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ELŐSZÓ
A Földön a fokozódó bűn miatt, amely a társadalom romlását okozza a 

Krisztus eljövetele előtti időszakban, nagyon fontos, hogy Isten népe Jézusra 
tekintsen – nem a látható dolgokra, hanem a láthatatlanokra, az örökké-
valókra. Ezért ebben a negyedévben a szombatiskola tanulói világszerte 
az „Igazság kincsei” sorozat 2. részét folytatják, „Fényesebb fénysugarak” 
címmel.

A törvénytelenség és a zűrzavar mindenhol jelen van, ezért valóban szük-
ségünk van Isten segítségére, hogy tudjuk, merre induljunk el az életben. 
Szükségünk van egy erkölcsi iránytűre. „Egy író az Isten törvénye megvál-
toztatására irányuló kísérletet ahhoz az egykori gonosztetthez hasonlította, 
amikor a fontos útkereszteződésnél felállított jelzőtáblát elfordították, hogy 
rossz irányba mutasson. Ezzel sok bonyodalmat és nehézséget okoztak.

Isten útjelző táblát állított fel az élet vándorainak. Egyik ága mutatja: a 
Teremtő iránti engedelmesség a boldogsághoz és élethez visz, a másik ága: 
az engedetlenség a boldogtalansághoz és halálhoz vezet. Isten olyan világo-
san határozza meg a boldogság útját, mint amilyen egyértelmű volt a zsidó 
államban, hogy melyik út vezet a menedékvárosba. De emberi létünk egy 
végzetes órájában a jónak nagy ellensége elfordította az útjelző táblát, és így 
tömegek tévesztik el az utat.” – PK 114.

Jézus Krisztus az emberiség egyetlen Megváltója – ha tanulmányozzuk 
Őt, ha az Ő törvénye szerint élünk, akkor az Ő erejével, amit számunkra is 
biztosított, átalakulunk. „Példájával megmutatta, hogy miként kell nekünk 
is engedelmeskednünk Isten törvényének.” – JÉ 555.

„Egy bűngyűlölő Úr szólítja meg azokat, akik vallják, hogy megtartják az 
Ő törvényét, hogy távozzanak el a gonosz minden formájától. A bűnbánat 
elhanyagolása és az Ő Igéjének való engedelmesség elmulasztása ugyano-
lyan súlyos következményekkel jár Isten mai népére nézve, mint amilyen 
súlyos kihatással volt ugyanez a bűn az ősi Izraelben.” – ST 1880. február 12.

„Sátán állandóan azon tevékenykedik, hogy elhomályosítsa az eljövendő 
világ dicsőségét és az emberek teljes figyelmét a földi dolgokra irányítsa. A 
dolgokat igyekszik úgy rendezni, hogy gondolatainkat, aggodalmunkat és 
munkánkat teljesen a földi dolgok foglalkoztassák, nehogy lássuk vagy fel-
fogjuk az örök valóság értékét. A világ és annak gondja túl nagy helyet foglal 
el, míg Jézusnak és a mennyei dolgoknak együttesen is csak nagyon kevés 
hely jut gondolatunkban és szeretetünkben. Teljesítsük lelkiismeretesen a 
mindennapi élet kötelességeit, azonban az is fontos, hogy mindenekfelett 
ápoljuk az Úr Jézus Krisztus iránti szent érzelmeinket.” – BO 342.

A Generál Konferencia Szombatiskola Osztálya
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ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Imaház céljára Pápua Új-Guineában, 
Port Moresby városban 

Az Indonéziától keletre és Ausztráliától 
északra fekvő Pápua Új-Guineát gyakran 
emlegetik úgy, mint a föld végső határa, vagy 
mint a világ utolsó paradicsoma. Gyakran 
nevezik a meglepetések országának is. Pápua 
valóban egy gyönyörű ország – természeti 
erőforrásokban gazdag, olyan hely, ahová 
misszionáriusok, orvosok és bányászok rend-
szeresen járnak, de turisták nagyon ritkán láto-
gatnak el. A nagy kulturális és nyelvi sokszínűséggel 
rendelkező fejlődő nemzetként Pápuának több mint 800 
különböző nyelve van, így a legtöbb nyelvet beszélő ország a világon!

A Hetednap Adventista Reformmozgalom 1998-ban alakult, és dicsőít-
jük Istent, hogy a jó hír azóta számos új területen elterjedt az ország északi 
és hegyvidéki tartományaiban. Gyülekezetek és csoportok jöttek létre sok 
olyan területen, ahol a múltban a boszorkányság és a pogányság szokásait 
követték.

