, hogy milyen lelki szintet kell elérnünk, mialatt az
engesztelési munka tovább folyik! Ha valamelyest fontosnak tartjuk lelkünk üdvösségét, akkor határozott változáson kell átmennünk. Keressük
az Urat őszinte bűnbánattal! Valljuk meg bűneinket töredelmesen, hogy
Isten kitörölhesse azokat!
Nem maradhatunk tovább az elbűvöltség állapotában! Próbaidőnk lejárta rohamosan közeledik. Tegyük fel mindannyian a kérdést: Hogyan állok Isten előtt? Nem tudjuk milyen hamar kerül nevünk Krisztus elé, hogy
sorsunk örökre eldőljön. Milyen határozatok fognak születni? Az igazak
vagy a gonoszok közé számláltatunk majd?
GYÜLEKEZETI ÉBREDÉS ÉS BŰNBÁNAT
Keljen fel és bánja meg visszaeséseit Isten előtt a gyülekezet! Ébredjenek az őrállók és fújják hangosan a trombitát! Félreérthetetlen figyelmeztetést kell adnunk! Isten ezt parancsolja szolgáinak: „Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek
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bűneiket, és Jákób házának vétkeit!” (Ésa 58:1). Fel kell tudni hívnunk az
emberek figyelmét. Ha ezt nem tudjuk megtenni, minden próbálkozás
értelmetlen lesz. Mégha mennyei angyal szólna is hozzájuk, szavai nem
jelentenének többet, mintha süket fülekhez intézné azokat.
A gyülekezetnek munkába kell állnia! Isten Lelke nem jöhet el addig,
amíg az út el nem készül számára. Komoly önvizsgálatot kellene tartani!
Egyesült és kitartó imádkozásra, valamint hit által az Isten ígéreteire való
hivatkozásra van szükség. Ne a testünkre öltsünk gyászruhát, mint a régi
időkben, hanem lelkünket alázzuk meg mélységesen! Semmi okunk nincs
az öndicséretre és önelégültségre. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas
keze alatt! Ő meg fogja vigasztalni és áldani az őszinte keresőket.
A munka előttünk áll. Be akarunk-e kapcsolódni? Gyorsan kell dolgoznunk, határozott lépésekkel kell előrehaladnunk! Fel kell készülnünk az Úr
nagy napjára! Nincs vesztegetni való időnk önző célokra fordíthatnánk. A
világot figyelmeztetni kell! Mit teszünk egyénileg azért, hogy mások elé
tárjuk a világosságot? Isten minden emberre bízott munkát. Mindenkinek
van feladata, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ha nem akarjuk elveszíteni lelkünket.
Testvéreim! Meg akarjátok szomorítani a Szentlelket, hogy eltávozzon
tőletek? Ki akarjátok zárni az áldott Megváltót, mert nem vagytok felkészülve jelenlétére? Veszni hagyjátok a lelkeket az igazság ismerete nélkül,
mert kényelmeteket jobban szeretitek, mint azt a terhet hordozni értük,
melyet Jézus értetek hordozott? Ébredjünk fel álmunkból! „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen” (1Pt 5:8). (The Review and Herald,
1887. március 22.)
A REFORMÁCIÓ MEGÚJULÁSSAL JÁR EGYÜTT
Sok szívben szinte nyoma sincs a lelki életnek, és ez nagyon elszomorít. Attól tartok, hogy a világ, a test és az ördög elleni küzdelmet feladtuk.
Kiegyezzünk-e félholt keresztényekként a világ önző és telhetetlen lelkületével, osztozva annak istentelenségében és mosolyogva annak csalásain? - Ne! Ragaszkodjunk az igazság alapelveihez Isten kegyelméből! Kezdeti
bizalmunkat tartsuk meg erősen mindvégig! „Az igyekezetben ne legyetek
restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok!” (Róm 12:11). Egy
Szemelvények, 1. kötet, 115-121. (Megújulásra való felhívás)
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Mesterünk van, a Krisztus. Rá kell tekintenünk! Bölcsességet kell nyernünk
tőle! Kegyelme által meg kell őriznünk megbízhatóságunkat! Szelíden és
töredelmesen állva Isten előtt be kell mutatnunk Krisztust a világnak!
Gyülekezeteinkben több prédikációt akartak. A tagok a Szentlélek helyett a szószék kijelentéseire támaszkodtak. Mivel lelki ajándékaikat nem
használták, azok gyengeséggé korcsosultak. Ha a prédikátorok új területeken kezdenének dolgozni, akkor a tagokra nagyobb felelősség hárulna,
s ezáltal képességeik fejlődnének.
Isten súlyos vádat emel a prédikátorok és népe ellen lelki gyengeségük
miatt: „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév,
kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a
nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom
néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy;
és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy
láss” (Jel 3:15-18). Isten lelki ébredésre és reformációra szólítja népét. Ha
ez nem jön el, akkor a langymelegek még visszataszítóbbak lesznek az Úr
számára, mígnem megszűnik gyermekeinek tekinteni őket.
A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra van
szükség. A megújulás és a reformáció két különböző dolog. A megújulás
a lelki élet megelevenedését, az értelem és szív erőinek megélénkülését,
azaz a lelki halálból való feltámadást jelenti. A reformáció mögött pedig
újjászerveződés, elgondolások és tanítások, valamint szokások és tettek
megváltozása áll. A reformáció nem teremheti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsolódik össze a Lélektől indított megújulással. A
megújulásnak és reformációnak el kell végezniük kijelölt feladatukat, és
ebben a tevékenységben egyesülniük kell (The Review and Herald, 1902.
február 25).
EGYSZERŰ EMBEREK ELHÍVÁSA A MUNKÁRA
Isten feltárta előttem, hogy terveit különböző módokon és eszközökön
keresztül fogja véghezvinni. Nem csak a legtehetségesebbek, nem csak
a magas pozíciókban lévők és a világ által tanultnak nevezett emberek
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azok, akiket az Úr hatalmas és szent lélekmentő munkájában felhasznál.
Egyszerű eszközöket fog alkalmazni. Sokakat használ majd, akiknek kevés
anyagi hasznuk származik művének továbbviteléből. Egyszerű közvetítők
által ingatlanok és földbirtokok tulajdonosait fogja megnyerni az igazságnak, és ezek majd az Úr segítő kezévé válnak műve építésében (62. Levél,
1909). [Megjelent a Krisztus a mi igazságunk, első kiadásában, de egyéb
okok miatt a második szerkesztésből kimaradt. - A szerkesztők.]
<<< vissza a 8. tanulmányhoz
9. Tanulmány javasolt olvasmánya
SONS AND DAUGHTERS OF GOD,168–174.

EGY BOLDOG LÉGKÖR AZ OTTHONBAN ELŐSEGÍTI AZ
EGÉSZSÉGET
„Boldog nép az, a melynek az Úr az ő Istene.” Zsol 144:15.
Az otthon, amelyben szeretet lakozik - és ez kifejezésre jut tekintetükben, szavaikban és cselekedetükben - az a hely, ahol az angyalok örömmel
lakoznak… Áradjon szívetekbe a szeretet, a vidámság, a boldog megelégedettség napfénye, és annak üde befolyása hassa át otthonotokat… Az így kialakított légkör olyan lesz gyermekeitek számára, mint a levegő és napfény
a növényvilágnak, amely előmozdítja az egészséget és az életerőt.
Neveljétek a lelketeket derűre és a hála kifejezésére Isten felé, az Ő
irántunk való nagy szeretetéért… A keresztény derű a szentség legszebb
megnyilvánulása.
A bánatos és aggódó arc nem orvosolhat egyetlen bajt sem, hanem
mérhetetlen kárt okozhat. De a vidámság és a remény beragyogja mások
ösvényét is, és „életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek
egészség” (Péld 4:22).
Az anya igyekezzen derűs, elégedett és boldog lenni. Minden erőfeszítése - amit ennek megteremtésére kifejt - bőségesen megtérül gyermekei
testi jólétében és erkölcsös jellemében. Vidámságával örömet varázsol a
családba és ez az egészségére is nagyon jó hatással van.
Sons and Daughters of God,168–174.
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A fiatalság kicsattanó egészsége mozgást, vidámságot kíván. Olyan
boldog, kellemes és őket körülvevő légkört, amely testi egészségük és
arányos jellemük kifejlődését munkálja.
Isten azt szeretné, ha a világosság gyermekeként a vidám, boldog lelkületet ápolnánk, „hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket” (1Pt 2:9)
A MUNKA HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE ÉS A BOLDOGSÁGRA
„Mert megáld téged az Úr, a te Istened minden termésedben, és kezeidnek minden munkájában; azért örvendezz igen!” 5Móz 16:15.
Ha lelkiismeretesen ellátod házi kötelességeidet, ha betöltöd azt a helyet, amelyet a legjobban be tudsz tölteni - bármilyen egyszerű és szerény
legyen is -, az igazán fölemelő lesz számodra. Pontosan erre az isteni áldásra van szükséged! Ebben békét és szent örömet találsz. Ebben lelsz
majd gyógyulásra is, mert ez az, ami titkon és észrevétlenül gyógyítja a
lélek sebeit, sőt a testi szenvedéseket is. Az a lelki nyugalom és egyensúly,
amely a tiszta és szent indítékokból fakad, erőt és rugalmasságot kölcsönöz a test valamennyi szervének. A belső béke és az Isten előtt vétlen lelkiismeret életre kelti a szellemi képességeket, akár a zsenge növényeket a
rájuk permetező harmat. Akaratod a helyes irányba terelődik és uralmad
alatt marad, s bár biztosabb fellépést ad, mégis mentes lesz a romlottságtól. Elmélkedéseid, mivel megszentelődnek, az öröm forrásai lesznek.
Csöndes nyugalmad, amelyre így tettél szert, áldást jelent mindazok számára, akikkel érintkezel… Minél inkább megízleled ezt a mennyei békét
és lelki egyensúlyt, annál inkább növekedni fog benned. Élénk, életerős
öröm ez, amely erkölcsi erejét nem fojtja a halál állapotához hasonló
álomba, hanem még élénkebb tevékenységre serkenti. A tökéletes béke
mennyei vonás, amellyel az angyalok rendelkeznek.
Soha nem fog a gyermek vagy fiatal megelégedettséget érezni, amíg az
otthoni kötelességek végzésével nem könnyítnek az anya fáradt kezein,
megterhelt szívén és lelkén… Éppen azok szenvednek a magánytól és
elégedetlenségtől, akik nem vesznek részt a terhek hordozásában. Nem
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tanulták meg azt az igazságot, hogy akik boldogok, azért boldogok, mert
megosztják a napi munkát.
A céltudatos munkára lenne szükségük ahhoz, hogy megerősödjenek,
derűsek, életvidámak és boldogok legyenek, s bátran szembenézzenek a
különféle próbákkal, nehézségekkel, amelyek e világban körülvesznek
bennünket.
EGÉSZSÉG ÉS BOLDOGSÁG A SZABADBAN
„Mily számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad
meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.” Zsol 104:24.
A férfiakban, nőkben és gyermekekben a szabad levegőn való foglalkozás vágyat kelt, hogy tiszták és nemesek legyenek. A természet nagy
gyógyforrásainak hatása, serkentő, megújító, életadó tulajdonságai megerősítik a testet, fölélesztik az értelmet, föltámasztják a képzeletet, élénkítik a lelket, s elősegítik Isten Igéje szépségeinek méltányolását.
A tiszta levegőben egészség és élet van. Belélegezve azt megerősíti az
egész szervezetet.
A természet szépsége elvonja az embert a bűntől és evilági vonzalmaktól és a tisztasághoz, békességhez és Istenhez vezeti. Ezért a földművelés
jó munka a gyermekeknek és fiataloknak. Közvetlen kapcsolatba kerülnek
így a természettel és a természet istenével… Különösen az ingerlékeny
gyermekeknek vagy fiataloknak nagyon jó ez. Ezek számára egészség és
boldogság rejlik a természet tanulmányozásában, s ez soha el nem múlik
gondolataiból, mert olyan tárgyakkal függnek össze, melyek örökké szem
előtt állnak.
A természet világával Isten az emberek kezébe helyezte a kulcsot,
amely az Ő Szavának kincsestárát megnyitja. A láthatatlan dolgokat itt
a láthatók szemléltetik, az Isten által teremtett világ az Ő bölcsességét,
örökkévalóságát, igazságosságát és végtelen kegyelmét nyilatkoztatja ki,
s teszi még jobban érthetővé… Isten azért alkotta gyönyörűvé világunkat,
mert örömét leli boldogságunkban.
Ha azt akarjuk, hogy a gyermekeknek és ifjainknak jó egészségük, viSons and Daughters of God,168–174.
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dám kedélyük, életerejük, jól fejlett izomzatuk és értelmük legyen, akkor
sokat tartózkodjanak a friss levegőn! Gondoskodjunk számukra jól beosztott foglalkozásról és szórakozásról!
A gyerekek és fiatalok egészsége, jó kedélyállapota érdekében, s hogy
egészségesen fejlődjön szellemük és izomzatuk, lehetőleg sokat legyenek
a szabad ég alatt, a friss levegőn, ahol jól megszervezett időtöltést kell
biztosítani nekik.
Az igazi boldogság nem a pompában és fényűzésben található, hanem az Istennel való közösségben, amely teremtett munkáin keresztül
ápolható.
AZ ÉLŐ GÉPEZET EGÉSZSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE
„Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és
légy egészséges, a mint jó dolga van a lelkednek.” 3Jn 2.
Egész lényünk helyes fölhasználása az egyik legértékesebb lecke, melyet megtanulhatunk. Ne végezzünk pusztán szellemi munkát, ne álljunk
meg utána, hanem a legjobban használjuk föl az emberi gépezet különböző részeit. Senki se alkalmas az igeszolgálatra, aki nem érti meg, miként
végezzük ezt.
Lényünk helyes fölhasználása magában foglalja az egész emberi kötelezettség-kört, magunk, a világ és Isten iránt. Használjátok hát testi erőtöket a szellemi erőkkel arányosan.A cselekedetek minősítést nyernek az
indítéktól, melyek kiváltották őket. Ha ezek nem magasztosak, tiszták és
önzetlenek, az értelem és jellem sohasem válik jól kiegyensúlyozottá.
Valóban az Úré vagytok, ő teremtett benneteket. Övé vagytok a megváltás által, hiszen életét adta értetek… Óvd az élő szervezet minden részét, hogy Istennek használhasd azokat. Egészséged tested helyes igénybevételétől függ. Ne használd helytelenül, és Istentől nyert testi, szellemi
és erkölcsi erőd egyetlen részével se élj vissza. Tedd szokásaidat az értelem ellenőrzése alá, mely maga is Isten ellenőrzése alatt áll.
Ha a fiatalok Jézus Krisztus hasonlatosságát szeretnék elérni, akkor
értelmesen kell bánjanak önmagukkal… Mindennemű egészségtelen szo138
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kást - a késői fekvést, reggel ágyban maradást, gyors evést - le kell győzni.  Jól rágjátok meg a táplálékot.Sohse egyetek kapkodva. Jól szellőztessétek ki a szobátokat és végezzetek hasznos testi munkát. Jól szellőzik-e
szobád nappal és éjszaka is, hogy megfelelően tudd végezni fizikai munkád… Képességeink teljes mértékü fölhasználása a legáldásosabb foglalatosság az összes szerv egészségének megtartása által, úgy tartva minden
szervet, hogy értelem, ín és izom egyetértéssel dolgozik együtt – így a
legértékesebb szolgálatot végezzük Istennek.
A JÓL MEGVÁLASZTOTT SZOKÁSOK JÓ EGÉSZSÉGET BIZTOSÍTANAK
„Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt
mondja az Úr.” Jer 30:17.
Az értelem nem merül ki, romlik le oly gyakran a szorgalmas igénybevételtől és kemény tanulástól, mint a rossz időben fogyasztott helytelen
tápláléktól s az egészség törvényeinek elhanyagolásától... Rendszertelen
időben való táplálkozás és alvás kimeríti az agyat. Pál apostol kijelenti,
hogy aki az istenfélelem magas mértékére akar eljutni, legyen mindenben
mértékletes. A táplálkozás, az ivás és öltözködés, mind közvetlenül kihat
lelki fejlődésünkre.
Az egészség olyan áldás, amelynek értékét nem becsülik eléggé…
Sokan, az egészségügyi törvényeket figyelmen kívül hagyva, állandóan
esznek. Ezáltal az elme elborul. Hogyan kaphatnának isteni világosságot
olyan férfiak, akik szokásaikban vigyázatlanok és így bánnak az Istentől
kapott világossággal? … Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud megőrizni számunkra, hogy az Ő dicsőségére használjuk fel.
Teremtőnk, aki testünk csodálatos szerkezetét alkotta, gondoskodik róla,
hogy egészségben tartsa, ha nem megyünk szembe a céljaival.
Az egészség, élet és boldogság a testünket igazgató természeti törvények iránti engedelmesség eredménye. Ha utunk és akaratunk egyezik
Isten akaratával és útjával, ha teremtőnk kedvére cselekszünk, akkor jó
állapotban fogja tartani a szervezetet s visszaállítja az erkölcsi, szellemi
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és testi erőket, hogy általunk munkálkodhassék dicsőségére… Ha együttműködünk vele ebben, béke és hasznosság a biztos eredmény.
Nem azért halt meg, hogy gonosz szokásoknak hódoljunk, hanem hogy
Isten fiaivá és lányaivá válhassunk, s hogy lényünk minden erejével Őt
szolgáljuk.
Kedves barátaim, haladjatok előre lépésről-lépésre, amíg összhangba
nem hozzátok szokásaitokat az élet és egészség törvényeivel!
LEGYÜNK TISZTÁK KÍVÜL ÉS BELÜL
„És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket.” Ez 36:25.
Hogy Isten szemében elfogadhatók legyenek, a nép vezetőinek szigorúan ügyelniük kellett Izrael seregeinek tisztaságára, még amikor harcba
indultak is. Minden léleknek szentül megparancsolták, a főparancsnoktól
a közlegényig mindenkit felelőssé tettek, hogy megőrizzék személyük és
környezetük tisztaságát. Szent kötelesség volt, hogy testben és lélekben
szentek legyenek. Nem volt szabad hanyagul vagy felületesen végezni kötelességüket. Minden tekintetben meg kellett őrizniük a tisztaságot. Nem
tűrhettek meg semmi rendetlenséget, szennyes, egészségtelen dolgot a
környezetükben, ami megrontaná a levegő tisztaságát.
A Jahve által kijelentett Tízparancsolat nem élhet azok szívében, akik
rendezetlen és tisztátalan szokásokat ápolnak életükben. Ha az ősi Izrael
még csak meg sem hallgathatta a szent törvény kijelentését anélkül, hogy
Jahve törvényének engedelmeskedve megtisztítsa öltözékét, akkor a szent
törvény hogyan íródhatna be azok szívébe, akik személye, ruhája és lakása nem tiszta? Ez lehetetlen.
Tiszta és szent hely a menny. Isten is tiszta és szent. Aki jelenlétébe lép, engedelmeskedjék utasításainak, legyen a teste és ruházata tiszta
és rendes, ezzel tanúsítva tiszteletet maguk és Isten iránt. A szívnek is
meg kell szentelődnie. Akik megszentelik szívüket, nem hoznak szégyent
szent nevére, hogy szennyes szívvel… imádják. Isten észreveszi ezeket a
dolgokat. Fölfigyel az imádkozók szívének előkészületeire.
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Az angyalokra hatással vannak azon dolgok, amelyek Istennek népét
külsőleg övezik.
DÁNIEL A LEGJOBBAT VÁLASZTOTTA EZÉRT ÁLDÁSOKAT
KAPOTT
„És tíz nap mulva szebbnek látszék az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala.”
Dn 1:15.
A fiataloknak olyan helyet kell elfoglalniuk, ahol szívüket teljes Istennek adják, ahol Istent dicsőítik képességeikkel. Így Isten is megtiszteli
majd őket azzal, hogy tudást és bölcsességet ad nekik. Dániel a babilóniai
királyi udvarban hűen megállt az elvek mellett a korrupt pogányok között.
„De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király
ételével és a borral, amelyből az iszik vala.”
Dániel és társai nem tudták, mi lesz döntésük következménye; lehet,
hogy életükbe fog kerülni, mégis eltökélték, hogy a szigorú mértékletesség egyenes ösvényét fogják taposni a laza erkölcsű babiloni királyi udvarban.
Dániel és társai példája alapján láthatjuk, hogy lehetetlen elérni azt a
szintet amelyet Isten szeretne hogy elérjenek gyermekei, ha egy könnyed
és megalkuvó vallásként elhagyja az elveket és enged a körülmények irányításának. Azok a fiatalok, akik Istennek szeretnének szolgálni, nem vehetnek részt világi mulatságokban, ne gyengítheti el őket a fényűzés, nem
fogyaszthatnak alkoholt, mert ezeket a gazdag és tiszteletben álló világiak
kínálják fel számukra, és félnek elutasítani kedvességüket. Úgy vélekednek, hogy különleges tiszteletben részesülnek és az udvariasság megköveteli tőlük a felkínált szívesség elfogadását. Azonban az Isten iránti hűség
legyen az elsődleges és Istennek félelme vezesse a keresztényt. Babilónia királya úgy döntött, hogy nagy megtiszteltetésben részesíti Dánielt
és társait, ők azonban jobban tisztelték Isten parancsolatait, mint a király
kedvességét… Isten megbecsülte Dánielt és így tesz minden fiatallal, aki
Dániel eljárását követi.