Hittestvéreink több éven át kitartóan dolgoztak azon, hogy az ország déli 
részén megalapozzák és bővítsék a munkát. Port Moresby, Pápua fővárosa 
délen található, amely főleg légi vagy tengeri úton közelíthető meg a hegyvi-
déki terep és a járható utak hiánya miatt. 2019-ben Pápua északi részéről egy 
lelkészt helyeztek át Port Moresby területére, hogy új misszió indulhasson az 
érdeklődők miatt és a főváros körüli munka bővítésére.

Számos értékelés szerint Port Moresby a világ legélhetetlenebb városai 
közé tartozik. Ebben a városban gyakoriak a lopások, a visszaélések, az erő-
szak, és ezt a hittestvéreink személyesen is megtapasztalták, miközben Isten 
művét vitték előre. Ahhoz, hogy a munka sikeresen haladjon, nagy szükség 
volna egy biztonságos helyen lévő ingatlanra, hogy az Úrnak világítótornyot 
építhessünk az Ő szőlőjének ebben a szegletében. Tisztában vagyunk vele, 
hogy Isten irgalmassága nagy, és sok lelket kell elérni a föld történelmének 
záró óráiban, még az olyan nagy városokban is, mint Ninive. Ezért arra 
kérünk, hogy csatlakozz hozzánk ebben a munkában, és adományozz nagy-
lelkűen, hogy ez a világítótorony létrejöhessen, és a munka folytatódhasson! 
„Adják az Úrnak a dicsőséget, és dicséretét hirdessék a szigetekben” (Ésa 
42:12). Imádkozunk, hogy Isten bőségesen áldjon meg!

Hittestvéreitek Pápua Új-Guinea déli missziójából

Port Moresby

PÁPUA ÚJ-GUINEA

Bismarck
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Koráli-tenger
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-szigetek



551. Tanulmány - BESZÉLGETÉS ISTENNEL

BESZÉLGETÉS ISTENNEL
„Ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit 

az ő akarata szerint, meghallgat minket: És ha tudjuk, hogy meghallgat 
bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, ame-
lyeket kértünk őtőle.” (1Jn 5:14-15)

„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.” – JVÚ 91.
Javasolt olvasmány: Jézushoz Vezető Út, 91-101. (Az ima: magasztos kiváltságunk)

Vasárnap Március 26.
1. JÉZUS IMÁDKOZNI TANÍT
a. Miért olyan fontos a Megváltóval való kapcsolat fenntartása? Jn 

15:4-7; Péld 18:24.

„Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelké-
nek befolyása által. Mindez azonban nem elégséges; előtte nekünk is 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.” – JVÚ 91.
b. Mivelhogy a tanítványok gyakran látták Jézust buzgó imába merülve, 

ezért mire kérték, hogy tanítsa őket? Milyen mintát adott számukra? 
Lk 11:1; Mt 6:9-13.

c. Arra szolgált-e ez a mintaima, hogy kívülről megtanuljuk, és újra 
és újra csak ezt ismételjük? Milyen további tanulságot vonhatunk le 
ebből a tanításból? Mt 6:7.

2023. április 1.
Szombat

Napnyugta: H  19:12
  Ro 19:53

1. Tanulmány

János 15:4-7; Példabeszédek 18:24.
János 15:4-7.4Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. 6Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek. 7Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.Példabeszédek 18:24.Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik; de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

Lukács 11:1; Máté 6:9-13.
Lukács 11:1.És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.Máté 6:9-13.9Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; 10Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 11A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. 12És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; 13És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

Máté 6:7.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg.
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Hétfő Március 27.
2. MEGSZÓLÍTÁS ÉS MAGASZTALÁS
a. Mit érthetünk meg az ima elején mondott szavakból: „Mi Atyánk”? 

Rm 8:15-17; Jn 20:17.

„Akik elfogadják Krisztust személyes Megváltójuknak, azok nem marad-
nak árván, nem kell, hogy egyedül viseljék el az élet megpróbáltatásait. Jézus 
a mennyei család tagjaivá fogadja őket, és bátorítja, hogy Atyját Atyjuknak 
nevezzék. Ők Jézus ’kicsinyei’, kedvesek Isten szívének, a leggyengédebb és 
legmaradandóbb kötelékkel kapcsolódnak Hozzá. Túláradó gyöngédsége 
annyival múlja felül azt, amit apánk és anyánk érez irántunk gyámoltalansá-
gunkban, amennyivel az isteni az emberi fölött áll.” – JÉ 269.
b. Milyen további feladatköre van még Istennek, túl azon a kedves elne-

vezésen, hogy „Mi Atyánk”? Zsol 5:2-3.

c. Az ima következő szakasza szerint, mielőtt segítséget kérnénk Isten-
től, milyen fontos dolgot kell először kifejeznünk? Zsol 140:14; 92:1-2.

„’Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által 
tihozzátok’ (1Thess 5:18). Ez a parancs egyben biztosíték is. Szavatolja, hogy 
még a látszólag ellenünk szóló dolgok is javunkra szolgálnak. Isten nem kéri, 
hogy legyünk hálásak azért, ami árt nekünk.” – NOL 178.
d. Jósafát példájában hogyan tűnik elő a dicséret és a hálaadás fontossága 

– még a csata közepette is? 2Krón 20:1-30 (6-12, 21-22).

„Gyűljünk Krisztus keresztje alá! A megfeszített Krisztus legyen elmélke-
désünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandó-
an Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le 
mindent azokba a kezekbe, melyek érettünk a keresztre szegeztettek.

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A 
mennyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és mi-
dőn mi kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb 
lesz a mennyei seregéhez. ’Aki hálával áldozik, az dicsőít engem’ (Zsol 50:23) 
– mondja az Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk 
elé hálával és dicsénekekkel (Ésa 51:3).” – JVÚ 101.

Róma 8:15-17; János 20:17.
Róma 8:15-17. 15Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! 16Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.János 20:17.Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

Zsoltárok 5:2-3.
Zsoltárok 5:2-3.2Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat! 3Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!

Zsoltárok 140:14; 92:1-2.
Zsoltárok 140:14; 92:1-2.(140:14) Csak az igazak magasztalják a te nevedet, s orczád előtt lakoznak az igazságosak. (92:1-2)  1Zsoltár, ének szombat napra. 2Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

2Krónikák 20:1-30.
1És lőn ezek után, eljövének a Moáb fiai és Ammon fiai, és velök mások is az Ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy hadakozzanak vele. 2Eljövének pedig a hírmondók, és megmondák Jósafátnak, mondván: A tenger tulsó részéről nagy sokaság jön ellened Siriából, és már Haséson-Tamárban vannak; ez az Engedi. 3Megfélemlék azért Jósafát, és az Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában bőjtöt. 4Azért felgyűlének a Júdabeliek, hogy az Úr segedelmét keressék, Júdának minden városaiból is jövének, hogy az Urat megkeressék. 5És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában az új pitvar előtt; 6És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, aki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben van az erő és hatalom, és senki nincsen, aki ellened megállhatna. 7Oh mi Istenünk! nem te űzéd-é ki e földnek lakóit a te néped az Izráel előtt, és nem te adád-é azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké? 8És lakának azon, és építettek azon a te nevednek szentséges hajlékot, mondván: 9Amikor veszedelem jövend mi reánk, háború, ítélet, döghalál vagy éhség, megállunk e házban előtted (mert a te neved e házban van) és amikor kiáltunk hozzád a mi nyomorúságainkban: hallgass meg és szabadíts meg minket. 10És most ímé az Ammoniták, a Moábiták és a Seir hegyén lakozók, akiknek földjén nem akarád, hogy általmenjenek az Izráel fiai, mikor Égyiptom földéből kijöttek, hanem mellettök menének el és nem pusztíták el őket; 11Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a te örökségedből, melyet örökségül adtál nékünk. 12Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg őket? Mert nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. 13És a Júdabeliek mindnyájan állanak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. 14Akkor Jaházielre, a Zakariás fiára (ki Benája fia, ki Jéhiel fia, ki Mattániás fia vala, és az Asáf fia közül való Lévita vala) az Úrnak lelke szálla, a gyülekezet közepette, 15És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr néktek: Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaság miatt; mert nem ti harczoltok velök, hanem az Isten. 16Holnap szálljatok szembe velök! Ímé ők a Czicz hágóján fognak felmenni, és rájok találtok a völgynek szélénél, a Jeruel pusztájával szemben. 17Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek! Holnap menjetek ellenök, mert az Úr veletek lesz. 18Akkor Jósafát meghajtá fejét a föld felé, s Júda és Jeruzsálem lakói leborulának az Úr előtt és imádák az Urat. 19A Kéhátiták fiai közül és a Kóriták fiai közül való Léviták pedig felállának, hogy az Urat, Izráel Istenét nagy felszóval dícsérjék. 20És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának onnan, megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek! 21Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy dícsérjék a szentség ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az ő irgalmassága; 22És amint elkezdették az éneklést és a dícséretet: az Úr ellenséget szerze az Ammon fiai és a Moábiták és a Seir hegyén lakozók ellen, akik Júdára jövének, és megverettetének. 23Mert az Ammon és a Moáb fiai a Seir hegyén lakozók ellen támadának, hogy őket levágnák és elvesztenék; és mikor mind elvesztették a Seir hegyén lakozókat, azután egymás elpusztítását segítették elő. 24A Júda népe pedig méne Mispába a puszta felé, és mikor a sokaság felé fordulának: ímé csak elesett holttestek valának a földön, és senki sem menekült meg. 25Akkor elméne Jósafát és az ő népe, hogy azoknak jószágait megzsákmányolják, és találának nálok temérdek gazdagságot és a holttesteken drága szép ruhákat, melyeket lefosztának rólok, oly sokat, hogy alig vihették el, és harmadnapig kapdosták a zsákmányt, mert felette sok vala. 26Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat; azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig. 27Megtére azért Júdának és Jeruzsálemnek egész népe Jósafáttal, az ő fejedelmökkel egybe, hogy visszamenjen Jeruzsálembe nagy örömmel; mert az Úr megvigasztalta vala őket az ő ellenségeik felett. 28És bemenének Jeruzsálembe, lantokkal, cziterákkal és trombitákkal, az Úr házához. 29És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala az Izráel ellenségei ellen. 30Megnyugovék azért a Jósafát országa, és békességet ada néki az ő Istene minden felől.
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Kedd Március 28.
3. KÖNYÖRGÉS ÉS BEFEJEZÉS
a. Jóllehet vannak fizikai, mindennapi szükségleteink, mint például a 