<<< vissza a 9. tanulmányhoz
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A NÉP ZÚGOLÓDIK
Mikor Izráel népének jól ment sora, maguknak tulajdonították a dicsőséget. De ha vizsgára és próbára került sor az éhség vagy harcok miatt,
Mózest kárhoztatták minden bajukért. Isten hatalmának, mely az Egyiptomból szabadulásuk csodáiban nyilvánult meg, s melyet időről időre
egész vándorlásuk alatt is láthattak, hitre kellett volna serkentenie őket,
örökre be kellett volna zárni szájukat, hogy a hálátlanság egyetlen hangját se eresszék ki rajta. Mégis az ínség legkisebb közelsége, a veszélytől
való legparányibb félelem nagyobb súllyal esett latba, mint a tengernyi
kedvezés, melyben részesültek. Akkor nem emlékeztek a legfenyegetőbb
veszélyek idején nyert áldásokra. Amin az aranyborjú imádása miatt át
kellett menniük, olyan mély benyomást kellett volna tenni rájuk, melyet
lehetetlen kitörölni. De, bár Isten haragjának jelei frissen lebegtek előttük, a foghíjas sorok, a hiányzók száma, akik azért estek el, mert ismételten vétkeztek az angyal ellen, aki vezette őket, mégsem szívlelték meg a
leckét, mégsem tették jóvá hű engedelmességgel múltbeli bukásaikat, s a
Sátán kísértései újra legyőzték őket.
A világ legszelídebb emberének legnagyobb igyekezete sem tudott
gátat vetni engedetlenségüknek. Mózes önzetlenségét féltékenységgel,
gyanakvással és rágalommal viszonozták. Szerény pásztorélete sokkal, de
sokkal békésebb és boldogabb volt, mint a szilaj lelkű roppant gyülekezet
lelkipásztorsága. Sokkal nehezebb volt elviselni indokolatlan féltékenységeiket, mint a puszta vad farkasait. Mózes mégse merte a maga útját
választani, s azt tenni, ami legkellemesebb lett volna számára. Isten parancsára maga mögött hagyta a pásztorbotot, s a hatalom pálcáját kapta
helyette kezébe. Mózes nem merte letenni a kormánypálcát, nem mert
lemondani, míg Isten el nem bocsátotta.
Az értelem megkísértése az ősellenség aknamunkája. Belopja számító
sugallatait, felkavarja a kételkedést, hitetlenséget és bizalmatlanságot annak szavai és tettei iránt, aki felelősség terhe alatt áll, s aki Isten elgondolását törekszik megvalósítani munkásságával. Sátán külön célja bajokat,
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zavart és ellenállást zúdítani Isten választott szolgáira és környezetükre,
amivel majd akadályozza munkásságukat, s ha csak lehet, elcsüggessze
őket. Féltékenykedés, belvillongás és aljas gyanúsítás nagymértékben
ellensúlyozza Isten azon szolgáinak igyekezetét, akiket az Úr rendkívüli
munkára jelölt ki.
Az ősellenfél terve, hogy elűzze őket kötelességük őrhelyéről, ezért
eszközein át végzi romboló munkáját. Akit csak bizalmatlanságra, gyanakvásra tud késztetni, mindet eszközeiül használja. A zsidók nem becsülték meg Mózes helyzetét, amint Izráel Istenéért hordozta a terheket. Az
ember természete, ha nem áll közvetlen Isten Lelkének hatása alatt, hajlamos az irigykedésre, féltékenységre, kegyetlen bizalmatlanságra, amiket, ha le nem győznek, arra a kívánságra vezet, hogy belekössenek és
letiporjanak másokat, miközben önző emberek építik fel magukat az Úr
szolgáinak romjain.
KÓRÉ, DÁTÁN ÉS ABIRÁM
Isten rendelésére különleges tisztséggel bízták meg e három férfit.
Azok közt voltak, akik a hetven vénnel együtt felmentek a hegyre, hogy
szemtanúi legyenek Isten dicsőségének. Szemtanúi voltak a dicső fénynek, mely Krisztus Isten-alakját borította. A felhő alja olyan volt, mint a
zafír kövezet, s fénylett, mint a tiszta ég. Ezek hárman az Úr dicsőségének jelenlétében voltak. Ettek és ittak anélkül, hogy megölte volna őket a
tisztaság és felülmúlhatatlan ragyogás, mely visszatükröződött rájuk. Ám
később változás állt be bennük. Kísértésnek, eleinte csak jelentéktelen
kísértésnek adtak helyet, s mikor azt ápolták magukban, a kísértés megerősödött, míg az ördög hatalma el nem uralkodott gondolataikon. Ezek
hárman a lehető legképtelenebb ürüggyel kezdték az elhidegülés terjesztését. Eleinte csak célozgattak, s kétségüket hangoztatták, melyet sokan
kedvezőn fogadtak, ezért ők még többre merészkedtek. S miután megerősödtek gyanújukban az ettől vagy mástól elejtett szó nyomán, mindegyik hangot adva annak, amint bizonyos dolgokról – melyre felfigyelt –
vélekedett, e félrevezetett lelkek valóban azt kezdték hinni, hogy az Úrért
lelkesednek ez ügyben, s hogy nem maradna mentségük, ha be nem láttatják, és meg nem értetik Mózessel, hogy mily lehetetlenül visszás helyzetet foglal el Izráellel szemben. A bizalmatlanság, a széthúzás, az irigység
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és féltékenység csekélyke kovásza egyre erjesztette Izráel táborát.
Kóré, Dátán és Abirám először azokon kezdték kegyetlen áskálódásukat, akiket Isten szent felelősségekkel bízott meg. Sikerült is elidegeníteniük kétszázötven fejedelmet, akiket jól ismertek, s tiszteltek a gyülekezetben. Ezekkel a hatalmas és tekintélyes emberekkel a pártjukon,
biztosak voltak benne, hogy alapos változást hoznak a dolgok rendjébe.
Azt képzelték, hogy át tudják alakítani Izráel kormányát, és jókorát tudnak
javítani a jelenlegi vezetésen.
Kóré elégedetlen volt helyzetével. Bár részt vett a szentsátor szolgálatában, azt szerette volna, ha papi tisztre emelik. Isten Mózest tette meg
Kormányzónak, a papi tisztet pedig Áronnak, és Áron fiainak adta. Kóré
eltökélte, hogy kényszeríteni fogja Mózest, változtasson a rendszeren,
hogy ő emelkedhessék papi méltóságra. Hogy biztosabb legyen dolgában, Dátánt és Abirámot, Rúben két leszármazottját is bevonta a lázadásba. Azzal érveltek, hogy mivel Jákob legidősebb fiától származnak, a
főhatalom, amit Mózes bitorolt, valójában az ő joguk, s Kóréval belevetették magukat a gonosz áskálódásba. Majd kétszázötven hírneves férfit
is rávettek, hogy csatlakozzanak hozzájuk, akik részt akartak a papságból
és a kormányzásból.
Isten azért tűntette ki a lévitákat a szentsátor szolgálatának végzésével, mert nem vettek részt sem az aranyborjú elkészítésében, sem imádásában, s mert hűen végrehajtották Isten parancsát a bálványimádókon.
A léviták tisztje volt a szentsátor felállítása is, s hogy körülötte táborozzanak, míg Izráel seregei távolabb ütötték fel sátrukat. Vándorláskor ők
bontották le, ők vitték a szentsátrat, a szövetség ládáját s a többi szent
berendezést. Mivel Isten ennyire megtisztelte a lévitákat, ők még nagyra
vágyóbbak lettek, magasabb tisztségre pályáztak, hogy nagyobb tekintélyük legyen a gyülekezetben. „Összejöttek Mózes és Áron ellen, és így
beszéltek: Elegünk van belőletek! Az egész közösség szent, mind együtt,
mert körében az Úr. Miért emelkedtek hát az Úr közössége fölé?”
HÍZELGÉS ÉS HAMIS SAJNÁLKOZÁS
Semmi sem tetszik jobban az embereknek, mintha dicsérik őket, hízelegnek nekik, mikor pedig sötétben tévelyegnek, helytelenül tesznek, és
intést érdemelnének. Kóré először meghallgatásra talált a népnél, aztán
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megnyerte támogatásukat, mikor kényúr-vezetőnek nevezte Mózest. Azt
mondta, hogy túl szigorú, túl követelőző, túl parancsolgató, és hogy úgy
inti meg a népet, mintha bűnösök lennének, holott ők szent nép, az Úr
szentelte meg őket, ő lakozott köztük. Kóré felsorolta a pusztai vándorlás
eseményeit, mikor szorult helyzetbe jutottak, s hogy sokan meghaltak a
zúgolódás és engedetlenség miatt. Romlott gondolkodásukkal azt képzelték, nagyon világosan látják, hogy minden bajuknak elejét lehetett volna
venni, ha Mózes másképp viselkedik. Mert nagyon hajthatatlan, követelőző volt, ezért arra a következtetésre jutottak, hogy a pusztában minden szerencsétlenségük Mózes hibája volt. Kórah, a vezető szellem, igen
bölcsnek kiáltotta ki magát, hogy ő már rájött, mi volt megpróbáltatásaik
és szerencsétlenségeik oka.
Az elégedetlenség szításában a nézetek nagyobb összhangja és egysége uralkodott a széthúzó elemek között, mint valaha. Mivel Kórénak sikerült megnyerni Izráel gyülekezetének nagyobb részét, bizonyos volt benne, hogy okosan jár el, és jó az ítélőképessége, s Mózes bitorolja csupán
a hatalmat, s ezzel Izráel jólétét és megmentését fenyegeti. Azt állította,
hogy Isten tárta elé a helyzetet, s azt a felelősséget hárította rá, hogy még
mielőtt késő lenne, változtassa meg Izráel kormányát. Kijelentette, hogy a
gyülekezet nem követett el hibát, hanem igaz volt. Ez a nagy hűhó, hogy a
gyülekezet elégedetlensége hozta volna rájuk Isten haragját, csak légből
kapott mese.
Mivel azonban önkéntelenül emlékezetükbe ötlött Mózes önfeláldozó
türelme s értük kifejtett önzetlen igyekezete, mikor rabszolgaságban sínylődtek, ezért bizonyos fokig nyugtalan volt a lelkiismeretük. Némelyek
nem értettek egyet Kóréval Mózest illetően, s igyekeztek Mózes mellett
felemelni szavukat. Kórénak Dáthánnak és Abirámnak tehát valamilyen
okkal kellett előállni, hogy miért viselte Mózes kezdettől fogva annyira
szívén Izráel gyülekezetének javát. Önző gondolkodásuk, mivel az ördög
eszközei lettek, mélyre züllött, azt sugallva, hogy megtalálták az okot,
amiért Mózes látszólag annyira szívén viselte sorsukat. Az volt a terve,
hogy addig vándoroltatja őket a pusztában, míg mind meghalnak, s akkor
ő örökli vagyonukat.
Kóré, Dátán, Abirám, s a hozzájuk csatlakozott kétszázötven fejedelem
először féltékeny, aztán irigy, végül lázadó lett. Addig beszéltek Mózes
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tisztjéről, mint Izráel vezetőjéről, míg azt képzelték, hogy nagyon irigylésre méltó a helyzete, s bármelyikük úgy be tudná tölteni azt, mint ő. Ezzel
átadták magukat az elégedetlenségnek, és azt képzelték, hogy Mózes és
Áron önkényesen emelték magukat az Izráelben elfoglalt tisztségbe. Azt
mondták, hogy Mózes és Áron, mikor magukra vállalták a papi tisztet és
kormányzást, akkor az Úr gyülekezete fölé emelték magukat, s hogy ezt
a megtiszteltetést nemcsak az ő házukra kellene ruházni. Azt mondták,
elég lett volna, ha egy szinten maradnak a néppel, mert hisz a népet is
ugyanúgy kedvelte az Úr különös kegyelme és védelme.
A JELLEM PRÓBÁJA
Mikor Mózes meghallgatta Kóré szavait, gyötrelem vett rajta erőt, és
arcra borult a nép előtt. „És szólt Kórénak és az ő egész gyülekezetének,
mondván: Reggel megmutatja az Úr, ki az övé, és ki szent, és kit fogad magához; mert akit magának választott, magához fogadja azt. Ezt cselekedjétek: Vegyetek magatoknak tömjénezőket, Kóré és az ő egész gyülekezete! És tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rá füstölő szereket az Úr előtt
holnap. És az a férfiú lesz szent, akit kiválaszt az Úr. Sokat tulajdonítotok
magatoknak Lévi fiai! És mondta Mózes Kórénak: Halljátok meg, kérlek,
Lévi fiai! Avagy keveslitek-e azt, hogy titeket Izráel Istene külön választott
Izráel gyülekezetétől, hogy magához fogadjon titeket, hogy szolgáljatok
az Úr sátorának szolgálatában, hogy álljatok e gyülekezet előtt és szolgáljatok néki? És hogy magának fogadott téged, és minden atyádfiát, a Lévi
fiait teveled, hanem még a papságot is kívánjátok? Azért hát te és a te
egész gyülekezeted az Úr ellen gyűltetek össze, mert Áron micsoda, hogy
őellene zúgolódtok?” Mózes megmondta nekik, hogy Áron nem tolakodott e tisztre, hanem Isten ruházta rá a szent hivatalt.
Dátán és Abirám azt felelték: „Avagy nem elég neked, hogy kihoztál
egy tejjel-mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztában, hanem
még uralkodni is akarsz rajtunk? Éppen nem tejjel és mézzel folyó földre
hoztál minket, sem szántóföldet és szőlőt nem adtál nekünk örökségül.
Avagy ki akarod szúrni az emberek szemét? Nem megyünk fel!”
Mózest vádolták, hogy ő az oka, amiért még nem mentek be az ígéret
földjére. Azt mondták, hogy nem Isten teszi ezt velük. Nem az Úr mondta,
hogy meg kell halni nekik a pusztában, s nem is hiszik, hogy Isten mond146
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ta volna. Mózes intézi úgy az ügyeket, hogy sose vigye be őket Kánaán
földjére. Arról beszéltek, hogy tejjel mézzel folyó országból hozta ki őket.
Elvakult lázongásukban elfelejtették, mit szenvedtek Egyiptomban. El a
pusztító csapásokat is, melyek Egyiptomot érték. S most azzal vádolják
Mózest, hogy jó országból hozta ki őket, hogy elpusztuljanak a pusztában, hogy aztán ő gazdagodjék meg vagyonukból. Arcátlanul azt kérdezték Mózestől, hogy azt képzeli tán, hogy Izráel egész seregéből senki sem
lenne elég okos, hogy átlássa a szándékát, s felismerné álnokságát, vagy
azt hiszi tán, hogy mind alávetik magukat, hogy vakként vezesse őket össze-vissza, kénye-kedvére, néha Kánaán irányában, majd vissza a Vöröstengernek, Egyiptom felé. A gyülekezet előtt ejtették ki e szavakat, és kereken visszautasították, hogy szemernyit is elismerjenek Mózes és Áron
hatalmából.
Mózes mélyen megrendült az igazságtalan vádak hallatára. A nép előtt
Istenhez folyamodott, s kérdezte tőlük, hogy valaha is önkényeskedett-e
velük? Istent kérte meg, legyen a bírája. A nép túlnyomó része elhidegült tőle, nem pergett le róluk hatástalanul Kóré csűrése-csavarása. Ezt
mondta Kórénak: „Aztán mondta Mózes Kórénak: Te, és a te egész gyülekezeted legyetek az Úr előtt, te és azok, és Áron, holnap. És ki-ki vigye az
ő tömjénezőjét, és tegyetek abba füstölő szert, és vigyétek az Úr elé, ki-ki
az ő tömjénezőjét, kétszáz és ötven tömjénezőt, te is és Áron is, ki-ki az ő
tömjénezőjét. Vették azért ki-ki az ő tömjénezőjét, és tettek abba tüzet,
és raktak arra füstölőszert, és megálltak a gyülekezet sátorának nyílása
előtt, Mózes is és Áron.”
Kóré és elbizakodottan papságra vágyó csoportja, fogták a füstölőket,
és Mózessel együtt a szent sátor ajtaja elé álltak. Kóré addig melengette
az irigységet és a lázadást, amíg félre nem vezette magát, azt képzelve,
hogy a gyülekezet igaz emberekből áll, s hogy Mózes zsarnok fejedelem
volt, hiszen egyre csak arról papolt, hogy a gyülekezetnek meg kell szentelődni, bár erre nem volt szükség, hiszen már úgyis szentek voltak.
A lázongók már előzőleg azzal áltatták a nép túlnyomó részét, hogy
semmi hiba bennük, hanem minden bajuk Mózestől, a vezetőjüktől származik, aki soha el nem hagyta felejtetni velük bűneiket. A nép azt gondolta, hogy ha Kóré vezetne, ahelyett, hogy hibáikra emlékeztetné, inkább
jócselekedeteik folytonos emlegetésével bátorítaná őket, akkor nagyon
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békés és eredményes lenne vándorlásuk. Azonfelül Kóré kétségkívül nem
fel és alá vezetné őket a pusztában, hanem egyenesen az ígéret földjére.
Azt mondták, Mózes határozta el, hogy nem mehetnek be az ígéret földjére, nem pedig az Úr.
A LÁZADÓK ELPUSZTULNAK
Kóré elbizakodottan összegyűjtötte Izráel egész közösségét Mózes és
Áron ellen a megnyilatkozás sátrának ajtajába. „Kóré pedig összegyűjtötte ellenük az egész gyülekezetet a gyülekezet sátorának nyílásához
és megjelent az Úrnak dicsősége az egész gyülekezetnek. És szólt az Úr
Mózesnek és Áronnak, mondván: Váljatok külön e gyülekezettől, hogy
megemésszem őket egy szempillantásban. Ők pedig arcukra borultak, és
mondták: Isten, minden test lelkének Istene! Nem egy férfiú vétkezett-e,
és az egész gyülekezetre haragszol-e?
Akkor szól az Úr Mózesnek mondván: Szólj a gyülekezetnek, mondván: Menjetek el Kóré, Dátán és Abirám hajléka mellől köröskörül. Felkelt
azért Mózes, és elment Dátán és Abirám felé, követték őt Izráel vénjei. És
szólt a gyülekezetnek, mondván: Kérlek, távozzatok el ez istentelen emberek sátorai mellől, és semmit ne illessetek abból, ami az övék, hogy
el ne vesszetek az ő bűneik miatt. És elmentek a Kóré, Dátán és Abirám
hajléka mellől köröskörül. Dátán pedig és Abirám kimentek, megállván
az ő sátoraiknak nyílásánál feleségeikkel, fiaikkal és kisdedjeikkel. Akkor
mondta Mózes: Ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem, hogy cselekedjem mind e dolgokat, hogy nem magamtól indultam: Ha úgy halnak
meg ezek, amint meghal minden más ember, és ha minden más ember
büntetése szerint büntettetnek meg ezek, akkor nem az Úr küldött engem. Ha pedig az Úr valami új dolgot cselekszik, és a föld megnyitja az
ő száját, és elnyeli őket, és mindazt, ami az övék, és elevenen szállnak
alá a pokolba, akkor megismeritek, hogy gyalázták ezek az emberek az
Urat.” Alighogy befejezte szavait, máris megnyílt a föld alattuk, s elnyelte
őket családjukkal, s azokkal az emberekkel együtt, akik Kóréhoz tartoztak,
javaikkal egyetemben. Így szálltak le mindazzal együtt, ami az övék volt,
élve a mélységbe, s a föld bezárult felettük. Így tűntek el a közösségből.
Mikor Izráel gyermekei meghallották halálordításukat, messze futottak onnét. Tudták, hogy bizonyos fokig ők is bűnösök, mivel teret enged148
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tek a Mózes és Áron ellni vádaknak, azért attól féltek, hogy őket is elnyeli
a föld. Isten büntetése ezzel még nem ért véget. Tűz csapott ki a dicsőség
felhőjéből, s elemésztette a kétszázötvenet, aki tömjént hozott. Ezek kétszázötvenen fejedelmek voltak, vagyis olyanok, akinek rendszerint helyes
ítélőképességük volt, a nép vezetői, híres-neves emberek. Tiszteletben
tartották őket, komoly ügyekben is gyakran kikérték tanácsukat. Mégis
rossz hatás alá kerültek, irigyek, féltékenyek és lázadók lettek. De mivel
nem ők vezették a lázadást, nem a három főbűnössel pusztultak el. A kétszázötven először a lázadás vezetői végveszedelmének volt tanúja, s még
alkalmuk lett volna megbánni bűnüket. Ők azonban nem értettek egyet
a három gonosz férfi pusztulásával, ezért Isten haragja ellenük fordult, s
őket is megemésztette.
„Szólt pedig az Úr Mózesnek mondván: Mondd meg Eleázárnak, Áron
főpap fiának, hogy szedje ki a tömjénezőket a tűzből, a tüzet pedig hintsd
szét, mert megszenteltettek a tömjénezők, ezeknek tömjénezői, akik a
maguk lelke ellen vétkeztek. És csináljanak azokból vékonyra vert lapokat
az oltár beborítására. Mivelhogy járultak azokkal az Úr elé, és megszenteltettek, legyenek jegyül Izráel férfijainak.”
A LÁZADÁS CSAK NEM SZŰNIK MEG
Isten büntetésének döbbenetes megnyilvánulása után a nép visszatért
sátrába. Bár halálra rémültek, mégsem alázkodtak meg. Mélyen beléjük
vette magát a lázadás lelkülete, s Kóré és csoportjának dicsérete, hogy
ők nagyon jók, csak Mózes szólja le őket, ő bánik rosszul velük. Annyira
áthatotta őket az elpusztult csoport szelleme, hogy nehezen szabadultak elvakultságuktól. Ha elismerik, hogy Kóré és társai gonoszok voltak,
Mózes pedig igaz, akkor kénytelenek lennének Isten szavának elfogadni
azt, amit sehogy sem akartak hinni, hogy mindnyájan a pusztában fognak elhullani. Ezt nem tudták felfogni, ezért tíz körömmel ragaszkodtak
a nézethez, hogy hazugság az egész, Mózes félrevezette őket. Az előbb
elpusztultak kellemes szavakat szóltak hozzájuk, megértéssel és szeretettel vették körül őket. Mózesről pedig azt tartották, hogy számító. Arra
a következtetésre jutottak, hogy nekik van igazuk, hogy az elpusztultak
rendesek voltak, s valami módon Mózes mészárolta le őket.
Az ördög messzire el tudja vezetni a megcsaltakat. Meg tudja rontani
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mind józan eszüket, mind szemüket, fülüket. Ez történt az izraelitákkal:
„Másnap felzúdult Izráel fiainak egész gyülekezete, zúgolódott Mózes es
Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úr népét.” A nép csalódott volt,
hogy az ügy Mózes javára dőlt el. Kóré és csoportjának felvonulása, mikor mind bitorolva végezték a papi tisztséget a füstölőikkel, rajongással
töltötte el a népet. Nem vették eszükbe, hogy ezek vakmerően Isten fenségével dacoltak. Mikor megsemmisültek, a népnek inába szállt a bátorsága, de később Mózeshez és Áronhoz siettek, s az Isten kezétől elesettek
vérével vádolták őket.
„Mikor pedig egybegyűlt a gyülekezet Mózes és Áron ellen, akkor fordultak a gyülekezet sátora felé, és íme, befedezte azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes azért, és Áron mentek a gyülekezet sátora
elé. És szólt az Úr Mózesnek, mondván: Menjetek ki e gyülekezet közül,
hogy megemésszem őket, ők pedig orcájukra borultak.” Izráel lázadása és
Mózes iránti kegyetlensége ellenére még mindig úgy szívén viselte őket,
mint azelőtt. Arcra borult hát az Úr előtt, s kérlelte, hogy kímélje meg a
népet. Míg így az Úr előtt könyörgött, hogy bocsássa meg népének bűneit, szólt Áronnak, hogy fedezné el a nép vétkét, míg ő az Úr előtt marad, hogy imája együtt szálljon fel a tömjénfüsttel, és kedves legyen Isten
előtt, nehogy az egész gyülekezet elpusztuljon lázadása miatt.
„Mondta Mózes Áronnak: Fogd a tömjénezőt, s tégy abba tüzet az oltárról, s rakj rá füstölő szert, és vidd hamar a gyülekezethez, és végezz engesztelést értük, mert kijött az Úrtól a nagy harag, elkezdődött a csapás.
Vette azért Áron a tömjénezőt, amint mondta Mózes, és futott a község
közé, és íme elkezdődött a csapás a nép között. És füstölő áldozatot tett,
és engesztelést szerzett a népnek. És megállt a meghaltak és az élők között, és megszűnt a csapás. Mindazonáltal azoknak száma, akik a vészben
meghaltak, tizennégyezer hétszázan, azokon kívül, akik meghaltak a Kóré
dolgáért”
TANULSÁG A MAI IDŐK SZÁMÁRA
Tanulság rejlik Kóré, Dátán és Abirám esetében. Figyelmeztetés, nehogy kövessük példájukat. „Se Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok,
miképpen őközülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által.
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Mindezek pedig példaképen estek rajtuk. Megírattak a mi tanulságunkra,
akikhez az időknek vége elérkezett.”
Isten szavában találjuk a bizonyítékot, hogy népe ki van téve a teljes
félrevezetésnek. Sok olyan eset fordul elő, ami Isten becsületéért izzó
őszinte lelkesedésnek tűnik ugyan, mégis abból ered, hogy védtelenül
hagyja az ember lelkét az ellenség kísértései s az előtt, hogy a dolgok
valódi állásának torz változatát lopja az ember gondolatába. Ilyen állapotokat várhatunk az utolsó időkben, mert hiszen az ördög ma is oly serényen ügyeskedik, mint régen Izráel gyülekezetében. Nem érjük fel ésszel
az előítélet kegyetlenségét, sem erejét. Még akkor sem tűnt el lelkületükből a gyanakvás és bizalmatlanság hatalma, mikor a gyülekezet tulajdon
szemével látta a bizonyítékot, a lázadás vezetőinek pusztulását. Látták
megnyílni a földet, s a vezetőket aláhullani a föld gyomrába. E félelmetes
látványnak ki kellett volna józanítani, s a legmélyebb bűnbánatra vezetni
őket, amiért Mózesre támadtak.
Isten itt az egész Izráelnek lehetőséget nyújtott felismerni és megérteni útjuk bűnös voltát, aminek azután bűnbánatra és bűnvallomásra kellett
volna vezetni. Az Úr megcáfolhatatlan bizonyítékot nyújtott a félrevezetetteknek, hogy vétkeztek, s Mózesnek van igaza. Alkalmuk nyílt egész
éjjel gondolkozni a menny félelmetes büntetésén, melynek tanúi voltak.
De romlott volt az érvelésük. Kóré kezdeményezte a lázadást, majd kétszázötven fejedelem csatlakozott hozzá, hogy terjessze az elhidegülést.
Jóformán az egész gyülekezetet megfertőzte az uralkodó féltékenység, aljas gyanúsítás, a Mózes elleni gyűlölet, mely megdöbbentő módon rájuk
hozta Isten haragját. Kegyelmes Istenünk mégis az igazság és könyörület
Istenének mutatkozik. Különbséget tesz a kezdeményezők – a lázadás vezetői –, s azok között, akiket félrevezettek. Megesett a szíve az elámítottak
tudatlanságán és dőreségén.
Isten szólt Mózesnek, hogy távolítsa el a gyülekezetet azok sátraitól,
akiket Mózes helyébe választottak. Épp az a két férfi lett az eszköz Isten
kezében, hogy ez alkalommal is megmentse életüket, akiknek a pusztulását tervezték. Mózes rájuk parancsolt: „Húzódjatok hátra a Kóré sátra
környékéről!” Őket is az a riasztó veszély fenyegette, hogy Isten haragjától megsemmisülnek bűnük miatt, mert hisz ők is részesek voltak azok
bűntetteiben, akikkel egyetértettek, akikkel összefogtak.
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Ha amíg Mózes Izráel előtt a kivizsgálást folytatta, a lázadás vezetői
bűnbánatot tartottak volna, s keresték volna Isten és megbántott szolgáinak bocsánatát, akkor Isten bosszúállása e késői percben is megtorpant
volna. De Kóré, a lázadás kezdeményezője, s támogatói dacosan álltak
sátraikban, mintha szembeszegülnének Isten haragjával, mintha Isten
soha semmit sem tett volna szolgája, Mózes által. S a többi lázadó még
kevésbé viselkedett úgy, mint akiket alig néhány napja az a kitüntetés ért,
hogy Mózessel együtt csaknem Isten jelenlétében álltak, s tanúi voltak
felülmúlhatatlan dicsőségének. Látták Mózest, mikor lejött a csúcsról, miután megkapta a második pár kőtáblát, látták, hogy olyan ragyogó volt az
arca Isten dicsőségétől, hogy a nép nem tudott közeledni hozzá, hanem
elfutott előle. Mózes utánuk kiáltott, de a népet rémület szállta meg.
Megmutatta nekik a két kőtáblát, s így szólt: Könyörögtem értetek, és elhárítottam rólatok Isten haragját. Azt kértem, hogy ha Isten kénytelen
elhagyni és elpusztítani e gyülekezetet, az én nevemet is törölje könyvéből. Ez a két kőtábla, melyet a kezemben tartok, az ígéret, melyet adott
nekem, hogy megbékél népével.
A nép hallja, hogy Mózes hangja szól, hogy bár megváltozott, noha
megdicsőült, mégis Mózes az. Megmondják neki, hogy nem tudnak arcába tekinteni, mert arca ragyogásától megfájdul a szemük. Olyan az arca,
mint a napé, nem lehet belenézni. Mikor Mózes megérti, hogy mi a bajuk, kendővel takarja el arcát. Nem magyarázkodik, hogy arcának fénye és
ragyogása Isten dicsőségének tükröződése, melyet ráhelyezett, s hogy a
népnek el kell azt viselni, hanem eltakarja a dicsőséget. Azért volt nekik
fájdalmas rátekinteni, mert bűnösök voltak. Így lesz ez akkor is, mikor
közvetlenül Urunk második megjelenése előtt Isten szentjei megdicsőülnek. A gonoszok elfutnak és visszahőkölnek a látvány előtt, mert a szentek arcának ragyogása fájdalmat okoz nekik. Ám a Mózesen tükröződő
dicsőség – Isten látható pecsétje szolgáján – feledve most.
A MEGVETT KEGYELEM
A zsidók előtt lehetőség nyílt elgondolkozni azon, aminek szemtanúi
voltak, hogy Isten haragja sújtotta a lázadás legfőbb szervezőit. Isten jósága és kegyelme most is megnyilvánult, hogy nem törölte el teljesen a
hálátlan népet, mikor haragja a legfelelősebbek ellen támadt. Időt adott
152

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

a megtérésre a gyülekezetnek, mely hagyta, hogy félrevezessék. Az Úr,
láthatatlan vezetőjük, ez esetben annyira hosszútűrő és kegyelmes volt,
ami félreérthetetlenül kiviláglik, hogy kész lett volna megbocsátani a legsúlyosabb vétkezőknek is, ha átérezték volna bűnüket, s ha bűnbánattal
és alázattal visszatértek volna hozzá.
Az Úr bosszújának kitörése megtorpantotta a gyülekezetet istenkísértő
ösvényén, mégsem győződtek meg lelkükben, hogy súlyos bűnt követtek
el ellene, hogy lázongásukért ők is megérdemelnék haragját. Az emberek
aligha sérthetnék meg jobban Istent, mint hogy megvetik és visszautasítják a vezetőket, akiket ő rendelt vezetésükre. S ők nemcsak ezt követték
el, hanem meg akarták ölni Mózest és Áront. Ezek elfutottak ugyan Kóré,
Dátán és Abirám sátorától, mert féltek a haláltól, mégsem gyógyultak ki
lázadásukból. Nem bűnük miatt gyászoltak és rettegtek. Nem a felébredt
s meggyőzött lelkiismeret hajtotta őket, amiért visszaéltek legbecsesebb
előjogukkal, amiért vétkeztek a világosság s a nyilvánvaló ismeretek ellen.
Mi is értékes leckéket tanulhatunk meg Jézus hosszútűréséből, hisz ő volt
az angyal, aki a pusztában a zsidók előtt járt.
Láthatatlan vezetőjük szeretné megmenteni őket a szégyenteljes pusztulástól. A megbocsátás még mindig várakozik rájuk. Ha most megtérnek,
még mindig bűnbocsánatot találhatnak. Isten bosszúja ugyan közel ért
hozzájuk, de felszólította őket a bűnbánatra. A mennyből jövő rendkívüli
beavatkozás megtorpantotta Isten elleni lázadásukat. Ha most hallgatnak
Isten gondviselésének beavatkozására, még megmenekülhetnek, hanem
a gyülekezet bűnbánatának és megalázkodásának arányban kell állnia vétkükkel. Isten hatalmának megdöbbentő beavatkozása kibillentette őket a
bizonytalanságból. Most már megismerhették volna Mózes és Áron tényleges helyzetét és szent elhívatását, ha hajlandók lettek volna, de az Isten
által nyújtott bizonyíték semmibevétele végzetesnek bizonyult. Nem értették meg, mily fontos megtenniük az első lépést, hogy Isten bocsánatát
keressék súlyos bűneikre.
A zsidóknak engedélyezett próbaidő éjjelét nem töltötték bűnvallomással és bűnbánattal, hanem törték fejüket, miként szegülhetnének
szembe a bizonyítékokkal, melyek bűnösöknek nyilvánították őket. Még
mindig melengették magukban az Isten megbízott két férfija elleni gyűlöletüket, még mindig csak eszeveszett viselkedésükkel erősítették magukat
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Mózes és Áron elleni szembeszegülésre. Az ördög kéznél volt megrontani
értelmüket, s bekötött szemmel vezetni őket a pusztulásba. Az elhidegülés megmérgezte értelmüket, ezért kételkedés nélkül megállapították,
hogy Mózes és Áron gonosz emberek, hogy ők felelősek Kóré, Dátán és
Abirám haláláért, akikről azt gondolták, hogy a zsidók szabadítói lesznek,
mert jobb rendszert vezetnek be, ahol dicséret váltja fel a dorgálást, és
béke az aggodalom s viszály helyét.
Előző nap egész Izráel rémülten szétfutott az elkárhozottak ordítása
miatt, akiket elnyelt a föld, mert azt mondták: Nehogy bennünket is elnyeljen a föld. „Másnap felzúdult Izráel egész gyülekezete Mózes ellen és
Áron ellen, mondván: Ti öltétek meg az Úrnak népét!” Felháborodásukban készek voltak kezet emelni Isten két megbízottja ellen, mert szerintük
súlyos gonoszságot követtek el, mikor megölték azokat, akik szerintük jók
és szentek voltak.
De az Úr jelenléte megnyilvánult – dicsősége felragyogott a szent sátornál, s a lázongó Izráel megtorpant eszeveszett, istenkísértő útján. A
rettenetes dicsőségből az Úr szólta Mózesnek és Áronnak egyazon szavakat, melyeket nekik kellett előző nap Izráel. gyülekezetéhez intézni:
„Menjetek ki e gyülekezet közül, hogy megemésszem őket egy szempillantásban!”
Szembeszökőn bizonyítja ez a vakságot, mely hatalmába veszi azok
gondolkodását, akik hátat fordítanak a világosságnak és a bizonyítéknak.
Látjuk a lázadás hatalmát, s hogy mily nehéz abból megszabadulni. A zsidók előtt kétségkívül meggyőző bizonyíték állt, mikor félrevezetőik meghaltak, ők mégis szemtelenül és merészen kiálltak azzal vádolni Mózest és
Áront, hogy ők ölték meg a jó és szent férfiakat. „Mert mint a varázslásnak bűne, olyan az engedetlenség, és bálványozás és bálványimádás az
ellenszegülés.”
Mózes nem érezte magán a bűn súlyát, ezért nem sietett el az Úr
szavára, nem hagyta úgy pusztulni a közösséget, mint ahogy előző nap
a zsidók menekültek Kóré, Dátán és Abirám sátrától. Ott maradt, mert
nem bírt belenyugodni, hogy pusztulni hagyja a roppant sokaságot, ha
jól tudta is, hogy megérdemlik Isten büntetését, amiért egyre lázadoztak ellene. Mivel a nép nem tartotta szükségesnek megalázni magát, ő
borult arcra Isten előtt, ő járt közben értük, mert a nép nem vélte szük154
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ségesnek közbenjárni magáért.
Mózes ezzel Krisztus előképévé vált. A válságos időpontban az igaz
pásztor szívén viseli a gondjaira bízott nyáj sorsát. Könyörgött, hogy a
megbántott Isten haragja ne pusztítsa el teljesen választott népét. S e
közbenjárással lefogta a bosszú karját, ezért nem lett teljesen vége az
engedetlen, lázongó Izráelnek. Megmondta Áronnak, mit tegyen a borzalmas válságban, mikor Isten haragja útjára indult, mikor a pusztulás
kezdetét vette. Áron közéjük futott füstölőjével, azt lóbálta az Úr előtt,
s Mózes közbenjárása az illatos füsttel szállt az égre. Mózes nem merte
abbahagyni könyörgését. Megragadta az Angyal erejét, mint Jákob, mikor
vele küzdött, s akár Jákob, ő is győzelmet aratott. Áron az elevenek és
a holtak közt állt, mikor megjött a kegyelmes válasz: Hallottam imádat,
nem pusztítom el őket teljesen. Épp az a két férfi, akit a gyülekezet elvetett, s meg akart ölni, könyörgött a gyülekezetért, hogy Isten bosszúálló
kardja nyugodjék meg, hagyja életben a bűnös Izráelt.
AZ INTÉS MEGVETŐI
Pál apostol egyértelműen kijelenti, hogy az izraeliták pusztában viselt
dolgait azok javára jegyezték fel, akik a mai időkben élnek, akikhez a világ
vége elérkezett. Ne gondoljuk, hogy a minket fenyegető veszély csekélyebb lenne, mint a zsidóké, hanem még súlyosabb. Olyan kísértések állnak elő, hogy irigység és panasz üsse fel a fejét. Nyílt lázadás is lesz, csakúgy, mint az ősi Izráel történetében olvassuk. Mindig élni fog a lelkület,
hogy lázadjunk fel a bűn és a gonoszságok megrovása ellen. Elhallgasson
talán emiatt az intő szó? Ha ez következik be, nekünk sem lesz kedvezőbb
helyzetünk, mint más felekezeteké, akik félnek felemelni szavukat a nép
tévelygései, bűnei ellen.
Akiket Isten az igaz tettek szolgáinak különített el, azokra súlyos felelősségeket hárított, hogy intsék meg a nép bűneit. Pál utasította Tituszt:
„Ezeket szóld, ints és feddj, teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen.” Mindig akadnak, akik megvetik azt, aki meg meri inteni a bűnöst,
mégis van idő, mikor feltétlenül intenünk kell. Pál utasítja Tituszt, hogy
keményen feddjen meg egy csoportot, hogy hit dolgában épek legyenek.
A férfiak és a nők, akik más-más jellemükkel gyülekezetbe tömörülnek,
sajátos vonásokkal és hibákkal terheltek. Amikor e hibák kifejlődnek, akBizonyságtételek, 3 kötet, 343-362. (A nagy lázadás-részlet)
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kor jön el az intés ideje. Ha a fontos tisztségek betöltői sosem intenének,
sosem rónának meg, rövidesen olyan szétzüllött állapotokhoz érkeznének, mely szégyent hozna Istenre. Hogyan kell intenünk? Feleljen erre
az apostol: „Teljes béketűréssel és tanítással.” Az elvet az intésre szoruló
szeme elé kell állítani, és sose menjünk el közömbösen Isten népe helytelenségei mellett.
Akadnak, akik megvetik a feddést, s akik érzülete mindig fellázad az intés ellen. Nem kellemes, ha fejünkre olvassák hibáinkat. Csaknem minden
szükséges intés esetén akad, aki elfeledkezik arról, hogy a hiba elkövetője
megszomorította Isten Lelkét, őrá hozott szégyent. A feddést érdemlőket
sajnálják, mert a feddők megbántották a hibák elkövetőinek érzékenységét. A meg nem szentelt szánakozás oda helyezi a szánakozókat, ahol ők is
vétkesek a megintettek bűnében. Tíz közül kilenc esetben, ha a megróttat
meghagynák hibái tudatával, segítenének neki felismerni vétkeiket, s jó
útra térni. Ám a kotnyeles, szentségtelen szánakozók helytelen indítékot
tulajdonítanak az intőnek és intésnek, s a megintett feletti sajnálkozás
azt az érzést kelti a megróttban, hogy igazságtalanság érte, ezért érzései
az ellen borzolódnak, aki csak kötelességét teljesítette. Akik hűen eleget
tesznek kellemetlen kötelességeiknek, mert átérzik Isten iránti felelősségüket, az Úr áldásában fognak részesülni. Isten elvárja szolgáitól, hogy
mindenkor lelkiismeretesen teljesítsék akaratát. Az apostol, Titusz megbízatását közölve, lelkére köti, hogy hirdesse az Igét. Álljon elő vele, akár
alkalmas, akár alkalmatlan. Intsen, kérleljen, buzdítson nagy türelemmel
és hozzáértéssel.
A zsidók nem voltak készek alávetni magukat az Úr utasításainak és
korlátozásainak. A maguk útját akarták, a maguk feje után akartak menni,
belátásukat követni. Ha az Úr rájuk hagyta volna ezt, nem zúgolódtak volna Mózes ellen, a fegyelem alatt azonban egyre nyugtalankodtak.
Isten azt akarja, hogy népe fegyelmezett legyen, egy akarattal cselekedve. Azt akarja, hogy megértsék egymást, hogy fogjanak össze egyazon
elvben, egyazon felfogásban. Az ilyen állapot eléréséhez sokat kell még
tennünk. Le kell csillapítanunk, át kell alakítanunk gonosz szívünket. Isten
terve, hogy az élő bizonyságtevés mindig ott legyen a gyülekezetben. Mindig szükség lesz feddeni, inteni, némelyeket szigorúan meg is kell dorgálni, amint a helyzet megköveteli. Halljuk a kifogást: Jaj, érzékeny vagyok, a
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legenyhébb helytelenítést sem viselem el. De ha tárgyilagosan szólnának,
ezt mondanák: Annyira beképzelt, büszke, önfejű vagyok, hogy nem tűröm, hogy megfeddjenek. Jogot formálok az egyéni felfogásra. Jogom van
azt hinni, azt mondani, ami nekem tetszik. Az Úr nem akarja, hogy feladjuk egyéniségünket. S ki lehetne alkalmas bíró, hogy mennyire terjedhet
az egyéni függetlenség?