mindennapi kenyér, de mindenekelőtt milyen lelki dolog legyen min-
dig a legfontosabb számunkra? 1Kir 17:12-14; Jn 6:48; 14:13-14; 15:7.

„A Golgota keresztjén érettünk kiöntött élet elfogadásával tudunk csak 
szent, istenfélő életet élni. Ezt az életet pedig csak Krisztus szavainak megval-
lása útján kapjuk meg, és azáltal, ha azokat a dolgokat cselekedjük, amelyeket 
Krisztus parancsolt meg nékünk. Így válunk eggyé vele.” – JÉ 567.

„Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima 
elején és végén. Jelenti azt, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat; 
ígéreteit hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük.” – JVÚ 98.
b. Mivel az ima fő célja lelki természetű, melyik konkrét kérést nem 

lehet soha elfelejteni? Lk 11:4; Mt 26:41.

„Mivel elnyomta őket az álom, a tanítványok keveset hallottak a Krisztus és 
a mennyei követek közötti beszélgetésből. Elmulasztottak vigyázni és imád-
kozni, így nem részesülhettek abban, amit Isten adni kívánt nekik: Krisztus 
szenvedéseinek és az azt követő dicsőségnek a megismerésében. Elveszítették 
azt az áldást, amely az övék lehetett volna, ha ők is vállalják az önfeláldozást.” 
– JÉ 358.

„Isten mindig figyelmeztette az embereket az eljövendő ítéletre. Azok, akik 
bíztak Krisztus nékik időben adott üzenetében, hitük szerint cselekedtek életük 
folyamán, és engedelmeskedtek parancsolatainak, azok megmenekültek azoktól 
az ítéletektől, amelyek az engedetlenekre és a hitetlenekre sújtottak le.” – JÉ 538.

„Mivel Péter elaludt annak ellenére, hogy Jézus megparancsolta neki, hogy 
vigyázzon és imádkozzon, nem kétséges, éppen ezzel készítette el az utat nagy 
bűne elkövetésére. A tanítványok ebben a kritikus órában bekövetkezett alvásuk-
kal nagy veszteséget szenvedtek. Krisztus ismerte azt az égető megpróbáltatást, 
amelyen át kellett menniük. Tudta, hogy Sátán azon munkálkodik majd, hogy 
megbénítsa józan eszüket, hogy ne készülhessenek fel a megpróbáltatásra. Ezért 
figyelmeztette őket. Ha azokat az órákat a kertben vigyázással és imádkozással 
töltötték volna el, akkor Péter bizonyára nem hagyatkozott volna saját erejére. 
Nem tagadta volna meg az Urat. Ha a tanítványok együtt vigyáztak volna Krisz-
tussal kínszenvedése közben, akkor felkészültek volna szenvedéseinek látványá-
ra, amelyeket a kereszten hordozott el. Bizonyos mértékben megértették volna 
Uruk ellenállhatatlan lelki fájdalmának, kínjának az értelmét.” – JÉ 616-617.

1Királyok 17:12-14; János 6:48; 14:13-14; 15:7.
1Királyok 17:12-14. 12Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk. 13Monda pedig néki Illés: Ne félj, menj el, cselekedjél a te beszéded szerint; de mindazáltal nékem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide; magadnak és a te fiadnak pedig azután süss; 14Mert azt mondja az Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ád a földnek színére.János 6:48; 14:13-14; 15:7.(6:48) Én vagyok az életnek kenyere.(14:13-14)  13És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. 14Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.(15:7) Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Lukács 11:4; Máté 26:41.
Lukács 11:4.És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a gonosztól.Máté 26:41.Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
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Szerda Március 29.
4. VÁLASZ AZ IMÁRA
a. Milyen okai lehetnek, ha nem úgy kapunk választ imáinkra, ahogyan 

reméljük azt? Jak 4:3; Zsol 66:18; Péld 28:9.