Péter inti testvéreit: „Hasonlatosképpen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén, az
alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” Pál apostol egységre inti filippi-i testvéreit. „Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van
a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha
helye van a szívnek és a könyörgésnek. Teljesítsétek be az én örömömet,
hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy
érzésben, ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki-ki a mag hasznát, hanem mindenki
a másokét is. Annakokáért az az indulat [lelkület] legyen bennetek, mely
volt a Krisztus Jézusban is.” Ismét Pál inti testvéreit: „A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymás
megelőzők legyetek.”
Az izraeliták története az önámítás súlyos veszélyére tanít. Sokan nem
látják mely igen bűnös a természetük, s nem értik meg a megbocsátás
kegyességét. Természetük sötétjében élnek, kísértéseknek és súlyos ámításoknak kitéve. Bár távol állnak Istentől, mégis elégedettek az életükkel, noha Isten borzad a viselkedésüktől. Ezek mindig harcban állnak Isten Lelke vezetésével, különösen a feddéssel. Nem szeretik, ha zavarják
őket. Időnként önzésből fakadó félelem és jó szándék tör rájuk, máskor
aggályos gondolatok és meggyőződések, mégsem élnek elég mély lelki
életet, mert nem rögzítették magukat az örök kősziklához. Sosem látják
be, hogy szükség van a szókimondó bizonyságtételre. A bűn nem tűnik
előttük undorítónak, mert nem járnak a világosságban, amint Krisztus a
világosságban van.
További csoportot alkotnak azok, akik nagy világosságot, rendkívüli
Bizonyságtételek, 3 kötet, 343-362. (A nagy lázadás-részlet)
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meggyőződést, s Isten Lelke munkálkodásainak valódi élményét nyerték,
az ördög sokágú kísértése mégis legyőzte őket. Nem becsülik meg a világosságot, melyet Isten nyújtott nekik. Nem hallgatnak Isten Lelkének
figyelmeztetéseire és intéseire, ítélet alatt állnak. Sosem értenek egyet a
köntörfalazás nélküli bizonyságtevéssel, mert elítéli őket.
Isten azt akarja, hogy népe legyen egységes, értsék meg egymást, forrjanak össze egyazon elvben, egyazon felfogásban. Ezt lehetetlen elérni,
ha nincs a gyülekezetben világos, éles, életerős bizonyságtevés. Az volt a
Krisztus imája, hogy tanítványai legyenek egyek, amint ő is egy az Atyával. „De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik szavukra hinni
fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem
vagy, és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mibennünk, és így elhig�gye a világ, hogy te küldtél engem. Én átadtam nekik a dicsőséget, amit
nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk. Én őbennük,
te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is. Ismerje meg
ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, amint engem
szerettél.”
<<< vissza a 10. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS VEZETŐ ÚT, 56-72. (NÖVEKEDÉS KRISZTUSBAN-részlet)

Még János, a szeretett tanítvány, aki leghasonlóbb volt Urához, sem
bírt természettől fogva szeretetre méltó jellemmel. Nemcsak önző és
becsvágyó, hanem ha megbántották heves és haragtartó is volt. De mikor
Krisztus isteni jelleme megnyilatkozott előtte, beismerte fogyatékosságát
és megalázkodott. Az az erő és türelem, az a hatalom és gyengédség, az
a fenség és szelídség, amit megnyilatkozni látott az Üdvözítő mindennapi
életében, csodálattal és szeretettel töltötte el lelkét. Napról napra jobban
vonzódott szíve Jézushoz, míg végre Mestere iránti szeretetében felolvadt saját énje. Heves és becsvágyó természete megváltozott. A Szentlélek újjáteremtő befolyása szívét megújította. Krisztus szeretetének
hatalma teljesen átalakította jellemét. Ez a Jézussal való közösség biztos
eredménye. Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor természetünk tökélete158
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sen átalakul. Krisztus Lelke és szeretete meglágyítja a szívet, meghódítja a
lelket, felemeli a gondolatainkat és érzelmeinket Istenhez.
Krisztus jelenlétének érzete még mennybemenetele után is megmaradt híveiben; ez fénnyel és szeretettel teljes személyes jelenlét volt. Az
Üdvözítő Jézus, aki velük járt, velük beszélt, velük imádkozott, aki szívükbe vigaszt és reményt öntött, mialatt a béke üzenete hangzott el ajkain,
vitetett fel a mennybe, s miközben a mennyei seregek fogadták, fülükben
még visszhangzottak szavai: „Ímé én tiveletek vagyok minden napon a
világ végezetéig” (Mt 28:20). Emberi alakjában szállott fel a mennybe.
Tudták, hogy Isten trónusa előtt is Barátjuk és Üdvözítőjük marad, hogy
szeretete meg nem változott, és továbbra is együtt érez az emberiséggel. Saját vérének érdemét tárja Isten elé, felmutatta átszegzett kezeit
és lábait annak az árnak emlékezetére, melyet megváltottaiért fizetett.
Tudták, hogy azért megy a mennybe, hogy nékik ott hajlékot készítsen, és
hogy újból eljön, s őket magához veszi.
Ha a tanítványok Mesterük mennybemenetele után összejöttek, kérésüket Jézus nevében intézték az Atyához. Ünnepélyes áhítattal hajoltak
meg imájukban, és megismételték az ígéretet: „...amit csak kérni fogtok
az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen” (Jn 16:23-24). Áhítatos imában mind feljebb emelték
kezeiket, ama bizonysággal ajkukon: „Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is
támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk” (Róm 8:34).
Pünkösd napján nyerték el a Vigasztalót, akit Jézus nekik eleve megígért
(Jn 14:17). Továbbá ezt mondotta: „Jobb néktek, hogy én elmenjek, mert
ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek,
elküldöm azt tihozzátok” (Jn 16:7). Krisztus ezentúl Lelke által állandóan
gyermekei szívében lakozik. Vele való közösségük most sokkal szorosabb,
bensőségesebb lett, mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus szeretete, fénye és ereje visszatükröződött arcukról, olyan�nyira, hogy akik látták őket, csodálkozva azonnal megismerték, „hogy ők
Jézussal voltak”.
Ami Krisztus a hajdani tanítványoknak volt, ugyanaz kíván ma is
lenni gyermekei számára, mert midőn tanítványainak kis csapatát
utoljára gyűjtötte maga köré, így imádkozott: „De nemcsak ő érettök
Jézus Vezető Út, 56-72. (Növekedés Krisztusban-részlet)
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könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédökre hisznek majd én
bennem” (Jn 17:20).
Jézus érettünk könyörgött; azért könyörgött, hogy egyek lehessünk
Vele, amint Ő is egy az Atyával. Milyen csodálatos egység ez! Az Üdvözítő
gyakran hangsúlyozta: „A Fiú semmit sem tehet önmagától” (Jn 5:19),
„hanem az Atya, aki énbennem lakik, ő cselekszi e dolgokat” (Jn 14:10).
Ha Krisztus szívünkben lakozik, akkor munkálni is fogja bennünk „mind az
akarást, mind a munkálást, jó kedvéből” (Fil 2:13). Úgy fogunk dolgozni,
mint Ő dolgozott; ugyanazon lelkület nyilatkozik meg bennünk, amilyen
benne volt. Így Őt szeretve és benne maradva „mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban!”(Ef 4:15).
<<< vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS VEZETŐ ÚT, 56-72. (ÉLETÜNK ÉS MUNKÁNK)

Isten az élet, a világosság, az öröm forrása az egész világegyetem részére. Miként a fénysugarak a napból, s a vizek árjai a forrásból, úgy áradnak szét Istentől az áldások, összes teremtményeire. Mindenütt, ahol ez
az Istentől eredő élet a szívekben lakozik, onnan tovaárad szeretetben és
áldásban másokra.
Megváltónk öröme az elesett emberek felemelése és megváltása volt.
Ezért saját élete sem volt drága előtte, hanem elszenvedte a keresztet, és
nem törődött a gyalázattal. Az angyalok is így munkálkodnak mások boldogságán. Ez az örömük. Amit a büszke és önző szív lealacsonyító szolgálatnak tekint, tudniillik szolgálni a bűnbe süllyedt, jellemben és rangban
mélyen alatta állóknak, éppen az képezi a bűntelen angyalok munkáját.
Krisztus önfeláldozó szeretetének lelkülete az, ami az eget áthatja, és ez
a lényege összes áldásainak. Ilyen a lelkülete Krisztus tanítványainak, és
ezt a munkát végzik.
Ha Krisztus szeretete lakozik szívünkben, akkor a jó illathoz hasonlóan
nem maradhat rejtve. Szent befolyását mindazok érezni fogják, akikkel
csak érintkezünk. Krisztus lelkülete a szívben hasonló a sivatagban csörgedező forráshoz, amely mindenkit felüdít, sőt felébreszti az elveszendők
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vágyát is, hogy az élet vizéből mohón merítsenek.
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.
Megváltónk földi élete korántsem volt a kényelemnek, önérdeknek
szentelt élet, óh nem - állandóan szent buzgalommal és komolysággal fáradozott az elesett emberiség megváltásán. A bethlehemi jászoltól kezdve a golgotai keresztig az önmegtagadás útját járta; sohasem húzódozott
a nehéz munkától, a fárasztó utazástól, valamint a kimerítő gondtól és
fáradtságtól sem. Ő mondotta: „Az embernek Fia nem azért jött, hogy
néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul
sokakért” (Mt 20:28). Ez volt életének legfőbb célja. Minden más csak ezután következett, és ennek volt alárendelve. Isten akaratának teljesítése
és művének befejezése képezte ételét és italát. Önzés és önérdek távol
állott munkájától.
Hozzá hasonlóan mindazok, akik Krisztus kegyelmében részesültek,
készek az áldozatokra, hogy mások is részeseivé lehessenek ezen men�nyei adománynak. Ezek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy általuk
embertársaik élete megjavuljon. Az igazán megtért szívnek ilyen lelkület
a gyümölcse. 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. Ha Krisztus igazságát öltöttük fel és az Ő lelkének öröme tölt be bennünket, lehetetlen,
hogy azt elhallgassuk. Ha Istennek jóságát láttuk és éreztük, másoknak
is beszélnünk kell erről. Fülöphöz hasonlóan, ha az Üdvözítőt megtaláltuk, másokat is hívunk. Megkíséreljük feltárni az emberek előtt Krisztus
vonzerejét és az eljövendő világ láthatatlan valóságait. Legfőbb vágyunk
lesz Krisztus nyomdokait követni. Komoly kívánság támad bennünk, hogy
körülöttünk mások is láthassák Istennek ama Bárányát, aki elveszi a világ
bűneit (Jn 1:29).
Az a törekvés, hogy áldását másokkal közöljük, áldást hoz önmagunkra is. Istennek is ez volt a célja, amikor részt adott nékünk a megváltás
tervének munkájában. Azt az előjogot adta nékünk, hogy az isteni természet részesei lehessünk; cserébe csak azt kívánja, hogy áldást árasszunk
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embertársainkra. Ez a legnagyobb megtiszteltetés és legnagyobb öröm,
amit Isten az embernek adhatott. Azok jutnak legközelebb Teremtőjükhöz, akik ily módon részt vesznek a szeretet munkájában.
Isten az evangélium üzenetét és a szeretet szolgálatát a mennyei angyalokra bízhatta volna; felhasználhatott volna más eszközöket is, hogy tervét
megvalósítsa. De végtelen, kimondhatatlan szeretetében Krisztus és az angyalok munkatársaivá tett bennünket, hogy így részesülhessünk abban az
áldásban és lelki növekedésben, amely az önzetlen munkából fakad.
Krisztushoz közeledünk, ha szenvedéseiben részt veszünk. Mindennemű önfeláldozás mások javára, a jótékonyság lelkületét erősíti a jótevő
szívében, és mind szorosabb összeköttetésbe hozza a világ Megváltójával,
aki „gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által
meggazdagodjatok” (2Kor 8:9). Csak ha így valósítjuk meg Isten tervét,
melyért teremtett, akkor lesz áldássá számunkra az élet.
Ha Krisztus tanítványához méltóan munkába kívánsz menni, hogy neki
lelkeket nyerj meg, csakhamar belátod, hogy az isteni dolgokban mélyebb tapasztalatokra és nagyobb ismeretre van szükséged, és éhezni és
szomjúhozni fogod az igazságot. Imában Istennel fogsz küzdeni, és hited
megerősödik; lelked felüdül a megváltás és üdvösség forrásánál. A megpróbáltatások és küzdelmek Isten Igéjéhez és az imához űznek. Krisztus
kegyelmében és ismeretében fogsz növekedni, és gazdag tapasztalatokra
teszel szert.
A másokért folyó önzetlen munka lelkülete állhatatosságot, elmélyülést, szilárdságot és Krisztushoz hasonló szeretetteljes jellemet ad; békét
és boldogságot nyújt. A szív mindig nemesebbre törekszik. Többé nincs
helye a hanyagságnak és önzésnek. Azok, akik ily módon gyakorolják a keresztény erényeket, növekedni és erősödni fognak, hogy Istenért dolgozhassanak. Világosan megértik a lelki dolgokat, állandóan gyarapszanak
hitben, és növekszik imáik ereje. Isten Lelke munkálkodik szívükben, és a
mennyei kapcsolat megtermi a szív összhangját. Azok, akik ilyen önzetlen
fáradozással áldozzák oda magukat embertársaik javáért, munkálják legbiztosabban saját üdvösségüket.
A Krisztus kegyelmében való növekedésnek egyedüli útja az, hogy önzetlenül végezzük Krisztus ránk bízott munkáját, minden tőlünk telhetőt
elkövetve, hogy megsegítsük azokat, akik támogatásunkra szorulnak. Gya162
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korlat adja az erőt; tevékenység az élet első feltétele. Akik a Krisztusban
való életet úgy élik, hogy tétlenül elfogadják a Lélek kegyelmi ajándékait,
de Krisztusért mit sem tesznek, azok megkísérlik az ingyen élést - munka nélkül. A semmittevés azonban, mind a lelki, mind az anyagi világban
elerőtlenedést és végül romlást eredményez. Az az ember, aki vonakodik
tagjait mozgatni, csakhamar annyira elerőtlenedik, hogy nem képes azokat használni. Hasonlóan, az a keresztény, aki nem akarja Istentől nyert
erőit felhasználni, nem csak hogy nem növekedhetik Krisztus kegyelmében, hanem még a meglévő erőt is elveszíti.
Krisztus egyháza Isten elrendelt eszköze az elveszett emberiség üdvözítésére. Küldetése, hogy az evangéliumot az egész világnak eljuttassa.
Ez egyúttal minden egyes keresztény kötelessége. Ki-ki igyekezzék alkalma és képessége szerint teljesíteni az Üdvözítő parancsát. Krisztusnak
előttünk megnyilatkozott szeretete mindnyájunkat adósakká tesz azokkal
szemben, akik Őt még nem ismerik. Isten azért adta nékünk világosságát,
hogy sugarait szétárasszuk.
Ha Krisztus hívei kötelességük tudatában lettek volna, akkor ma ezrével lennének az evangéliumnak hirdetői a pogány országokban is, ahol
most legfeljebb egy van. Akkor mindazok, akik személyesen nem vehetnek részt a missziómunkában, vagyonukkal, érdeklődésükkel és imájukkal támogatnák azt. A keresztény országokban szintén szentebb komolysággal fáradoznának a veszendő lelkek megmentésén.
Nem kell okvetlen pogány országokba mennünk, és otthonunk szűk
körét sem kell odahagynunk - ha kötelességünk odafűz -, hogy Krisztusért
dolgozhassunk. A családban, a gyülekezetben, rokonaink és ismerőseink,
sőt még ügyfeleink körében is munkálkodhatunk Jézus Krisztusért.
Üdvözítőnk földi életének nagyobb részét türelmes munkában a názáreti kis ácsműhelyben töltötte el. Szolgáló angyalok vették körül az élet
Urát, midőn munkások és földművesek között járt-kelt, fel nem ismerve,
tisztelet nélkül. Az Üdvözítő egyszerű foglalkozása közben is éppoly hűségesen teljesítette küldetését, mint amikor betegeket gyógyított, vagy a
viharzó Galileai-tenger hullámain járt. Hasonló képpen haladhatunk mi is
Jézussal, és dolgozhatunk vele alacsony sorsban és alsóbbrendű kötelezettségeink teljesítése közben is.
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radjon meg az Isten előtt” (1Kor 7:24). Az üzletember is úgy vezetheti
üzletét, hogy hűsége és lelkiismeretessége által dicsőíti Mesterét. Ha hűséges, őszinte híve Krisztusnak, akkor hite minden eljárásában és vállalkozásában meg fog nyilvánulni; embertársainak Krisztus lelkületét fogja
kinyilatkoztatni. A szorgalmas és becsületes munkásban annak képe tükröződhetik vissza, aki szerény élete folyamán Galilea halmain járt-kelt.
Minden egyes keresztény úgy munkálkodjék, hogy mások, látva az ő jó
cselekedeteit, a Teremtőt és Megváltót magasztalják.
Sokan elvonják adományaikat és képességeiket Krisztus szolgálatából,
és ezt azzal mentegetik, hogy másoknak sokkal magasabb képességeik
vannak. Kialakult az a nézet, hogy csak a különleges adományokkal megáldott emberek alkalmasak Isten szolgálatára, s Isten ezt csak tőlük kívánja. Sőt sokan úgy vélekednek, hogy Isten csak az emberek egy osztályát
tüntette ki kiválóbb képességekkel, a többieket pedig mellőzte, akiknek
azután sem a fáradtságban és munkában, sem a jutalomban semmi részük sincs. A példázat azonban nem így tanítja. Mikor a gazda összehívta
szolgáit, mindegyiknek kijelölte munkáját.
Még az élet szerényebb kötelezettségeinek teljesítése közben is szeretettel szolgálhatunk az Úrnak. Ha Isten szeretete lakozik szívünkben, az
életünkben is meg fog nyilatkozni. Krisztus édes jó illata övez bennünket,
és befolyásunk felemelő és áldást hozó lesz.
Ne várjatok előbb rendkívüli alkalmakra, sem különös képességekre,
hogy Isten ügyéért munkálkodhassatok. Ne aggódjatok azon, hogy mit
gondol rólatok a világ. Ha életetek hitetek tisztaságáról s becsületességéről tesz bizonyságot, és mások meggyőződnek arról, hogy segítni akartok
rajtuk, akkor fáradozástok nem lesz hiábavaló.
Krisztus legkisebb és legszerényebb tanítványai is áldására lehetnek
másoknak. Talán nincsenek tudatában, hogy jót cselekszenek, de öntudatlanul is tőlük áradhat ki az áldásnak mind inkább mélyülő és szélesbülő forrása; ám fáradozásaik áldásos gyümölcsei csak a leszámolás nagy
napján lesznek nyilvánvalókká. Nem tudják, sőt nem is érzik, hogy valami
nagyot cselekszenek, de fáradozásaik eredménye felől nem kell aggódniuk. Csak nyugodtan haladjanak tovább és hűségesen végezzék azt a munkát, amelyet Isten gondviselése rájuk bíz, s életük nem lesz hiábavaló.
Krisztus képe mindinkább kialakul szívükben; Isten munkatársai ebben az
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életben így lesznek alkalmasak arra a magasabb munkára és zavartalan
örömre, mely az örök életben vár rájuk.
<<< vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS VEZETŐ ÚT, 56-72. (ISTEN ISMERETE)

Istennek vannak útjai, melyek által megismerteti magát, s szoros ös�szeköttetésbe hozhat bennünket önmagával. A természet szüntelenül hat
érzékeinkre, és a szív fogékonnyá válik Isten szeretete és dicsősége iránt,
mely kezeinek művei által megnyilatkozik. A fogékony fül meghallja és
megérti Istennek a természetben megnyilvánuló szavát. A zöld mezők, a
sudár fák, a virágillat, a tovaszálló felhők, a hulló eső, a csörgedező patak,
az egek pompája és fensége szívünkhöz szólnak, és az Alkotó megismerésére buzdítanak bennünket.
Üdvözítőnk fenséges tanításában állandóan a természetből veszi hasonlatait. Példázataiban a fák, a madarak, a völgyben illatozó virágok, a
hegyek, a tenger, a pompásan díszített égboltozat és a mindennapi élet
körülményei és eseményei egyaránt szorosan összefüggnek az igazság
igéivel, úgy, hogy még az emberi élet fáradalmai és viszontagságai közepette is hozzáférhetők számunkra.
Isten azt akarja, hogy gyermekei becsülni tudják művét, hogy örülni
tudjanak az egyszerű, csendes pompának, mellyel földi otthonukat feldíszítette. Ő maga is szereti a szépet, de mindenekelőtt a jellembeli szépséget és tisztaságot. Azt szeretné, ha a tisztaságot és az egyszerűséget, a
virágok országának eme csöndes díszeit ápolnánk.
A figyelmes, szemlélődő embernek a teremtett világ a bizalom és engedelmesség becses példáit adja. A csillagoktól kezdve, melyek a világegyetem végtelenségében évezredek óta követik kijelölt pályájukat, a
legkisebb parányig, az atomig, minden-minden engedelmeskedik a Teremtő akaratának. Isten gondot visel mindenekre, és fenntart mindent,
amit alkotott. Kezében tartja a mindenség megszámlálhatatlan világait,
de ugyanakkor gondoskodik a kismadár szükségleteiről is, amely félelem
és gond nélkül zengi egyszerű kis dalát. Ha az ember napi munkájába
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megy, ha térdre borulva imádkozik, ha nyugodni tér, ha a szegény ember ebédre hívja össze gyermekeit vagy a gazdag palotájában dúslakodik,
mennyei Atyánk az élet minden egyes mozzanatára gondosan őrködik.