„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, remél-
hetjük, 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 imameg-
hallgatás feltételeinek eleget tegyünk.” – JVÚ 93.

„Ó, mily sokan elveszítik a leggazdagabb áldásokat, melyeket Isten tartogat 
számukra egészség és lelki adományok formájában! Sokan tusakodnak külön-
leges győzelmekért és áldásokért, hogy valamely nagy ügyet vihessenek végbe. 
Azt gondolják, hogy az elnyeréséért imában és könnyekkel kell keservesen 
küzdeniük. Mikor a testvérek imádkozó szívvel kutatják az Írásokat, hogy meg-
ismerjék Isten kifejezett akaratát, majd szívük mélyéből egyetlen fenntartás és 
maguk kényeztetése nélkül azt is teszik, akkor nyugalmat találnak. Minden ön-
kínzásuk, összes könnyük és tusájuk sem hozza meg a vágyott áldást. Teljesen 
adják fel énjüket! Végezzék a kínálkozó feladatot, értékeljék Isten kegyelmének 
gazdagságát, melyet mindenkinek megígért, aki hittel kéri.” – 9B 165.
b. Mi szükséges ahhoz, hogy az imánk választ kapjon? Miért? Jak 1:6-7.

„Ha nem is nyerjük el azonnal, amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr 
hallja kérésünket, és teljesíteni fogja. Sokszor annyira tévedünk, és annyira 
rövidlátók vagyunk, hogy oly dolgokat kérünk, amik a legkevésbé sem vál-
nának áldásunkra. Mennyei Atyánk szeretetből úgy válaszol imáinkra, hogy 
azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, és amit magunk is kívánnánk, ha a 
Szentlélektől megvilágosítva a dolgok valódi állását láthatnánk. Ha imáink 
látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragaszkodjunk az ígéret-
hez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, és elnyerjük azokat az áldá-
sokat, melyekre legnagyobb szükségünk van. De merészség azt állítani, hogy 
imánk mindenkor és úgy hallgattatik meg, amint és ahogyan kívánjuk. Isten 
sokkal bölcsebb, semhogy tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem visszatartson 
jó adományokat azoktól, akik igazságban járnak. Azért bízzatok Benne, meg-
vigasztalódva, még akkor is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra.” 
– JVÚ 94.

Jakab 4:3; Zsoltárok 66:18; Példabeszédek 28:9.
Jakab 4:3.Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.Zsoltárok 66:18.Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én Uram.Példabeszédek 28:9.Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.

Jakab 1:6-7.
6De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. 7Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
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Csütörtök Március 30.
5. A SZÜNTELEN IMA
a. Milyen fontos szempontot vegyünk figyelembe minden ima alkal-

mával? 1Jn 5:14-15.

„Kéréseinknek összhangban kell lenniük Isten akaratával. Azokat a dolgo-
kat kell kérnünk, amelyeket Ő megígért, és amit elnyerünk, azt fel kell hasz-
nálnunk az Ő akaratának teljesítésére! Ha a feltételeket teljesítjük, az ígéret 
félreérthetetlen.

Kérhetjük bűneink bocsánatát és a Szentlelket, kérhetünk krisztusi lelküle-
tet, bölcsességet és erőt munkájának végzéséhez, kérhetjük bármely ajándékát, 
amelyet megígért. Hinnünk kell, hogy elnyerjük, és hálát kell adnunk. – EÉ 256.
b. Milyen gyakran imádkozzunk? Dn 6:10; 1Thess 5:17.

„Isten nem kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól 
visszavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Életünk legyen hasonló 
Krisztus életéhez, mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán imád-
kozik, de nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig imája 
külső formasággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi 
élet és a keresztényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthor-
dás alól, mihelyt megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért és Meste-
rükért, ki érettük dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is, többé nincs 
miért imádkozniuk, és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk egyéni és 
önző lesz. Nem tudnak többé az emberiség szükségleteiért, Isten országának 
épüléséért és a munkához való erőért imádkozni.” – JVÚ 98.
c. Vannak-e olyan különleges körülmények, amelyek megkívánják, 

hogy az Istennel való beszélgetés lehetősége mindig nyitva álljon? 
Hogyan álljunk Teremtőnk elé? Neh 2:4-5; Zsid 4:16.

Péntek Március 31.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi volt a célja Jézus mintaimájának?
2. Mennyire fontos a Teremtőnk imádása és dicsőítése?
3. Jóllehet fontosak a mulandó szükségleteink, de ennek ellenére mi legyen a 

legfőbb?
4. Mi a legnagyobb gátja az imának?
5. Milyen jelentőségű Isten akaratának megismerése egy-egy konkrét dologban, 

még mielőtt imádkoznánk érte?

1János 5:14-15.
14És ez az a bizodalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket: 15És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeiket kértünk ő tőle.

Dániel 6:10; 1Thesszalonika 5:17.
Dániel 6:10.Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, beméne az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dícséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala.1Thesszalonika 5:17.Szüntelen imádkozzatok.

Nehémiás 2:4-5; Zsidók 4:16.
Nehémiás 2:4-5.4És monda nékem a király: Mi az, amit kívánsz? És könyörgék a menny Istenéhez. 5És mondék a királynak: Ha tetszik a királynak és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt!Zsidók 4:16.Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.
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2023. április 8.
Szombat

Napnyugta:  H 19:22
Ro 20:02

NE KÉSLEKEDJ!
„És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által meg-

pecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.” (Ef 4:30)
„A lelkiismeret Isten hangja, amelyet az emberi szenvedélyek csatazaján 

keresztül hallunk. Ha ellene állunk, megszomorítjuk Isten Lelkét.” – 5B 91.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 452-456. (Papi ármányok)

Vasárnap Április 2.
1. SEGÉLYKÉRÉS
a. Mivelhogy mindenki vétkezett, és híján van Isten dicsőségének (Rm 

3:23), megérdemli-e valaki a megigazulást? Jób 25:4-6.

b. Hogyan üdvözülhetünk, ha nem érdemeljük meg? Zsol 55:17; Apcs 
2:21.

c. Hogyan lehetséges, hogy bűnös állapotom ellenére segítségül hívha-
tom Isten szent nevét? Zsol 55:18; 2Kró 6:36-39; Rm 8:26; 1Jn 1:7-9.

„A Szentírás ezen szavaiból egyértelmű, hogy nem Isten akarata, hogy 
bizalmatlanok legyetek és azzal a félelemmel kínozzátok lelketeket, hogy Isten 
nem fogad el, mert bűnösök vagytok és méltatlanok. ’Közeledjetek Istenhez, 
és Ő közeledni fog hozzátok’ (Jak 4:8). Vidd ügyedet Isten elé esedezve a Kál-
vária keresztjén érted ontott vér érdemeiért! Sátán majd azzal fog vádolni, 
hogy nagyon bűnös vagy, és el kell ismerned, hogy ez így van, de mondhatod: 
’Tudom, hogy bűnös vagyok, és ezért van szükségem Megváltóra. Jézus azért 
jött a világba, hogy megmentse a bűnösöket… Nincs érdemem vagy jóságom, 
amivel üdvösséget követelhetnék, de Isten színe elé tárom Isten szeplőtelen 
Bárányának mindent engesztelő vérét, amely elveszi a világ bűneit. Ez az 
egyetlen könyörgésem. Jézus neve hozzáférést biztosít számomra az Atyához. 
A füle, a szíve nyitva áll a leggyengébb könyörgésemre is, és Ő gondoskodik a 
legmélyebb szükségleteimről.’ ” – FW 105-106.

2. Tanulmány

Róma 3:23.
Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

Jób 25:4-6.
4Hogy-hogy lehetne igaz a halandó Isten előtt, hogyan lehetne tiszta, aki asszonytól született? 5Nézd a holdat, az sem ragyogó, még a csillagok sem tiszták az ő szemei előtt. 6Mennyivel kevésbé a halandó, aki féreg, és az embernek fia, aki hernyó.

Zsoltár 55:17; Apcsel 2:21.
Zsoltár 55:17.Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.Apcsel 2:21.És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.

Zsol 55:18; 2Kró 6:36-39; Rm 8:26; 1Jn 1:7-9.
Zsoltár 55:18.Estve, reggel és délben panaszkodom és sóhajtozom, és ő meghallja az én szómat.2Krónikák 6:36-39.36Ha vétkeznek ellened (mert nincsen ember, aki nem vétkeznék) és reájok megharagudván, az ellenség kezébe adándod és őket fogságba viendik azok, akiktől megfogattak, messze földre vagy közelre, 37És ha az idegen földön, ahol fogva tartatnak, magokba szállnak, és megtérvén, az ő fogságuk helyén könyörögnek hozzád, és ezt mondandják: Vétkeztünk, hamisan és gonoszul cselekedtünk; 38És megtérendenek te hozzád teljes szívökből és teljes lelkökből az ő fogságuk földében, ahol őket fogva tartják, és könyörögnek hozzád, az ő földjüknek útja felé fordulva, amelyet adtál volt az ő atyáiknak, és e város felé, amelyet választottál magadnak, és e ház felé, amelyet a te nevednek építettem: 39Hallgasd meg akkor az ő könyörgésöket és imádságukat a mennyből, a te lakhelyedről, és szerezz nékik igazságot, és bocsásd meg a te népednek, hogy ellened vétkezett.Róma 8:26.Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.1János 1:7-9.7Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. 8Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk. 9Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.
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Hétfő Április 3.
2. A BŰNBÁNAT HÁTTERE
a. Miért könyörögjünk imáinkban? Apcs 3:19; Zsol 51:1-3.