Egyetlen könny sem hullhat le az Ő tudta nélkül, és egyetlen vidám mosoly sem kerüli el figyelmét.
Ha mindezt igazán hinni tudnánk, akkor összes felesleges aggodalmunk
eltűnne. Nem csalatkoznánk olyan gyakran az életben, hanem vigasztalódva tennénk le kis és nagy gondjainkat Isten kezébe, kinek semmi gond
és fáradság sem sok, s akinek a legsúlyosabb teher sem nehéz. Akkor oly
lelki nyugalomnak örvendhetnénk, aminőt hosszú időn át nélkülöztünk.
Ha e föld pompájában és szépségében gyönyörködünk, gondoljunk az
eljövendő világra, amelyben soha semmi nyoma sem lesz a bűnnek és
halálnak, ahol a természet nem viseli majd az átok nyomát. Képzeljétek
magatokat az üdvözültek boldog honába, és gondoljatok arra, hogy ez
az ország olyan dicső lesz, hogy a legtermészetesebb képzelet sem tudja
lefesteni. Az a sok jó adomány, melyeket Isten a természetben ajándékoz nekünk, csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének. Írva van: „Amiket
szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek” (1Kor 2:9).
A költők és természettudósok sokat beszélnek a természet szépségeiről, de csak a keresztény épülhet a legteljesebb és legszebb örömmel a
föld szépségein, mert ő az Atya művét ismeri fel bennük; a virágban, a
cserjében és fákban az Ő szeretetét látja. Senki sem értheti meg teljesen
a hegy, völgy, folyó és tenger jelentőségét, aki nem látja bennük kifejezve
Istennek az emberek iránti szeretetét.
Isten gondviselő munkálkodása és Lelkének szívünkre való befolyása
által beszél hozzánk. Fenséges tanulságokat vonhatunk le mindennapi
életünkből, környezetünkből s a napi változatosságokból, ha szívünk fogékony az ilyen tanulságok iránt. A zsoltáros így énekli meg Jézus gondviselő fáradozását: „Az Úr kegyelmével telve a föld”(Zsolt 33:5). Másutt
pedig: „Aki bölcs, az eszébe veszi ezeket, és meggondolják az Úrnak kegyelmességét!” (Zsolt 107:43).
Isten szól hozzánk Igéjében is. Abban még világosabban nyilatkozik
meg jelleme, hozzánk való viszonya és nagy váltságterve. Előttünk fekszik
a próféták, az ősatyák és a többi szent férfiak története. Mindannyian
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„hozzánk hasonló természetű” emberek voltak (Jak 5:17). Látjuk, hogy
hozzánk hasonlóan nekik is küzdeniük kellett a csüggedésekkel, kísértésekkel, de mégis mindannyiszor felülkerekedtek, és Isten kegyelme által
győzelmet arattak. Ha példáikat látjuk, az életszentségre irányuló törekvéseinkhez bátorságot merítünk. Ha azon fenséges tapasztalatokról olvasunk, melyeket ezek a férfiak szereztek, ha azt a fényt, szeretetet és áldást
szemléljük, melyeknek örvendhettek, ha arról a munkáról olvasunk, melyet a nekik adott kegyelem által elvégezhettek, akkor ugyanaz a Lélek,
mely ihlette őket, felgyújtja ma bennünk is a lelkesedés szent lángját; teljes szívünkből vágyakozunk hozzájuk hasonló jellemre és hozzájuk hasonlóan járni Istennel.
Jézus azt mondta az ótestamentumi iratokról - és menynyivel inkább
áll ez az újszövetségiekről -: „Ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam” (Jn 5:39). Róla, a Megváltóról, kiben összpontosul minden reményünk az örök életre. Hiszen az egész Szentírás Krisztusról beszél. Mert
a teremtésről szóló első tudósítástól kezdve, „és nála nélkül semmi sem
lett, ami lett”(Jn 1:3), a befejező ígéretig: „és ímé hamar eljövök”(Jel
22:12), az Ő művéről olvasunk, és az Ő hangját halljuk. Ha meg akarjátok ismerni az Üdvözítőt, kutassatok a Szentírásban! Isten Igéje töltse be
egész szíveteket!
Ez az élő víz, mely égető szomjúságotokat csillapítja; ez a mennyei élő
kenyér. Jézus kijelenti: „Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem
isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek”(Jn 6:53); ennek magyarázatául
pedig: „A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet”(Jn 6:63).
Testünk abból épül fel, amit eszünk és iszunk; ugyanez a dolog természetes rendje a világban is: amin elmélkedünk, amin gondolkozunk, az ad
lelki, szellemi lényünknek erőt és színt.
A megváltás lényegébe maguk az angyalok is szeretnének bepillantani; az örökkévalóság végtelen korszakain át ezt fogják tanulmányozni, és
erről fognak énekelni a megváltottak. Vajon nem méltó-e ez most is a
leggondosabb figyelemre és kutatásra? Jézus leírhatatlan irgalmassága
és szeretete, s az áldozat, melyet érettünk hozott, méltó legkomolyabb
és legalaposabb elmélkedésünkre. Gondolkodjunk többet Megváltónk és
Közbenjárónk jelleme és küldetése felett! Ha mennyei dolgokon elmélkedünk, akkor hitünk és szeretetünk erősödik; imáink kedvesebbek lesznek
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Isten előtt, mert több hit és szeretet fogja azokat áthatni. Értelmesek és
komolyak lesznek. Jézusba vetett bizalmunk erősödni fog, és napról napra gazdagodunk abban a tapasztalatban, hogy Ő „mindenképpen idvezítheti is azokat, akik őáltala járulnak Istenhez” (Zsid 7:25).
Ha Üdvözítőnk tökéletességét szemléljük, akkor bennünk is felébred
a vágy, hogy teljesen átalakuljunk, megújuljunk az Ő képmására. Lelkünk
éhezi és szomjúhozza azt, hogy Hozzá hasonlítsunk, akit imádunk. Minél
inkább Krisztusra irányítjuk gondolatainkat, annál inkább fogunk róla másoknak beszélni és képviselni Őt az egész világ előtt.
A Bibliát nem csupán a tanult emberek részére írták, ellenkezőleg: a
népnek szánták. Az üdvösség ismeretéhez szükséges nagy igazságok oly
világosak, mint a déli napfény; senki sem veszhet el, kivéve azokat, akik
Isten világos akarata helyett saját véleményüket követik.
Ne hallgassunk emberi véleményre a Szentírás tanait illetőleg, hanem
kutassunk magunk Isten szavában! Ha mások gondolkodnak helyettünk,
akaraterőnk és képességeink megbénulnak. Nemesebb szellemi erőink
elsatnyulnak, és elveszítik képességüket, ha nem összpontosítjuk azokat
az elmélkedésre méltó gondolatkörökre. Az értelem bővül, ha a Biblia
jellemképeinek, tárgyköreinek kapcsolatait kutatja, szöveget szöveghez,
lelkieket lelkiekhez mér.
Semmi sem képes értelmünket jobban erősíteni, mint a Szentírás beható tanulmányozása. Nincs könyv, melynek tartalma olyan hathatósan
emelné gondolatainkat, fejlesztené szellemi erőinket, mint a Biblia, mély
és nemesítő igazságaival. Ha Isten szavát úgy tanulmányoznánk, mint kellene, akkor magas fokú értelmet, lelki nemességet és jellemszilárdságot
láthatnánk az emberek között, amilyet ma nagyon ritkán látunk.
A Szentírás felületes olvasásából azonban kevés hasznunk lesz. Lehet, hogy valaki elejétől végéig elolvassa a Bibliát anélkül, hogy észrevenné rejtett szépségeit és megértené mélységes lelki kincseit. Egyegy íráshely alapos tanulmányozása, míg azt teljesen megérthetjük,
amíg Isten üdv- és váltságterve tisztán áll előttünk, többet ér, mint
sok fejezet gyors átolvasása, ha ezzel meghatározott célunk nincs, és
belőlük nem vonunk le tanulságokat. Legyen a Biblia állandóan velünk! Olvassuk, valahányszor alkalom van rá, véssük szövegeit emlékezetünkbe! Ha az utcán járunk-kelünk, olvashatjuk egy-egy fejezetét,
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elmélkedhetünk azon és emlékezetünkbe véshetjük.
Komoly kutatás és imával párosult tanulmányozás nélkül nem tehetünk szert igaz bölcsességre. A Szentírás számos része olyan világos, hogy
lehetetlen félreérteni; vannak azonban egyes helyek, melyeket már nem
oly könnyű megérteni, hogy az első pillanatban tisztában lehetnénk jelentésével. Egyik íráshelyet a másikkal kell egybevetnünk. A gondos kutatás és imával teljes elmélkedés a legfőbb feltételek. Az ilyen tanulmányozás gazdagon megjutalmaz. Amint a bányász a földrétegek alatt elrejtett
nemes fém-ereket fedez fel, hasonlóképpen talál a fáradhatatlan kutató
is oly mélyebb igazságokat Isten szavában, melyek a felületes olvasó előtt
rejtve maradnak. Az Isten Lelkétől ihletett szavak, ha szívünkbe véssük, az
élet forrásának árjaivá válnak.
Sohase tanulmányozzuk a Bibliát ima nélkül! Mielőtt kinyitnánk, kérjük
a Szentlélek világosságát és megkapjuk. Amikor Nátánáel Jézushoz jött, az
Üdvözítő így szólt: „Ímé, egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen.”
Nátánáel kérdezi: „Honnan ismersz engem?” A felelet így hangzott: „Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál”(Jn 1:4849). Jézus ma is hasonlóképpen lát bennünket, amikor kis kamránkban
leborulunk, és világosságot kérünk tőle, hogy az igazságot megérthessük.
A világosság honából jött angyalok fogják azokat vezetni, akik alázatos
szívvel kérik Isten segítségét.
A Szentlélek magasztalja és dicsőíti a Megváltót. Feladata: Krisztust, az
általa hozott megváltást tisztaságában és igazságában szemünk elé tárni.
Jézus így szólt: „Mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek”(Jn 16:14).
Az igazság Lelke az isteni igazságok leghathatósabb tanítója. Mily sokra
becsüli Isten az emberiséget, hogy megváltásáért egyszülött Fiát a halálra
adta, és Lelkét ajándékozta, hogy állandó tanítónk és vezetőnk legyen.
<<< vissza a 11. tanulmányhoz
11. Tanulmány javasolt olvasmánya
JÉZUS VEZETŐ ÚT, 56-72. (MAGASZTOS KIVÁLTSÁGUNK-részlet)

Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelkének befolyása által. Mindez azonban nem elégséges; előtte nekünk is
Jézus Vezető Út, 56-72. (magasztos kiváltságunk-részlet)
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ki kell tárni szívünket. A helyes lelki élet fejlődéséhez szükséges, hogy valóságos összeköttetésben legyünk mennyei Atyánkkal. Ha szívünk hozzá
vonzódik, és műveit, irgalmasságát, áldásait állandóan szemünk előtt is
tartjuk, ez még nem jelenti azt, hogy vele érintkezünk, hogy közösségben
vagyunk vele. Hogy ezt elérhessük, mindennapi életünkben is hozzá kell
folyamodnunk tanácsért.
Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha
szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent
hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.
Mikor Krisztus e földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra oktatta őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes
gondjaikat őreá vessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték a mi számunkra is.
Jézus maga is gyakran imádkozott, amikor közöttük járt. Magára vette
fogyatkozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támogatást és segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Minden tekintetben Ő a mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki
„megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), de mint
az egyedüli bűntelen, természete visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el a bűnös világban. Emberi mivolta az imát
szükségletévé és kiváltságává tette. Atyjával való közösségében vigaszt és
örömet talált. Ha tehát az emberiség Megváltója, az Isten Fia, szükségét
érezte az imának, mennyivel inkább fontos, hogy mi, bűnös, gyenge emberek is felismerjük annak szükségét, hogy bensőségesen és állandóan
imádkozzunk Istenhez!
Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét.
Kiváltságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete
forrásából. Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten
mindig kész meghallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly kevés hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük
kívánságainkat. Vajon mit gondolnak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett emberiségről, mikor látják, hogy Isten végtelen
szeretete sokkal többet óhajt nékik adni, mint amennyit kérni tudnának,
de ők mégis oly keveset imádkoznak, és oly kishitűek?! Az angyaloknak
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öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örömük,
hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy
szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek
látszanak Isten Lelkének világossága és a vele való közösség hiányában is.
A gonosz sötétsége körülveszi azokat, akik az imát elhanyagolják. A
kísértés szavai, melyeket Sátán súg a fülükbe, bűnre csábítják őket azért,
mert az ima magasztos kiváltságát nem használják fel állandóan. Miért is
vonakodnak Isten gyermekei imádkozni, holott tudják, hogy az ima kulcs
a hit kezében, amely megnyithatja a mennyei tárház ajtaját, ahol a Mindenható kincseinek forrásai vannak felhalmozva. Folytonos ima és buzgó
éberség nélkül abban a veszélyben vagyunk, hogy hanyagokká leszünk,
és az egyenes ösvényről letérünk. Ellenfelünk folytonosan akadályozni
akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy a bensőséges imát és
hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erőhöz, mellyel a
kísértéseket legyőzhetjük.
Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imáinkat. Az első feltétel az, hogy segítségének szükségét érezzük és
felismerjük. Hisz megígérte: „Vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizet
a szárazra”(Ésa 44:3). Azok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és
akik szívük mélyéből vágyakoznak Isten után, biztosak lehetnek, hogy Isten megelégíti őket. De a szívnek nyitva kell lennie Isten Lelkének befolyása előtt, hogy az isteni áldásokat befogadhassa.
Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbeszédesebben szólal fel érdekünkben. Ámde nékünk kell az Urat keresnünk, hogy
érettünk cselekedjen. „Kérjetek és adatik néktek”(Mt 7:7). És Ő, „aki az ő
tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?”(Róm 8:32).
Ha igazságtalanságot rejtegetünk szívünkben, és tudatosan vétkezünk,
az Úr nem hallgathat meg bennünket; csak a bűnbánó és összetört szív
imája kedves előtte. Ha minden felismert igazságtalanságot jóvátettünk,
remélhetjük, hogy Isten meghallgatja kérésünket. Érdemeink sohasem
ajánlanak bennünket Isten kegyelmébe; egyedül Krisztus érdeme és szolgálata vált meg, és az Ő vére tisztít meg bennünket; a mi munkarészünk
az, hogy az imameghallgatás feltételeinek eleget tegyünk.
<<< vissza a 11. tanulmányhoz
Jézus Vezető Út, 56-72. (magasztos kiváltságunk-részlet)
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BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 116-120, (AZ IGAZSÁG HATALMA)

A korai időkben Isten szolgái a Lélek és az erő bizonyosságával hirdették az igét, az örömhír hallása pedig lángra lobbantotta az emberek szívét.
Miért van az, hogy az igazság ma mégis olyan kevéssé hat az emberekre?
Talán Isten lenne kevésbé hajlandó, hogy napjaink igehirdetőire árassza
áldását, mint az apostolok korában tette?
A világgal közölt figyelmeztetésnek életre keltő illattá kell válnia, vagy
halál leheletévé. Talán ma úgy küldi el szolgáit az Úr ennek a félelmetesen komoly üzenetnek a terjesztésére, hogy visszatartja tőlük a Szentlelket? A gyönge, tévelygő embernek kell talán összeszednie bátorságát,
s Istentől jövő különleges kegyelem és erő nélkül kiállnia az emberek
elé, hogy az örök élet szavait szólja? Urunk gazdag a kegyelemben és
hatalmas erejű, bőkezűen adja ezeket az ajándékokat mindazoknak,
akik hittel fordulnak hozzá. Szívesebben adja Szentlelkét, ha kérik tőle,
mint ahogyan a szülők adnak jó ajándékokat a gyermekeiknek. A jelen
becses és fontos igazsága azért nem elég a lélekmentés munkájához,
mert nem hittel dolgozunk.
Nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért,
mint a tanítványok tették pünkösd napján. Ha nekik szükségük volt a
Szentlélekre, akkor mi még inkább rászorulunk a segítségére. Sötétség
borítja ma a Földet, akár egy szemfedő. A hamis tanok sokféle változata,
tévtanítások és ördögi csalások vezetik félre az embereket. Isten Lelke és
hatalma nélkül hiába is fáradozunk az igazság terjesztéséért.
Az tesz képessé bennünket Krisztus hirdetésére, ha Őróla elmélkedünk, gyakoroljuk a hitünket, és saját magunk tapasztaljuk megmentő
kegyelmét. Ha Tőle tanulunk, Ő lesz a beszédtémánk, és a szívünkben élő
szeretet meg fogja érinteni az emberek szívét. Akkor majd nem hideg,
élettelen elméletként hirdetjük az igazságot, hanem a Lélek bizonysága
segítségével.
Sok igehirdetőnk prédikációjában túl sok szó esik az elméletről, de
kevés a gyakorlati istenfélelemről. Bár jártasak az igazság elméletében,
mégsem érintette meg szívüket Krisztus szeretetének valódi buzgalma.
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Sokan elsajátították ugyan kiadványainkból az igazságot támogató érveket, de ők maguk nem kutatják a Bibliát. Nem keresik szüntelenül a
megváltás tervének mélyebb és alaposabb ismeretét, amint azt a Szentírás kijelenti. Míg másokat tanítanak, ők nem növekednek a hitben. Nem
járulnak sűrűn és rendszeresen Isten elé, hogy esedezzenek Lelkéért és
kegyelméért, hogy helyesen hirdessék Krisztust a világnak.
Az ember ereje gyöngeség, bölcsessége pedig balgaság csupán. Eredményeink nem tehetségünktől vagy műveltségünktől függnek, hanem az
Istennel fenntartott életerős kapcsolatunktól. Az igazság erejét veszíti,
ha olyan emberek hirdetik, akik a saját műveltségüket és képességeiket
igyekeznek fitogtatni. Az ilyenek egyúttal azt is elárulják, hogy járatlanok a tapasztalaton alapuló hitben, megszenteletlen a szívük és életük,
s telve vannak hiúsággal, önteltséggel. Nem Jézustól tanulnak. Hogyan
is hirdethetnék az Üdvözítőt, ha nem ismerik? Szívüket nem lágyította
meg, nem csillapította le annak megismerése, hogy Krisztus mekkora áldozatot hozott a pusztuló ember megmentéséért. Nem tartják kiváltságnak az alázatot, s azt, hogy szenvedjenek Őérte. Némelyek saját énjüket
emelik magas polcra, önmagukról beszélnek, igehirdetéseket és tanulmányokat írnak, hogy magukra tereljék a figyelmet, attól tartva, hogy
nem kapják meg a nekik járó tisztességet. Ha Jézust magasztaltuk volna
többet, és kevesebbet a lelkészeket, ha többet dicsőítettük volna az igazság szerzőjét s kevesebbet a hírnökeit, akkor ma nem kellene szégyenkeznünk Isten előtt.
Nem a maga egyszerűségében hirdetjük a megváltás tervét, mert
csak kevés igehirdetőnk tudja, mi is az egyszerű hit. Nem elég, ha elméletben ismerjük az igazságot. Feltétlenül tapasztalnunk kell a hatalmát szívünkön és életünkön. A lelkészek kisgyermekek módjára jöjjenek
Krisztushoz! Keressétek Jézust, testvéreim! Valljátok be bűneiteket, könyörögjetek Istenhez éjjel és nappal, míg meg nem bizonyosodtok, hogy
Krisztus érdemeiért megbocsátott és elfogadott titeket! Akkor majd nagyon fogtok szeretni, mert sokat bocsátottak meg nektek. Akkor majd
Krisztushoz mint bűnbocsátó Megváltóhoz tudjátok hívni az embereket.
Akkor majd szívetek teljességéből tudjátok hirdetni az igazságot, mert
magatokon érzitek megszentelő erejét. Testvéreim, féltelek benneteket!
Azt tanácsolom nektek, maradjatok Jeruzsálemben, mint az első tanítBizonyságtételek, 5. kötet, 116-120, (Az igazság hatalma)
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ványok, amíg csak nem részesültök a Szentlélek keresztségében. Sohase
tartsátok megengedhetőnek, hogy a szószékre lépjetek, amíg hit által
meg nem ragadtátok Segítségetek erős karját.
Ha Krisztus lelkülete él bennünk, úgy dolgozunk majd, amint Ő dolgozott, s a názáreti gondolatait tárjuk az emberek elé. Ha a névleges hitvallók és meg nem tért lelkészek helyett valóban Krisztus követői lennénk,
akkor szelíden és lelkesen hirdetnénk az igazságot, megvalósítanánk
életünkben, s a világ nem kételkedne, hogy hisszük-e, amit hirdetünk.
A Krisztus szeretetével közölt üzenet nyomán, ha nem veszítenénk szem
elől az emberek értékét, még a világiak is úgy látnák, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus.
Ha másokat akarunk jó útra téríteni, előbb nekünk kell gyakorolni azokat az elveket, amelyeket nekik hirdetünk. A szavak, bármilyen találóak
is, hatástalanul peregnek le, ha mindennapi életünk meghazudtolja őket.
Krisztus igehirdetői, intelek titeket! „Ügyeljetek magatokra és a tanításra.” (I. Tim. 4:16) Ne mentegessétek magatokban a bűnt, amit másban
kárhoztattok! Ha szelídségről és szeretetről beszéltek, életetekkel mutassatok rá példát. Ha másokat buzdíttok a szeretet teljességére, nagylelkűségre és a családi életben való figyelmességre, akkor példamutatásotok
adjon súlyt intéseiteknek. Mivel nagyobb világosságban részesültetek,
mint mások, megnövekedett a felelősségetek is.
Sátán ugyanolyan bizonyosan elénk fekteti csapdáit, mint Izrael gyermekeivel tette, mielőtt bevonultak volna Kánaán földjére. Ennek a népnek
a történelmét ismételjük meg. Növekedik közöttünk a felelőtlen léhaság,
a hiúság, a könnyű élet utáni vágy, az élvezetek szeretete, az önzés és a
tisztátalanság. Olyan férfiakra van most szükség, akik határozottan és bátran hirdetik Isten egész üzenetét, akik nem alszanak, hanem virrasztanak,
és józanok. Tudom, hogy fájón hiányzik lelkészeinkből a szentség és az
erő, s nagyon rosszulesik látnom, hogy önmagukat igyekeznek dicsőíteni.
Ha igaz valójában látnák Jézust, saját magukat pedig olyan gyengének,
erőtlennek, Mesterük ellentétének, mint amilyenek valójában, akkor így
szólnának: Ha be lehetne írni nevemet az élet könyvének legeldugottabb
sarkába, az is elég lenne, annyira méltatlan vagyok a figyelmére.
A ti feladatotok is, hogy tanulmányozzátok és kövessétek a példát, Jézust. Szerény és egyszerű volt Krisztus? Ti is legyetek azok! Szelíd volt és
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alázatos szívű? Legyetek ti is azok! Buzgó volt a lélekmentésben? Legyetek ti is buzgók! Atyja dicsőségének növelésén fáradozott? Fáradozzatok
ti is ezért! Gyakran kérte Isten segítségét? Kérjétek ti is! Türelmes volt?
Legyetek hát türelmesek! Amint Krisztus megbocsátott ellenségeinek,
úgy bocsássatok meg ti is!
Nem annyira a szószék, mint a családi élet hirdeti valódi jellemünket.
Felesége, gyermekei és háztartási alkalmazottai tudják legjobban megítélni a lelkész lelki jámborságát. Az istenfélő ember áldás a családjának. Felesége, gyermekei és alkalmazottai mindnyájan jobbak lesznek hite által.
Testvéreim, hívjátok Krisztust a családotokba, a szószékre, hívjátok
magatokkal, bárhova is mentek. Akkor nem kell majd az embereknek bizonygatnotok, hogy meg kell becsülni a lelkészi hivatást. Mennyei megbízólevelet hordoztok majd, amely bizonyítja, hogy Krisztus szolgái vagytok.
Hívjátok magatokkal Jézust magányotokba! Ne feledjétek, hogy Ő gyakran imádkozott, s szüntelenül a Szentlélek új és új ihletése támogatta Őt.
Legyenek olyanok a gondolataitok, a belső életetek, hogy ne kelljen szégyenkeznetek, ha Isten napján az ezekről szóló feljegyzésekkel találjátok
szembe magatokat.
A menny nem zárkózik el az igazak buzgó imája elől. Illés ugyanolyan
szenvedélyeknek, kísértéseknek volt kitéve, mint mi. Az Úr mégis meghallgatta, s a lehető legmegrázóbban felelt könyörgéseire. Az egyetlen ok,
amiért olyan kevés az erőnk, az bennünk, magunkban található. Ha valóban feltárnánk belső életünket, akkor nem mondanánk magunkat többé
kereszténynek. Nem növekedünk a kegyességben. Egyszer-másszor elkapkodva imádkozunk is, de nincs valódi kapcsolatunk Istennel.
Ha fejlődni akarunk a hívő életben, akkor sok időt kell imádkozva
töltenünk. Amikor először hirdettük az igazságot, milyen sokat imádkoztunk! Hányszor hangzott a könyörgés a szobákban, a csűrökben,
a gyümölcsösben, a lugasban. Gyakorta órákat töltöttünk imában,
ketten-hárman hivatkozva az ígéretekre. Gyakran hallatszott zokogás,
majd hálaadás és dicsőítő ének. Ma még közelebb van Isten napja,
mint amikor hinni kezdtünk, ezért komolyabbnak, buzgóbbnak, lelkesebbnek kellene lennünk, mint azokban a korai időkben. Fenyegetőbbek a veszedelmek is, mint akkor. Keményebb lett az emberek szíve.
Ezért feltétlenül Krisztus lelkének kell átitatnia bennünket, s nem szaBizonyságtételek, 5. kötet, 116-120, (Az igazság hatalma)
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bad addig nyugodnunk, amíg meg nem kapjuk.
Testvéreim, elfelejtettétek, hogy imáitoknak éles sarlóként kellene
együtt járniuk a munkásokkal az aratás nagy búzamezején? Amikor ifjak
indulnak el hirdetni az igazságot, imaórákat kellene tartanotok értük.
Imádkozzatok, hogy Isten kösse őket magához, adjon nekik bölcsességet,
kegyességet, és tudást! Imádkozzatok, hogy őrizze meg őket Sátán csapdáitól, tartsa meg ártatlannak a gondolataikat és szentnek a szívüket!
Kérlek titeket, akik félitek az Urat, ne pazaroljátok időtöket haszontalan
beszédre és fölösleges munkára, csak hogy büszkeségeteket kielégítsétek! Az így megtakarított időt töltsétek Istennel, küzdve a lelkészeitekért.
Erősítsétek karjukat, mint Áron és Hur Mózesét.
<<< vissza a 12. tanulmányhoz
12. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 223-225, (HŰSÉGRE ÉS KITARTÁSRA
VAN SZÜKSÉG-részlet)

Egyszer láttam egy képet, amely egy tulkot ábrázolt az eke és az oltár
között. Alatta felirat: „Mindkettőre kész.” Hajlandó fáradságos munkát végezni a földeken, vagy az áldozati oltáron vérezni el. Erre az elhatározásra
kellene eljutniuk Isten gyermekeinek. Szívesen menni, ahová a kötelesség szólít, igénytelenül, s áldozatot hozni az igazság ügyéért. A keresztény
egyházat az áldozat elvére alapították. „Ha valaki utánam akar jönni –
mondta Krisztus –, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét naponta, és
kövessen engem.” (Lk. 9:23) Egész szívünket, teljes szeretetünket várja. A
lelkesedésnek, buzgalomnak és önzetlen munkálkodásnak, amely Isten
odaadó követőit jellemezte régen, fel kellene szítania bennünk az elhatározást, s késztetnie kellene minket, hogy kövessük példájukat. Az igazi
vallás céljainknak komolyságot és határozottságot ad, amely jellemünket
az isteni mintára formálja, és alkalmassá tesz arra, hogy mindent szükségtelennek tartsunk Krisztus felséges ismeretéhez mérten. Ez a céltudatosság hallatlan erő forrásának bizonyul.
Fontosabb és komolyabb üzenet van birtokunkban, mint amilyet valaha is halandókra bíztak. Felelősek vagyunk érte, hogy miként bánunk
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ezzel az igazsággal. Mindegyikünknek igyekeznie kell embereket menteni.
Életünkkel kell bizonyítanunk az igazság szívünkre és jellemünkre gyakorolt hatalmát, s ugyanakkor megtennünk minden tőlünk telhetőt, hogy
másokat is megnyerjünk az igazság szeretetének. Ha egy bűnöst hozunk
Krisztushoz, azzal felemeljük, visszaállítjuk emberi méltóságát, és nemesbítjük egész jellemét. Áldássá tesszük őt családja, a társadalom és az
egyház számára. Hát nem méltó ez a munka arra, hogy a legnemesebb
képességeinket vessük latba érte?
Kis tehetségű emberek is, ha Isten szeretetében tartják meg a szívüket,
sokakat megnyerhetnek Krisztus számára. Harlan Page átlagos képességű, tanulatlan, szegény ember volt. De fő céljává tette, hogy előremozdítsa Isten ügyét, ezért igyekezetét jelentős siker koronázta. Beszélgetések
és buzgó könyörgés által fáradozott embertársai megmentésén. Imaórákat, közös tanulásokat szervezett, terjesztette vallásos olvasmányainkat.
Halálos ágyán, amikor az örökkévalóság árnyéka nyugodott meg arcán,
elmondhatta magáról: „Tudom, hogy mindez Isten kegyelméből s nem a
magam érdeméből származik, de azt hiszem, több mint száz ember tért
Istenhez a közreműködésemmel.”
Tanítsuk a gyülekezet minden tagját rendszeres munkavégzésre. Mindenki tegyen valamit az Úrért: például érdeklődést kelthetünk az emberekben az olvasás iránt, beszélgethetünk és imádkozhatunk velük. Az a
lelkész, aki jól nevel, alaposan fegyelmez, és a hatékony munkások seregét vezeti, dicsőséges győzelmeket ér el itt, azonfelül gazdag jutalom vár
rá, amikor a fehér trón körül találkozik majd azokkal, akiket munkája által
megmentett.
Tedd, mi jó, tedd hamar, teljes erődből,; angyalszárny is sorvadoz, ha
nem repül,; s még az Úr sem volna boldog tétlenül.
Miután a gyülekezet eljutott az igazság ismeretére, ha megfelelő komolyságról, lelkesedésről és szeretetről tettek volna tanúságot, akkor
gyümölcsöt teremtek volna a jó cselekedetek által, s befolyásuk komoly
súllyal esett volna latba a jó oldalán. Ők azonban közönyösek voltak, hideggé és halottá váltak. Néhányan részt vettek ugyan az összejöveteleken, de oda is inkább a világ, mint a menny légkörét vitték magukkal. A
gyülekezet nem állt készen, hogy kamatoztassa a rá fordított igyekezetet.
Jelen állapotukban nem képesek felismerni az együtt munkálkodás rájuk
Bizonyságtételek, 5. kötet, 223-225, (Hűségre és kitartásra van szükség-részlet)
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eső részének szükségességét; odaszentelődésük és komolyságuk hiánya
elcsüggesztette a lelkészeket. E hanyagság helyett érezniük kellett volna
egyéni felelősségüket. A gyülekezet fejlődése addig nem várható, amíg
a tagok hozzá nem fognak szívük megújításához. Sok hitvalló kevéssel
beéri. Ha néhány fokkal emelkednek a lemondásban és átalakulásban,
akkor nem gondolnak arra, hogy tovább kellene fejlődniük. Miért pihennek a seprejükön? Pedig nincs megállásunk, amíg meg nem érkezünk a
mennybe. Egyikünknek sem szabad megelégednie a pillanatnyi lelki eredményeinkkel. Egyikünk sem aknázza ki teljesen a lehetőségeit, csak ha
megtorpanás nélkül fejlődünk. Emelkednünk kell, folyton kapaszkodnunk
fölfelé. Minden keresztény kiváltsága, hogy addig növekedjék, míg éretté,
felnőtté válik a Krisztus Jézusban.
A kedves r.-beli testvéreink mennyire rászorulnak arra, hogy a személyes istenfélelemre tanítsák őket, milyen nagy szükségük van egy pásztor
gondoskodására! De azt sem teszik meg egészen, amit tehetnének. Isten megvizsgál titeket, testvéreim, s akkor néhányan polyvának fogtok
bizonyulni, néhányan pedig értékes gabonának. Ne engedjetek a kísértő
hatalmának! Erős fegyveresként jön, mégse adjátok meg neki magatokat! Erősödjetek a kötelességek teljesítése által, és védelmezzetek meg
minden talpalatnyi területet. Visszavonulás helyett törjetek inkább előre.
Ahelyett, hogy elgyengülnétek és elcsüggednétek, inkább készüljetek az
ütközethez. Isten felszólít titeket, hogy vessétek be minden erőtöket a
bűn minden formája ellen. Öltsétek magatokra az Istentől kapott teljes
fegyverzetet, tekintsetek üdvösségünk parancsnokára, mert veszélyes
idők várnak ránk. Ne álljatok hamis zászlók alá, hanem figyeljétek szent
hitünk lobogóját. Ott legyetek, ahol ez leng, még ha a leghevesebb küzdelem dúl is körülötte. Rövidesen úgyis véget ér ez a háború, hamarosan
kivívjuk a győzelmet. S ha hűségesek maradtok, akkor hódítóknál hatalmasabbak lehettek azáltal, aki minket szeretett (Jel. 1:5). Ragyogó díj, az
örök dicsőség lesz a jutalmatok.
<<< vissza a 12. tanulmányhoz
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12. Tanulmány javasolt olvasmánya
BIZONYSÁGTÉTELEK, 5. KÖTET, 281-284. (A MISSZIONÁRIUSI LELKÜLET)

Krisztus lelkülete az igazi misszionáriusi lelkület. A misszionárius tökéletes példaképe a világ Megváltója volt. Követői közül sokan fáradoztak
buzgón, önzetlenül az emberek megmentéséért, de semmilyen emberi
munka nem hasonlítható össze példaképünk egyszerűségével, áldozatkészségével és irgalmasságával.
Krisztus szeretetének megnyilvánulása egyedülálló. Micsoda igyekezettel dolgozott az Úr! Hányszor imádkozott egyedül a hegyoldalon, vagy
a kert mélyén, odaadóan, erős kiáltással és könnyhullatással fohászkodva! Milyen kitartóan könyörgött a bűnösökért! Még a kereszten is megfeledkezett szenvedéseiről, mély szeretet töltötte el azok iránt, akiket
megmenteni jött. Milyen hideg is a mi szeretetünk, mennyire múlékony
az érdeklődésünk! Hasonlítsuk össze ezeket az Üdvözítő szeretetével. Jézus odaadta magát az emberi család megmentéséért, mi mégis milyen
készségesen találunk kifogásokat, hogy ne kelljen Jézusnak adni mindenünket. Megváltónk fáradságot, szégyent és szenvedést vállalt értünk. A
lelkek megmentéséért jött a Földre, s ridegen visszautasították, gúnyolták, kinevették.
Azt kérdezitek, testvéreim, hogy kinek a példáját kövessük? Nem küldelek titeket kitűnő és nemes férfiakhoz, hanem a világ Megváltójához.
Ha az igazi misszionáriusi lelkületet kívánjuk, Krisztus lelkének kell betöltenie bennünket. Tanulmányozzuk hát jellemét, gyakoroljuk szelídségét
és alázatát. Lépjünk a lábnyomába!
Sokan azt gondolják, hogy az igazi misszionáriusi lelkület rátermettség
kérdése, különleges adomány, nagyszerű ajándék, amelyben csak a lelkész és a gyülekezet néhány tagja részesült, a többieknek pedig a szemlélő szerepe jutott. Nincs ennél nagyobb tévedés! Minden igaz keresztény
misszionárius, mert kereszténynek lenni nem más, mint Krisztushoz hasonlónak lenni. Senki sem él magának, és „akiben nincs Krisztus lelke, az
nem tartozik Hozzá” (Rm. 8:9). Aki megízlelte az eljövendő világ erejét,
akár öreg, akár fiatal, akár képzett, akár tanulatlan, azt ugyanaz a lélek ragadja magával, amely Krisztust késztette. A megújult szív első mozdulata:
Bizonyságtételek, 5. kötet, 281-284. (A misszionáriusi lelkület)
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az Üdvözítőhöz vezetni másokat is. Akikben nem él ez a kívánság, csak azt
bizonyítják, hogy kihűlt bennük az első szeretet. Alaposan meg kell vizsgálniuk szívüket az Ige fényénél, és Krisztus Lelke által friss keresztségre
kell törekedniük. Imádkozzanak, hogy mélyebben megértsék Jézus szeretetét, amely abban nyilvánul meg, hogy otthagyva a menny dicsőségét,
eljött a bukott világra, megmenteni az embereket a pusztulástól.
Az Úr szőlőjében mindenki találhat munkát. Ne azt keressük, ami a
legtöbb élvezetet vagy a legtöbb hasznot biztosítja számunkra. Az igazi
vallásosság mentes az önzéstől. A missziós lelkület a személyes áldozathozatal lelkülete. Dolgozzunk Mesterünk ügyéért bárhol és mindenhol,
képességeink legvégső határáig.
Amikor valaki megtér az igazsághoz, szívében buzgó vágy ébred, hogy
elmondja barátainak, szomszédainak a Szentírás lapjairól áradó értékes
világosságot. A mentésnek ebben az önzetlen munkájában élő levéllé válik, amelyet ismer és olvas minden ember (II. Kor. 3:2). Élete hirdeti, hogy
Krisztushoz tért és az Ő munkatársa lett.
A szombatünneplő adventisták nagylelkű és melegszívű nép. A jelenvaló igazság hirdetésében számíthatunk készséges támogatásukra. Ha megfelelő célt tűzünk ki eléjük és felébresztjük lelkiismeretüket, akkor meleg
fogadtatásra találunk. A munka támogatására adott ajándékaik bizonyítják, hogy meggyőződésük szerint ez az igaz ügy. Mégis vannak kivételek.
Nem minden hitvalló buzgó és igaz hívő. Ugyanez állt Krisztus napjaira is:
még az apostolok között is akadt Júdás, de ez nem azt bizonyította, hogy
mindegyikőjüknek romlott volt a jelleme. Nincs okunk a csüggedésre,
amíg tudjuk, hogy sokan vannak az igazság ügyének odaadó hívei, és készek nemes lélekkel áldozatot hozni a munka fellendítéséért. Mégis kiáltó
hiányosságot fedezhetünk fel közöttük: túl kevés az igazi misszionáriusi
lelkület. Mindenkinek, aki a lélekmentésben munkálkodik, azzal a mély
érdeklődéssel kellene társai felé fordulnia, amely Jézus együttérzésével
és szeretetével köti össze a szíveket. Könyörögjenek komolyan az isteni
segítségért, és körültekintően fáradozzanak, hogy lelkeket nyerjenek meg
Krisztus számára. Hideg, élettelen tettekkel semmire sem fognak menni.
Arra van szükség, hogy Krisztus lelkülete éljen bennük, s akkor majd olyan
szeretetről tesznek tanúságot, mint amilyen Jézusé volt, amikor az emberek között járt.
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Azért nincs ma mélyebb vallásos buzgalom és egymás iránti odaadó
szeretet a gyülekezetben, mert kihalóban van az igazi missziós lelkület.
Keveset hallunk Krisztus eljöveteléről, ami pedig valamikor gondolataink
és beszélgetésünk fő tárgya volt. A vallásos beszélgetésektől való megmagyarázhatatlan húzódozással, növekvő idegenkedéssel találkozunk, s
helyette hiábavaló, léha fecsegést engednek meg magunknak a hívek.
Testvéreim, akarjátok-e, hogy megtörjön a varázslat, amely fogva tart
benneteket? Fel akartok-e ébredni a zsibbadtságból, renyheségből? Lássatok munkához, akár kellemes számotokra, akár nem. Személyes erőfeszítések árán is vezessetek másokat Jézushoz és az igazság ismeretéhez.
Az ilyen igyekezet ösztönzést és felfrissülést nyújt, felráz minket és meg
is erősít. A gyakorlás megedzi lelki erőiteket, és üdvösségeteket is eredményesebben munkálhatjátok. Sok hitvalló keresztényre halálos bénultság telepedett. Kövessetek el mindent, hogy felrázzátok őket: figyelmeztessetek, kérleljetek, intsetek, és imádkozzatok, hogy Isten kiengesztelő
szeretete melegítse át és erősítse meg fagyos szívüket. Még ha nem is
akarnak hallgatni rátok, munkátok akkor sem vész kárba, hiszen amikor
mások áldásáért fáradoztok, ti is áldásban részesültök.
Miénk az igazság elmélete, ezért most a legkomolyabban kell keresnünk annak megszentelő erejét. A veszélynek ebben az időszakában nem
hallgathatok. A levertség és a kísértés ideje ez. Az ellenség fortélyai mindenkit körülvettek. Össze kell fognunk, hogy ellenálljunk hatalmának. Legyünk egy véleményen, beszéljünk egyazon dolgokról, dicsérjük együtt
Istent – így majd sikeresek leszünk a munka minden területén.
A missziós tevékenység segítségével az igazság világosságának tündöklő sugarai áradnak a világra. A sajtón keresztül sokakat elérünk, akiket a
lelkészek nem tudnának megközelíteni. Komoly munkát végezhetünk el
azzal, ha az emberek kezébe adjuk a Bibliát. Vigyük el Isten szavát mindenki ajtajához, nyomatékosan hívjuk fel mindenki figyelmét a Biblia
világos kijelentéseire. Ismételjük el nekik az Üdvözítő parancsát: „Vizsgáljátok az írásokat!” (Jn. 5:39) Szólítsatok fel mindenkit, hogy vegyék a
Bibliát úgy, amint van, kérjék az isteni világosságot, és amikor felragyog,
fogadják örömmel minden értékes sugarát. Azután pedig vállalják bátran
a következményeket.
Fel kell magasztalnunk az emberek előtt Isten lábbal tiport törvényét.
Bizonyságtételek, 5. kötet, 281-284. (A misszionáriusi lelkület)
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Ha becsületesen és tisztelettel fordulnak a Szentíráshoz, mennyei világosság nyilatkoztatja ki nekik az Úr csodálatos törvényét. A Biblia lapjairól
fontos igazságok ragyognak majd elő, amelyeket a babonaság és a hamis
tanítások régóta elhomályosítottak. Az olvasó felfedezi a jövendölések
régi és új kincseit, amelyek fényt és örömet hoznak mindazoknak, akik
elfogadják őket. Sokan felébrednek majd álmukból. Felkelnek, mintha a
halálból támadnának fel, s elfogadják a világosságot és az életet, amelyet
egyedül Krisztus adhat nekik. Az igazságokat, amelyek megfejthetetlennek bizonyultak szellemóriások előtt, a Krisztusban csecsemők meg fogják érteni. Nekik majd világosan kinyilatkoztatják azt, ami meghaladta az
Ige legképzettebb kutatóinak értelmét, akik olyan tudatlanok az Írások és
Isten hatalma felől, akár a régi sadduceusok voltak.