b. Amikor megbánjuk bűneinket, akkor bűnbocsánatot kapunk. Azon-
ban hogyan jutunk el a bűnbánatig? Apcs 5:30-31; Jn 16:7-8.

„Nikodémushoz hasonlóan nekünk is ugyanúgy kell életre jutnunk, mint 
aki első volt a bűnösök között. Jézuson kívül ’nincsen senkiben másban üd-
vösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által 
kellene nékünk megtartatnunk’ (Apcs 4:12). Hit által kapjuk meg Isten ke-
gyelmét, de nem a hit az üdvözítőnk. A hit nem érdem, hanem kéz, amellyel 
megragadjuk Krisztust, átvesszük érdemeit, mint orvosságot a bűnre. A bűnt 
megbánni sem tudjuk Isten Lelkének segítsége nélkül.” – JÉ 137.
c. Jóllehet az Úr népének az a feladata ezen a földön, hogy a bűnt nevén 

nevezze (Ésa 58:1), de mi szükséges ahhoz, hogy valakit a bűneiről 
való meggyőződéshez segítsünk? Jn 14:26; Lk 24:49; Apcs 1:8.

„A keresztről áradó fény kinyilatkoztatja Isten szeretetét. Szeretete Hozzá 
vonz. Ha nem állunk ellent ennek a vonzásnak, akkor a kereszt lábához fog 
vezetni, mint olyanokat, akik megbánták bűneiket, és akikért a Megváltót 
megfeszítették. Ekkor Isten Lelke hit által lélekben új életet hoz létre. A gon-
dolatok és vágyak összhangba kerülnek Krisztus akaratával. A szív, az elme 
újjáteremtődik Annak képmására, Aki azon munkálkodik, hogy egészen 
alárendeljük magunkat Neki. Ekkor Isten törvénye beíródik az elmébe és a 
szívbe, és elmondhatjuk Krisztussal: ’Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt 
kedvelem, én Istenem’ (Zsol 40:9).” – JÉ 138.
d. A Szentlélek munkájának fontossága miatt milyen felhívást kaptunk 

a Szentlélek elfogadására való tekintettel? Mt 12:31-32; Ef 4:30.

„Gyakran bánkódunk amiatt, hogy bűnös tetteink kellemetlen következmé-
nyekkel járnak ránk nézve, ez azonban nem bűnbánat. A bűn miatti igazi szo-
morkodás a Szentlélek munkájának gyümölcse. A Lélek elénk tárja a hálátlan 
szívet, amely megbántotta, megszomorította a Megváltót, és töredelmesen a 
kereszt lábához vezet bennünket. Minden bűn újra megsebzi Jézust, és amikor 
feltekintünk Rá, akit általszegeztünk, sírunk bűneink miatt, melyek szenvedést 
okoztak Neki. Az ilyen sírás a bűn megtagadásához vezet.” – JÉ 246.

Apcsel 3:19; Zsoltárok 51:1-3.
Apcsel 3:19.Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.Zsoltárok 51:1-3. 1Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára; 2Mikor ő hozzá ment Nátán, a próféta, minekutána Bethsabéval vétkezett. 3Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

Apcsel 5:30-31; János 16:7-8.
Apcsel 5:30-31. 30A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. 31Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát.János 16:7-8.7De én az igazat mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. 8És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében:

János 14:26; Lukács 24:49; Apcsel 1:8.
János 14:26.Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.Lukács 24:49.És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.Apcsel 1:8.Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.

Ésaiás 58:1.
Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.

Máté 12:31-32; Efézus 4:30.
Máté 12:31-32.31Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. 32Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Lélek ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.Efézus 4:30.És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.
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Kedd Április 4.
3. A SZENTLÉLEK MEGSZOMORÍTÁSA
a. Milyen tettel tudjuk megszomorítani a Szentlelket? Zsid 10:26-27; 

2Thess 2:10-11.