Ha valaki azzal az őszinte kívánsággal tanulmányozza a Bibliát, hogy
megismerje és kövesse Isten akaratát, akkor bölccsé válik az üdvösségre.
A szombatiskola missziós tevékenységünk fontos része, nemcsak azért,
mert időseket és fiatalokat egyaránt Isten ismeretére tanít, hanem mert
megszeretteti velük a szent igazságokat, és felébreszti bennük a kívánságot, hogy maguk is tanulmányozzák azokat. De mindenekfelett arra oktat,
hogy a szent tanításokhoz igazítsuk életünket.
Akik Isten szavát fogadják el életük alapjául, azok szoros kapcsolatba
kerülnek egymással. Egységük összetartó ereje a Biblia. De akik nem hajtanak fejet a szent Ige – mint egyedül csalhatatlan mérték – előtt, azok
nem keresik és nem kívánják egymás társaságát. Nem értenek egyet sem
a hitben, sem a cselekedetekben. Képtelenek egyetértésben élni, kibékíthetetlenek. Mi, szombatünneplő adventisták, az emberi szokásokkal
és hagyományokkal ellentétben, a világos „Így szól az Úr”-ra hívjuk fel a
figyelmet. S ezért nem vagyunk, nem lehetünk összhangban azokkal, akik
emberi tanításokat és parancsolatokat tanítanak és követnek.
Mindazok, akik Istentől születtek, Krisztus munkatársaivá válnak. Ők
a föld sója. „Ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?” – ha vallásunk nem
újítja meg szívünket, nem szenteli meg életünket, akkor hogyan gyakorolhatna megmentő hatást a hitetlenekre? „Nem való más egyébre, mint
hogy kidobják és széttapossa az ember.” (Mt. 5:13) Értéktelen az a vallás,
amelynek nincs megújító befolyása a világra. A magunk üdvösségét sem
bízhatjuk rá. Minél hamarabb elvetjük, annál jobb, mert erőtlen és hazug.
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Szolgáljunk együtt isteni vezetőnkkel, szálljunk szembe minden ellenkező hatással, dolgozzunk együtt Istennel. Azt a feladatot kaptuk, hogy
vessük az evangélium magvát minden vizek mellé. Ebben mindenki vegyen részt. Krisztus kegyelme, sokféle ajándéka talentumok sáfáraivá tesz
bennünket, amelyeket el kell helyeznünk a pénzváltóknál, hogy amikor a
Mester számon kéri tőlünk, kamatostól adhassuk vissza.
<<< vissza a 12. tanulmányhoz
13. Tanulmány javasolt olvasmánya
SZEMELVÉNYEK, 2. KÖTET, 349-356. (FELKÉSZÜLÉS A VÉGSŐ VÁLSÁGRA)

Testvérek! Mint hetednapi adventistákhoz szólok hozzátok, hogy legyetek minden utatokban méltók erre a névre. Veszélyes dolog eltávolodni az üzenet eredeti lelkületétől...
Isten népét ne a világ véleménye és gyakorlata irányítsa! Halljátok meg
a Megváltó tanítványaihoz intézett szavait: „És én kérem az Atyát, és más
vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak
ama Lelkét: akit a világ he nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri
őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad” (Jn 14:16-17).
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak
neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt”
(1Jn 3:1).
Isten Igéje világosan kijelenti, hogy a világ kigúnyolja és meg- tapodja
a törvényt, és a bűn hatalmasan el fog uralkodni a földön. A névleges
protestáns világ szövetségre lép a bűn emberével, és az egyház és a világ
romlott szövetségre lép egymással.
A nagy válság hamarosan a világra tör. A Szentírás tanítása szerint a
pápaság vissza fogja nyerni elveszített hatalmát, és az üldözés tüze fel
fog elevenedni az úgynevezett protestáns világ köpönyegforgató engedményei révén. Ebben a veszedelmes időben egyedül Isten igazsága és
ereje birtokában állhatunk meg. Az emberek csakis úgy ismerhetik meg
az igazságot, ha az isteni természet részeseivé válnak. Az emberi bölcsességnél többre van szükségünk a Biblia olvasásához és kutatásához.
Ha alázatos szívvel nyitjuk meg Isten Igéjét, az Úr olyan zsinórmértéket
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állít elénk, mely megóv minket a törvénytelenségtől.
Nehéz dolog az elkezdett bizodalmát mindvégig erősen megtartani.
Ez a nehézség csak fokozódik, amikor Sátán oldaláról rejtett befolyások
munkálkodnak egy másfajta, ellenlábas lelkűiét behozatalán. Az üldözés
szünetelésekor olyan emberek sodródtak közénk, akiknek a kereszténysége szilárdnak és kétségbevonhatatlannak tűnik, de akik az üldözés idején
elhagynák sorainkat. A válság idején befolyás alá kerítené és meggyőzné
őket a megtévesztő okfejtés. Sátán különféle csapdát állít a különféle embereknek. Amikor Isten törvényét semmibe veszik, az egyház tüzes próbák által megrostáltatik, és többen, mint ahogyan azt most gondolnánk,
engedni fognak a megtévesztő telkeknek és az ördögök tanításainak. Sokan ahelyett, hogy megerősödnének a próbákban, azt tanúsítják, hogy
nem tartoznak az igaz Szőlőtő élő szőlővesszői közé. Mivel nem teremnek
gyümölcsöt, a szőlőműves eltávolítja őket.
Az igazán engedelmesek nem buknak el
Milyen hatással lesz az engedelmesekre és igazakra, amikor a világ
semmibe veszi Isten törvényét? Magával sodorja-e őket a gonoszság erős
áradata? Felbontja-e Isten parancsolattartó népe szövetségét akkor, amikor oly sokan a sötétség fejedelmének zászlója alá sorakoznak? Soha! A
Krisztusban járók közül senki nem bukik el. Isten követői engedelmesen
meghajolnak a minden földi nagyságot meghaladó hatalom előtt. Amíg
Isten parancsolatainak elitélése sokakat az igazság elhallgatásához és
megvetéséhez vezet, addig a hűségesek még nagyobb elszántsággal emelik a magasba annak jelentős tanításait. Nem vagyunk saját magunkra hagyatva. Minden utunkban megláthatjuk Istent, aki ösvényeinket vezeti.
Forduljunk Igéjéhez alázatos szívvel, kérjünk tanácsot tőle, és adjuk át
neki akaratunkat. Isten nélkül semmit sem cselekedhetünk.
Megvan a legfőbb okunk a szombat megbecsülésére és védelmezésére, mert a szombat az a jel, mely megkülönbözteti Isten népét a világtól. A
világ által semmibe vett parancsolat az, melynek Isten népe - éppen a világ magatartása miatt - különös tiszteletet ad. Amikor a hitetlenek elítélik
Isten Igéjét, hűséges Kálebekre van szükség, akik hűséggel tesznek eleget
tisztségüknek. Nem kérkednek, és nem ingatja meg őket a rágalmazás. A
hitetlen kémek készen álltak Káleb meggyilkolására, aki ugyan látta a követ a hamis hírt hozók kezében, de ez nem riasztotta el. Üzenete volt, és
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azt át is adta. Isten hűséges szolgái ma is ugyanezt a lelkületet tanúsítják.
A zsoltáros így szól: „Ideje, hogy az Úr cselekedjék; megrontották a
te törvényedet. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az
aranyat, mint a legtisztább aranyat” (Zsolt 119:126—127). Amikor az
emberek szorosan haladnak Krisztus oldalán, amikor Krisztus lakozik szívükben hit által, akkor Isten parancsolatai iránt érzett szeretetük annak
arányában növekszik, amilyen megvetést a világ a szent rendelésekkel
szemben tanúsít. Ekkor írásban és szóban egyaránt az emberek elé kell
tárni a szombat igazságát. Amikor megvetik a negyedik parancsolatot és
annak megtartóit, a hűségesek látni fogják, hogy eljött az idő arra, hogy
ne elrejtsék, hanem felmagasztalják Jahve törvényét. Ki fogják bontani
a zászlót, melyen a harmadik angyal üzenete, Isten parancsolatai, és a
Jézus hite áll.
Ne tegyünk engedményeket a törvényszegés titkos bűne kedvéért!
A Jézusban való igazság hívei még hallgatásukkal se hagyják jóvá a törvényszegés titkos bűnét. Soha ne szűnjenek meg hangoztatni a figyelmeztetést. Az egyháztagok tanítása és képzése legyen olyan, hogy a gyerekek
és a fiatalok megértsék: nem tehetünk engedményékét e hatalom, a bűn
embere számára. Tanítsátok őket, hogy noha el fog jönni az idő, amikor
csak a vagyon és a szabadság kockáztatása árán harcolhatunk, de a küzdelemmel mindenképp szembe kell néznünk - mégpedig Krisztus lelkületével és szelídségével. Az igazságot, ahogyan az Jézusban van, hirdetnünk
és védelmeznünk kell. Gazdagság, tisztesség, otthon, kényelem, és minden más csak másodlagos jelentőséggel bírhat számunkra. Ne rejtsük el,
tagadjuk le, vagy álcázzuk az igazságot, hanem valljuk meg és hirdessük
bátran!
Az Úrnak vannak hűséges őrállói Sión falán, akik teli torokból kiáltanak
és nem kímélnek, akik trombitaként hallatják hangjukat, és rámutatnak
Izrael házának bűneire. Az Úr megengedte az igazság ellenségének, hogy
elszánt erőfeszítést tegyen a negyedik parancsolat szombatja ellen. Ezáltal az a terve, hogy határozott érdeklődést keltsen ez iránt a kérdés iránt,
mely próbaként szolgál az utolsó napokra. Ez ajtót fog nyitni a harmadik
angyal üzenetének hatalommal való hirdetésére.
Most senki ne legyen csendben az igazság hívei közül! Senki ne legyen
nemtörődöm. Küldje könyörgését mindenki a kegyelem trónjához, és hiSzemelvények, 2. kötet, 349-356. (Felkészülés a végső válságra)
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vatkozzék az ígéretre: „Bármit kértek az én nevem-ben, megcselekszem
azt” (Jn 14:13). Veszedelmes időben élünk. Ha ez a szabadságával kérkedő föld arra készülődik, hogy feláldozza Függetlenségi Nyilatkozatának
minden pontját, és vallásszabadságot korlátozó törvényeket hozzon, valamint az emberekre erőltesse a pápai csalást és hazugságot, akkor Isten
népének hitben a Magasságos elé kell tárnia könyörgéseit. Isten Igéjéből
minden bátorítást megkaphatnak azok, akik az Úrba helyezik bizalmukat.
A személyes veszélybe és szorultságba kerülés kilátása ne csüggesszen el,
hanem inkább elevenítse meg Isten népének erejét és reménységét, hiszen a veszedelem ideje az, amikor Isten kézzelfoghatóbban kinyilvánítja
hatalmát.
Ne üljünk tétlenül az elnyomást és a nyomorúságos időt várva, és semmit sem téve a gonosz visszaszorítására. Küldjük fel egyesült könyörgéseinket a mennybe! Imádkozzunk és dolgozzunk, dolgozzunk és imádkozzunk! Azonban senki ne cselekedjék elhamarkodottan. Tanuljátok meg,
mint soha azelőtt, hogy szelídségre és alázatos szívre van szükségetek.
Nem szabad bántó vádat emelnetek sem személyek, sem pedig gyülekezetek ellen. Tanuljatok meg úgy bánni az emberekkel, mint Krisztus!
Időnként keményen kell fogalmazni, de mielőtt kimondjátok a metsző
igazságot, bizonyosodjatok meg afelől, hogy Isten Szentlelke a szívetekben lakozik. Ha úgy van, hadd vágjon magának utat az igazság. A metszés
munkája nem a tiétek.
Ne egyesüljetek a világgal!
Nem köthetünk kompromisszumot az Isten törvényének megrontóival. Nem biztonságos az ő tanácsukra támaszkodni. Bizonyságtételünk ne
legyen határozatlanabb az eddiginél. Nem leplezhetjük el valódi helyzetünket csak azért, hogy kedvezzünk a világ nagyjainak. Előfordulhat, hogy
el akarják fogadtatni velünk terveiket, és esetleg olyan dolgok elvégzését
várják el tőlünk, melyek az ellenség hatalma alá vonnának bennünket. „Ti
ne mondjátok összeesküvésnek, valamit e nép összeesküvésnek mond,
és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek” (Ésa 8:12). Nem lenne
bölcs keresni az ellentéteket és szükségtelen támadásokat indítani, azonban az igazságot világosan és határozottan kell bemutatnunk. Ragaszkodjunk szilárdan ahhoz, amire Isten megtanított Igéjén keresztül. Nem kell
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a világra tekintenetek azért, hogy megtudjátok, mit újatok, mit nyomtassatok, vagy hogyan szóljatok. Minden szavatok és cselekedetetek igazolja
azt, hogy „nem követtek mesterkélt meséket” (2Pt 1:16). „És igen biztos
nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint
sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél
fel szívetekben” (2Pt 1:19).
Pál apostol így szól: „Mert minekutána az Isten bölcseségében nem
ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy
az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket” (lKor 1:21). Ez volt
Isten terve annak az embernek a meggyőzésére és megtérítésére, mely
szüntelen ki van téve annak a kísértésnek, hogy felmagasztalja saját erejét. Az Úr meg akarta próbálni az embert, hogy képes-e megismerni az
igazságot és Teremtő Istenét, saját, véges bölcsessége által. Mire Krisztus
világunkba jött, a próbatétel teljesen befejeződött, és annak során az ember felfuvalkodott bölcsessége bolondságnak bizonyult. A véges bölcsesség teljesen képtelen volt helyes következtetésre jutni Isten felől, ezért az
ember alkalmatlan volt a törvény megértésére. A hamisságnak az igazság
felé való helyezése miatt az Úr megengedte, hogy a dolgok napjainkra
válságba torkolljanak, hogy 0, Izrael Istene, olyan arányban munkálhassa
igazságának felemelését, amilyen arányban a hamisság eluralkodott.
Az egyházról gondoskodva az Úr újra és újra megengedte válságos helyzetek kibontakozását, hogy nehézségükben az emberek egyedül tőle váljanak segítséget. Imájuk, hitük, és az igazság mellett való állhatatosságuk
kivívta Isten közbelépését, és az Úr teljesítette ígéretét: „Akkor kiáltasz,
és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: ímé, itt vagyok” (Ésa 58:9).
Hatalmas karjával kinyúlt népe szabadítására. Isten fenntartja kegyelmes
közbelépését a nyomorúságos idő elérkezéséig, s ezzel a szabadítás művét
nevezetesebbé, népének diadalmát pedig dicsőségesebbé teszi. Amikor
minden emberi bölcsesség csődöt mond, az Úr közbelépése világosabban
kitetszik, és Isten megkapja a nekijáró dicsőséget. Még hitünk ellenségei,
üldözőink is meglátják, hogy Isten elfordítja népe fogságát.
Ima, hit, Istenben való bizalom
Ebben a veszedelmes időben tüzes imádságra van szükség, mely komoly hittel és Istenre való hagyatkozással párosul, amikor Sátán Isten
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népére veti árnyékát. Mindenki tartsa emlékezetben, hogy Isten örömét
leli népe könyörgéseiben. Az elhatalmasodó bűn elszántabb imára indít,
Isten pedig ígéretet tett az éjjel és nappal hozzá kiáltó választottal védelmezésére, ha hosszútűrő is irántuk.
Az emberek hajlamosak visszaélni Isten hosszútűrésével, és elnézésére számítanak. Van azonban az emberi bűnnek egy olyan határa, amikor eljön az idő Isten közbelépésére, melynek szörnyű következményei
lesznek. „Hosszútűrő az Úr és nagyhatalmú, és nem hagy büntetlenül”
(Náhum 1:3). Isten hosszútűrése csodálatos, mert egy ideig féken tartja
saját tulajdonságait, de a büntetés ennek ellenére is bizonyosan eljön.
Minden egyes feslett évszázad haragot gyűjtött a harag napjára. Amikor
az idő elérkezik, és a bűn kiteljesedik, Isten elvégzi szokatlan munkáját. Az
isteni türelem határának átlépése szörnyű következményekkel fog járni,
mert Isten haragja olyan jelleggel és erővel tör majd ki, amelyet a Biblia
kegyelemmel elegyítetlennek nevez, és amely hatására pusztává lesz az
egész föld. A nemzeti hitehagyás idején, amikor az ország vezetői Sátán
irányelvét követve a bűn embere oldalán sorakoznak fel - a bűn mértéke
be fog telni. A nemzeti hitehagyás a nemzeti romlás előjele lesz.
Isten a törésre helyezte népét, hogy megújítsák az ösvényeket és felrakják az emberöltők alapjait. A mennyei lények, a hatalmas erejű angyalok engedelmesen várakoznak az Úr parancsára, hogy egyesítsék erejüket
az emberi eszközökkel. Amikor a dolgok olyan messzire jutnak, hogy már
csak isteni hatalom lesz képes a sátáni munka ellensúlyozására, Isten közbelép. Amikor népe a legnagyobb veszélyben lesz, és látszólag képtelen
lesz megállni Sátán erejével szemben, Isten közbelép érettük. Az ember
végső határai — Isten lehetőségei.
Most van itt az ideje annak, hogy a hűségesek és igazak felkeljenek és
világítsanak, mert az Úr dicsősége felragyog rajtuk. Nem rejthetjük el lobogóinkat, nem válhatunk hitszegőkké most, a csata kiéleződésekor. Nem
tehetjük félre harci eszközeinket. A Sión falának őrizői legyenek éberek!
Olyan hálás vagyok azért, hogy figyelmünket elfordíthatjuk a körülöttünk levő nehézségekről és az Isten népére váró elnyomásról, és hogy feltekinthetünk a világosság és hatalom egére. Ha Isten, Krisztus, és a men�nyei lények oldalára állunk, a Mindenható széles pajzsa lesz fölöttünk,
Izrael magasságos Istene lesz segítőnk, és nem lesz okunk a félelemre.
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Akik bántani akarják Isten népét, az Ő szeme fényének akarnak ártani...
Testvérek! Arra kérlek benneteket, hogy vigyétek magatokkal otthonaitokba és gyülekezeteitekbe Krisztus lelkületét! Tegyétek félre a hitetlenséget és bírálgatást! Olyan időkhöz közeledünk, amikor minden eddiginél
jobban össze kell tartanunk és együtt kell munkálkodnunk. Az egységben
erő van, a széthúzásban és egyenetlenségben pedig csak gyengeség. Isten soha nem akarta azt, hogy egy, négy vagy húsz ember a kezébe vegyen egy jelentős munkát, és a mű többi munkásától függetlenül végezze
azt. Isten azt akarja, hogy népe tanácskozzék együtt, alkosson egy egységes egyházat és egy tökéletes egészet Krisztusban. Egyedüli biztonságunk
abban van, ha a mennyei tanácsterembe lépve Isten akaratának véghezvitelére törekszünk, és az Ő társaivá válunk a munkában. Semmilyen csoport ne kössön egyezséget, így szólván: „Elkezdjük ezt a munkát, és saját
belátásunk szerint fogjuk végezni. Ha viszont nem a mi elképzelésünk szerint halad a műnek ez a része, mi semmiképp nem fogunk hozzájárulni
ahhoz.” Ez Sátán hangja, és nem Istené. Ne engedjetek az efféle indíttatásnak!
Krisztus lelkülete az, amire szükségünk van. Ha ezt elnyerjük, szeretni
fogjuk egymást. A következő Ige mondja el, hogy mi tesz bizonyságot mellettünk: „Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha
egymást szeretni fogjátok” (Jn 13:35)...
Tartsatok össze! Tartsatok össze!
Vajon mi történne, ha naponta megpróbálnánk egyesíteni szívünket a
keresztény szeretet kötelékében? „De az a mondásom ellened, hogy az
első szeretetedet elhagytad - mondja a Hű Tanúbizonyság, majd így folytatja: ha pedig nem [térsz meg], hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz” (Jel 2:5). Miért? - Mert
egymástól való elkülönülésünk Krisztustól való elkülönülést jelent. Össze
kell tartanunk! Ó, amikor mintha Isten és az angyalok jelenlétében lettem
volna, milyen sokszor hallottam így szólani az angyal hangját: „Tartsatok
össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze! Ne engedjétek, hogy Sátán a testvérek közé vesse pokoli árnyékát! Tartsatok össze! Az egységben van az
erő.”
Elismétlem nektek az üzenetet. Miután hazatértek, igyekezzetek - ös�szetartani! Keressétek Istent teljes szívvel, hogy megtaláljátok ‚ Őt, és
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hogy Krisztus minden értelmet meghaladó szeretete töltse be szíveteket
és életeteket! (General Conference Daily Bulletin, 1891. április 13.)
A VASÁRNAP TÖRVÉNY
Éjszakai látomásban hitünk megalapozottságának bizonyítékait számlálgattam. Látjuk, hogy a hitetők egyre rosszabbá válnak. Látjuk azt is,
hogy a világ a hamis szombatra vonatkozó törvényalkotáson munkálkodik, hogy azt mindenkire nézve kötelezővé tegye. Ez a kérdés hamarosan
elénk kerül. Isten szombatját lábbal fogják taposni, a hamis szombatot
pedig felmagasztalják. A vasárnap törvény nagy szenvedést okozhat a
hetedik nap megtartóinak. Sátán terveinek megvalósulása üldözést hoz
Isten népére. Isten hűséges szolgáinak azonban nem kell félniük a harc kimenetelétől. Ha Krisztus életének példáját követik, és hűségesek maradnak Isten rendeléseihez, jutalmuk Isten életéhez hasonló örök élet lesz.
Jelenleg a jellemépítés határozott munkájának kellene végbemennie
népünk körében. Ki kell fejlesztenünk a világ előtt a Megváltó jellemvonásait. Lehetetlen Istennek tetszeni őszinte és megszentelő hitélet nélkül.
Mindnyájan egyénileg vagyunk felelősek hitünkért. Az igaz hit nem mond
csődöt a nehézség és megpróbáltatás idején. Az igaz hit Isten ajándéka
népének (The Review and Herald, 1909. szeptember 30.).
Ha valaha kedvességet és őszinte előzékenységet kellett gyakorolnunk,
akkor az most van. Előfordulhat, hogy komolyan közben kell járnunk a
törvénytestületeknél a lelkiismeretünk által választott vallásgyakorlat jogáért. Gondviselésében Isten így rendezi el azt, hogy törvényének rendelései eljussanak a magas tisztségeket betöltő emberekhez. Ne mutassunk
keserű érzéseket, amikor ezek előtt az emberek előtt állunk! Imádkozzunk szüntelen az isteni vezetésért! Egyedül Isten tarthatja vissza a szeleket mindaddig, amíg szolgái el nem pecsételtetnek homlokukon (The
Review and Herald, 1904. február 11.).
<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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„Akkor a fülem hallatára hangosan felkiáltott: Gyertek elő, város ostorai! Mindegyiktek tartsa kezében öldöklő szerszámait…
Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak
az oldalán, és az Úr így szólt hozzá: Menj át a város közepén, Jeruzsálem
közepén, és jelöld meg azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne. A
többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: Menjetek utána, járjátok
be a várost és pusztítsatok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek
meg és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne
bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Megkezdték tehát a véneken, akik a
templom előtt voltak.” (Ezék. 9:1, 3–6)
Jézus rövidesen elhagyja a mennyei szentélyben a kegyelem trónját,
hogy az igazságszolgáltatás palástját öltse magára, s csapásokban töltse
ki haragját azokra, akik nem fogadták el a felajánlott világosságot. „Mivel
nem éri azonnal utol az ítélet a gonoszságot cselekedőt, egészen arra van
az emberek fiainak szíve őbennük, hogy gonoszt cselekedjenek.” (Préd.
8:11) Az Úr türelme ahelyett, hogy meglágyítaná azok szívét, akik nem
félik Istent és nem kedvelik az igazságot, még inkább megerősíti őket gonosz útjaikban. Pedig Isten türelmének is van határa, s ezt sokan átlépik.
Ezért Isten kénytelen lesz beavatkozni.
Azt mondta az Úr az emoreusokról: „Csak a negyedik nemzedék tér
meg ide, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be.” (I. Móz.
15:16) Bár ez a nép híres volt a bálványimádásról és a romlottságról,
nem töltötte még csordultig a gonoszság poharát, ezért Isten nem adott
parancsot az elpusztításukra. Még látniuk kell Isten hatalmát, hogy ne
lehessen semmilyen kifogásuk. A szánakozó Teremtő hajlandó eltűrni gonoszságukat a negyedik nemzedékig, s ha akkor sem látszanak a javulás
jelei, büntetésük rájuk zúdul.
A végtelen Isten minden nemzettel csalhatatlan pontossággal számol
el. Míg felajánlja kegyelmét, míg bűnbánatra hív, nyitva van előttük a
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megtérés útja. Haragját akkor tölti ki, amikor számlájuk elérte a kijelölt
összeget. Isten kegyelme véget ér, s nincs többé könyörgés értük.
A látnok, amikor végigtekintett a korszakokon, a mi napjaink felől kapott látomást. Korunk nemzetei példátlan kegyelemben részesülnek. A
menny áldásainak színe-javát kapták, de egyre növekvő büszkeségük,
irigységük, bálványimádásuk, Istennel szembeni megvetésük és rút hálátlanságuk terhelik számláikat. Ezek most gyors ütemben telnek be Istennél.
A leginkább megrázó számomra, hogy akik a legnagyobb világosságot
és a legtöbb kiváltságot nyerték, azokat is beszennyezte az uralkodó gonoszság. A körülöttük lévő gonoszság hatására még az igazság hitvallói is
kihűltek, elsodorta őket a bűn erős árja. Az igaz istenfélelmet és szentséget támadó egyetemes gúnyolódás arra készteti azokat, akik nem állnak
szoros kapcsolatban Istennel, hogy elveszítsék tiszteletüket az Ő törvénye
iránt. Ha követnék a világosságot, ha szívükből engedelmeskednének az
igazságnak, ez a szent törvény csak annál becsesebb lenne a szemükben,
mivel mások megvetik és félrelökik. Ahogyan az Isten törvénye iránti tiszteletlenség egyre nyíltabb lesz, egyre élesebb lesz a határ is a világ és a
törvények megtartói között. Az isteni előírások iránti szeretet olyan mértékben növekszik az egyik csoportnál, amilyen mértékben fokozódik e
rendelkezések megvetése a másiknál.
A válság gyorsan közelít, Isten meglátogatásának ideje hamarosan elérkezik. Bár gyűlöli a büntetést, mégis végre kell hajtania, méghozzá rövidesen. A világosságban járók felismerik a közelgő vészt, de nem szabad
álmos nemtörődömséggel várniuk a romlásra, azzal nyugtatva magukat,
hogy Isten majd elrejti népét a meglátogatás napján. Nem így van. Meg
kell érteniük, hogy kötelességük mások megmentéséért szorgoskodni,
erős hittel Istentől várva a segítséget. „Sokat tehet az igazak odaadó könyörgése.” (Jak. 5:16)
Az istenfélelem kovásza nem veszítette el teljesen az erejét. Amikor az
egyház veszélye és válsága a tetőpontra hág, a világosságban járó kis csapat siránkozni és bánkódni fog a Földön folyó szörnyűségek miatt. Annál
buzgóbban emelik fel imáikat az egyház javáért, mivel a gyülekezet tagjai
a világ példáját követik.
A maroknyi hűséges buzgó imája nem vész kárba. Amikor az Úr mint
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igazságszolgáltató közeleg, egyúttal azok védőiként is jön, akik a hitet tisztán, magukat pedig folt nélkül őrizték meg. Ekkor áll bosszút az Úr választottaiért, akik éjjel és nappal hozzá folyamodnak, még ha hosszan tűr is.
A parancs így szól: „Menj át a város közepén és jegyezz jegyet azok
homlokára, akik siránkoznak és bánkódnak a szörnyűségek miatt, amelyeket művelnek benne.” (Ezék. 9:4) Ezek a siránkozók és bánkódók az
élet igéjét dicsőítették, feddtek, tanácsoltak és kérleltek. Néhányan, akik
előbb ugyan szégyent hoztak Istenre, megbánták bűneiket és megalázták szívüket. Isten dicsősége azonban már eltávozott Izraelből. Bár sokan
gyakorolták a vallás külsőségeit, mégis hiányzott belőlük Isten ereje és
jelenléte.
Amikor Isten haragja csapásokban nyilvánul majd meg, Krisztus alázatos követői kitűnnek a világból lelkük gyötrelme miatt, mely siránkozásban és bánkódásban, feddésekben és figyelmeztetésekben mutatkozik
meg. Míg mások leplezni próbálják a gonoszságot és kifogásokat találnak az uralkodó gazságokra, azok, akik szívükön viselik Isten becsületét
és szeretik az embereket, nem maradnak csöndben, hogy bárki tetszését
elnyerjék. Az igazságtalanok szentségtelen cselekedetei és szavai napról
napra gyötrik igaz lelküket. Képtelenek gátat vetni a bűnök elsöprő árjának, ezért telve vannak szomorúsággal és aggodalommal. Amikor még
azok otthonaiban is a vallás megvetését látják, akik nagy világosságot
nyertek, akkor gyászolni fognak Isten előtt. Sírnak és gyötrik lelküket,
amikor látják a gyülekezetben a büszkeség, kapzsiság, önzés és csalás
megannyi változatát, és hogy sokan lábbal tapossák az Isten Lelke által
ihletett feddéseket, Istenre gyalázatot hoznak, az igazságot pedig hatástalanná teszik, miközben Sátán szolgái diadalmaskodnak.
Akik nem bánkódnak sem a saját lelki tisztátalanságuk, sem a mások
bűnei miatt, azok nem nyerik el Isten pecsétjét. Az Úr megbízta küldötteit, akiknek kezében fegyver volt: „Menjetek, járjátok be a várost és pusztítsatok. Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget,
ifjút, hajadont, gyermeket és asszonyt egyaránt öljetek meg és irtsatok ki
mindenkit! Akinek azonban jel van a homlokán, azt ne bántsátok. Szentélyemnél kezdjétek. Elkezdték azért a véneken, akik a templom előtt voltak.” (Ezék. 9:5–6)
Látjuk, hogy Isten templomára – az egyházra – mérték Isten haragjáBizonyságtételek, 5. kötet, 151-157. (Az elpecsételés)
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nak első csapását. A vének, akiknek Isten nagy világosságot adott, s akik
a nép lelki őrizői voltak, elárulták a beléjük helyezett bizalmat. Az volt a
véleményük, hogy nem kell csodákra és Isten hatalmának kifejezett megnyilvánulására várni, mint a régmúlt napokban. Megváltoztak az idők. E
szavak csak még inkább megerősítették hitetlenségüket, ezért az mondták: Az Úr nem tesz sem jót, sem rosszat. Túlságosan kegyelmes ahhoz,
hogy csapásokkal sújtsa népét. A „Béke és biztonság!” (I. Thessz. 5:3) e
férfiak jelmondata, akik nem hallatják hangjukat mint harsonákat, hogy
megmutassák Isten népének vétkeit és Jákob házának bűneit. Őket, akik
többé nem hajlandók figyelmeztetni, éri először Isten igazságszolgáltatása. Mindenki elpusztul, akit Isten szolgái nem pecsételtek el.
A földi szem csak azt látta, hogy a hűségesek a tisztátalanságok miatt
siránkoztak és bánkódtak. De a legsúlyosabb bűnök, amelyek felkeltették
a tiszta és szent Isten féltő szeretetét, rejtve maradtak. A szívek mindentudó kutatója ismeri a romlás munkásainak összes titokban elkövetett
bűnét. Ezek biztonságban érzik magukat, s mivel Isten hosszútűrő, azt
mondják, hogy az Úr nem lát, majd úgy tesznek, mintha az Úr elfeledkezett volna a Földről. Isten mégis leleplezi majd képmutatásukat, megmutatja a bűnöket, amelyeket olyan gondosan takargattak.
Nem menti meg őket a magas rang, tekintély vagy világi bölcsesség,
sem a felszentelt hivatal attól, hogy feláldozzák elveiket, amikor álnok szívükre lesznek hagyatva. Akiket megbízhatóknak és igazaknak tartottak,
azok bizonyulnak a hitehagyás szervezőinek, a közöny és Isten kegyelmével való visszaélés elöljáróinak. Gonosz útjukat Isten nem tűri többé.
Az Úr vonakodva vonja vissza jelenlétét azoktól, akiket nagy világossággal áldott meg s akik mások szolgálata közben tapasztalták az Ige erejét. Valamikor Isten hűséges szolgái voltak, akiket Ő jelenlétével és irányításával tüntetett ki; de eltávoztak tőle és tévelygésre vezettek másokat is.
Az isteni igazságszolgáltatás nem sokáig várat már magára, s Isten pecsétjét csak azok homlokára helyezik majd, akik bánkódnak a tisztátalanságok miatt. Akik a világhoz húznak, akik együtt esznek és isznak a részegesekkel, azokra biztos pusztulás vár a romlottság munkásaival együtt.
„Az Úr szeme az igazakon és füle könyörgő szavukon, de a gonoszt cselekvőkkel szembefordul.” (I. Pt. 3:12)
Tetteink határozzák meg, hogy elnyerjük-e az élő Isten pecsétjét, vagy
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fegyverektől fogunk-e elhullani. Isten haragpoharából néhány csepp már
a Földre hullott, de a hét utolsó csapás idején örökre késő lesz bűnbánatot tartani és menedék után nézni. Az elfedező vér nem mossa le többé
a bűnt.
„Abban az időben felkel Mihály, a nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója, mert olyan szorongattatás ideje következik, amilyen még nem
volt soha, amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be van írva a könyvbe.” (Dn. 12:1) Mire ez a nyomorúságos
idő eljön, addigra mindenki felől döntöttek már, véget ért a próbaidő,
véget ért a megátalkodottak iránti kegyelem. Az élő Isten pecsétje ott lesz
már népén. Ez a kis maradék nem tudja megvédeni magát a világ hatalmasai ellen vívott halálos küzdelemben, Sátán seregei ellen, ezért Istent
választják védelmüknek. A Föld legtekintélyesebb hatóságai törvényt
hoznak: üldözés és halálbüntetés terhe mellett a fenevadat kell imádni,
az ő pecsétjét kell felvenni. Most segítse meg Isten az Ő népét, mert mit
is tehetnének ilyen félelmetes összecsapásban a segítsége nélkül?
A bátorság, a lelkierő, a hit és az Isten megmentő hatalmába vetett feltétlen bizalom nem egy pillanat műve. E mennyei eredetű tulajdonságok
megszerzéséhez évek tapasztalata szükséges. Isten gyermekei már előzőleg a szent életre való törekvéssel és az igazsághoz való szilárd ragaszkodással pecsételték meg sorsukat. Számtalan kísértés közepette tudták,
hogy szilárdan ellen kell állniuk, máskülönben elbuknak. Érezték, hogy
súlyos kötelesség vár rájuk. Azt is tudták, hogy bármelyik órában felszólítást kaphatnak, hogy tegyék le fegyverzetüket. S ha életük anélkül zárulna le, hogy feladatukat nem végezték el, az örök veszteségük lenne. Buzgón elfogadták a menny világosságát, akár az első tanítványok Jézustól.
Régen, amikor pusztákba és hegyekbe űzték az őskeresztényeket, amikor
földalatti börtönökben haltak meg éhség, hideg, kínzások miatt, amikor a
vértanúhalál látszott az egyetlen kiútnak szorongatott helyzetükből, még
örvendeztek is, hogy Isten méltónak találta őket arra, hogy szenvedjenek
az értük megfeszített Krisztusért. Ragyogó példájuk megnyugvás és bátorítás lesz Isten népének, akik majd olyan nyomorúságos időben élnek,
amilyen még sohasem volt.
Nem mindenkit pecsételnek el, aki szombatünneplőnek vallja magát.
Még akik másokat tanítanak az igazságra, azok között is sokan akadnak,
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akik nem nyerik el homlokukra Isten pecsétjét. Övék volt a világosság,
ismerték Mesterük akaratát, értették hitük minden pontját, tetteik mégsem álltak összhangban hitükkel. Akik annyira jártasak voltak a próféciák
és az isteni bölcsesség ismeretében, azoknak a tettek mezejére kellett
volna vinniük hitüket. „Parancsolniuk kellett volna házuk népének maguk
után” (I. Móz. 18:19), így rendezett családi életükkel bemutathatták volna a világnak az igazság emberi szívre tett hatását.
Hiányzik belőlük az istenfélelem és az odaadás, nem jutottak el a vallásos tapasztalat magasabb szintjére, és ezzel másokat is megnyugtattak
állapotuk felől. A véges emberi ítélőképesség nem fogja fel, hogy ha azokat választják példaképül, akik olyan gyakran nyitották meg előttük Isten
szavának kincstárát, akkor bizonyosan veszélybe sodorják lelküket. Jézus
az egyetlen igaz mintakép. Mindenki kutassa térden állva, a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a saját szemével az írásokat, hogy megtudja,
mit kíván az Úr. Akármilyen bőven részesült is egy lelkész Isten kegyelméből, ha később elhanyagolja az Úrtól nyert világosság követését, s nem
akar kisgyermekként tanulni többé, akkor sötétségbe és ördögi csapdákba téved, és másokat is oda vezet.
Egyikünk sem nyeri el Isten pecsétjét, amíg jellemünkön akár egyetlen
hiba vagy folt éktelenkedik. Jellemhibáink kiküszöbölése saját kötelességünk, hogy lelkünk temploma tisztán álljon, minden csúfságtól mentesen.
Akkor majd ránk hull a késői eső, amint a korai eső hullott a tanítványokra
pünkösdkor.
Nagyon könnyen megelégszünk eredményeinkkel. Gazdagnak tartjuk
magunkat, és nem tudjuk, hogy „nyomorultak vagyunk és szánalomra
méltók, szegények, vakok és mezítelenek”. Ideje, hogy megfogadjuk a hű
tanúbizonyság felszólítását: „Tanácsolom neked, hogy végy tőlem tűzben
megtisztult aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne
lássák szégyenletes mezítelenséged, és kenetet, hogy megkend szemedet
és láss.” (Jel. 3:17–18)
Ebben az életben tüzes próbákon kell átmennünk, súlyos áldozatokat
kell hoznunk, ám Krisztus békéje a jutalmunk. Olyan kevés lemondást vállalunk, olyan keveset szenvedünk Krisztusért, hogy már csaknem teljesen
elfeledtük a keresztet. Ki kell vennünk részünket Krisztus szenvedéseiből,
ha majd trónjára szeretnénk ülni vele. Míg önmagunk kényeztetésének
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könnyű ösvényét tapossuk és visszariadunk az áldozattól, addig hitünk
nem szilárdul meg és nem ismerhetjük meg sem Jézus békéjét, sem azt
az örömet, ami a győzelem tudatának gyümölcse. Akik a megváltottak
seregéből a legnagyobb dicsőségben részesülnek, akik Isten és a Bárány
trónja előtt fehérbe öltözötten állnak, jól ismerik, mit jelent a küzdelemben felülkerekedni, mert a nagy nyomorúságból jöttek. Akik a küzdelem
helyett behódoltak a körülményeknek, nem tudják majd, hogyan álljanak helyt azon a napon, amikor mindenkinek a saját igazságosságával kell
megmentenie önmagát. Bár Noé, Jób és Dániel megállták helyüket, mégsem menthették volna meg sem fiukat, sem lányukat (Ezék. 14:12–23).
Senkinek sem kell azt mondania, hogy esete reménytelen, hogy képtelen keresztényként élni. Krisztus mindenkiről gondoskodott halálával, s
Ő mindig jelenlevő segítség a szükség idején. Ha hittel kérünk Tőle, meghallgatja kéréseinket és válaszol is rájuk – ezt ígérte.
Élő és tevékeny hit! Szükségünk van rá, mindenképpen meg kell szereznünk, különben gyengék leszünk és kudarcot vallunk a megpróbáltatás napján. Az utunkra ereszkedő sötétségnek nem szabad eltántorítania,
sem kétségbeejtenie minket. Nem más ez, mint az a lepel, amellyel Isten
fedi el dicsőségét, amikor eljön, hogy gazdag áldásokat hozzon nekünk.
Már múltbeli tapasztalatainkból kellene ezt tudnunk. Azon a napon, amelyen Isten perbe száll népével, a múltnak ez a tapasztalata a megnyugvás
és a remény forrása lesz számunkra.
Most kell szeplőtlenül megtartanunk magunkat és gyermekeinket a
világtól. Most kell megmosnunk és megfehérítenünk ruhánkat a Bárány
vérében. Most kell felülkerekednünk büszkeségünkön, szenvedélyeinken
és lelki restségünkön. Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk jellemünket. „Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg
ne keményítsétek szíveteket!” (Zsid. 3:15) Nehéz időket élünk, virrasztva,
várva Urunk eljövetelét. A világot ugyan sötétség borítja, „de ti, testvérek
– mondja Pál –, nem jártok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephessen meg” (I. Thessz. 5:4). Isten szándéka mindig az, hogy világosságot
hozzon elő a sötétségből, örömet a bánatból, pihenést a fáradtságból,
várakozó és vágyakozó lelkünk felüdítésére.
Mit tesztek, testvéreim, hogy a felkészülés óriási munkáját elvégezzétek? Akik egyesülnek a világgal, a világ mintájára formálódnak, s a feneBizonyságtételek, 5. kötet, 151-157. (Az elpecsételés)
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vad bélyegének felvételére készülnek elő. Akik nem bíznak magukban,
akik megalázzák magukat Isten előtt és megtisztítják lelküket az igazság
iránti engedelmességükkel – azok a mennyei mintára alakulnak át, s Isten elpecsételésére készülnek föl. Amikor kiadják majd a rendeletet, és
az emberekre ráütik a pecsétet, jellemük tiszta és szeplőtlen marad az
örökkévalóságra.
Itt a felkészülés ideje. Isten pecsétje nem kerül tisztátalan férfi vagy nő
homlokára. Nem kerül a nagyravágyó, világot szerető, csalárd és hamis
szívű ember homlokára. Aki a pecsétet elnyeri, annak szeplő nélkül kell
állnia Isten előtt, a menny várományosaként. Menjetek előre, testvéreim! Most csak röviden írhatok erről, csupán a felkészülés szükségességére akarom terelni figyelmeteket. Kutassátok az írásokat, hogy megérthessétek, milyen félelmetesen komoly napokban élünk.
<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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