„Mi is a Szentlélek elleni bűn? Szándékosan Sátánnak tulajdonítani a 
Szentlélek munkáját. Tegyük fel, például, hogy valaki tanúja Isten Lelke 
különleges tevékenységének. Meggyőző bizonyíték van a birtokában, hogy 
valakinek a tevékenysége összhangban áll a Szentírással, a Szentlélek tanúsítja 
a lelkének, hogy a munka Istentől származik. Később azonban kísértésbe esik: 
gőg, önhittség vagy más ördögi vonás lesz úrrá rajta, és elveti e tevékenység 
isteni eredetének összes bizonyítékát; kijelenti, hogy amit azelőtt a Szentlélek 
hatalmának ismert el, azt Sátán hatalma vitte végbe. Isten az Ő Szentlelkének 
közvetítésével munkálkodik az ember szívén. Ha valaki szándékosan elveti a 
Szentlelket, és kijelenti, hogy a tevékenysége Sátántól származik, akkor nincs 
többé közvetítő számára, akin át Isten érintkezhetne vele. Azzal, hogy meg-
tagadják a bizonyítékot, melyet Isten kegyelmesen nekik adott, kirekesztik a 
szívükben ragyogó világosságot, azért sötétségben maradnak. Így bizonyul be 
Krisztus szava: ’Ha tehát a világosság benned sötétség, mekkora lesz maga a 
sötétség!’ (Mt 6:23) Aki e bűnt elkövette, ideig-óráig Isten gyermekének tűn-
het, de amikor a körülmények jobban feltárják a jellemét, és felszínre hozzák 
a lelkületét, akkor majd kiderül, hogy az ellenség területén áll, annak fekete 
lobogója alatt.” – 5B 459.
b. Hogyan képes az ember tudatosan követni el bűnt? Megelőzhető-e 

ez valamilyen módon? Péld 28:13; Zsid 3:15.

c. Milyen következményekkel jár az ilyen állapot? Péld 28:9; Mt 12:45; 
2Pt 2:20-22.

„A megszentelődés naponkénti munka. Senki se csalja meg önmagát, 
senki ne higgye, hogy Isten megbocsát és megáldhatja, annak ellenére is, ha 
parancsolatait, vagy azok egyikét áthágja. A szándékos bűnözés a Szentlé-
lek hangját hallgattatja el és elválasztja a lelket Istentől. A vallásos érzelmek 
minden csapongása ellenére sem lakik Jézus olyan szívben, mely a mennyei 
törvényt megszegi. Isten csak azokat tiszteli, akik Őt is tisztelik.” – ÜI 62.

Zsidók 10:26-27; 2Thesszalonika 2:10-11.
Zsidók 10:26-27.26Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat, 27Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, amely megemészti az ellenszegülőket.2Thesszalonika 2:10-11.0És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre. 11És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;

Példabeszédek 28:13; Zsidók 3:15.
Példabeszédek 28:13.Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga; aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer.Zsidók 3:15.E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.

Példabeszédek 28:9; Máté 12:45; 2Péter 2:20-22.
Példabeszédek 28:9.Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.Máté 12:45.Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.2Péter 2:20-22.20Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél. 21Mert jobb volna rájok nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. 22De betelt rajtok az igaz példabeszéd szava: Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.
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Szerda Április 5.
4. AHONNAN MÁR NINCS VISSZAÚT
a. A Szentlélek elleni bűn egy hirtelen megtörténő dolog-e, vagy foko-

zatosan jut idáig az ember? 2Kró 36:16.

„Senki sincs úgy megkeményedve, mint az, aki semmibe vette a kegyelmi 
hívást, és a kegyelem Lelke ellen cselekedett. A Szentlélek elleni bűn leggyako-
ribb formája az, amikor valaki kitartóan semmibe veszi a menny bűnbánatra 
hívó szavát. Minden lépés, amellyel elutasítjuk Krisztust, egy lépés a megvál-
tás elutasítására is, és a Szentlélek elleni bűn felé is.

A zsidó nép Krisztus elutasításával ezt a megbocsáthatatlan bűnt követte el. 
A kegyelmi hívás elvetésével mi is ugyanabba a hibába eshetünk. Megbántjuk 
az élet Fejedelmét, és szégyent hozunk Rá a Sátán zsinagógája és a mennyei 
világ előtt, ha nem hallgatunk az Ő hírnökeire, hanem inkább Sátán közvetí-
tőire figyelünk, akik elvonják a lelkeket Krisztustól. Ha valaki így cselekszik, 
az nem talál sem reményt, sem megbocsátást, míg végül már nem is vágyik 
arra, hogy megbékéljen Istennel.” – JÉ 267.
b. Lehetséges-e visszanyerni valakit, miután elérte ennek a folyamat-

nak az utolsó szakaszát? Jer 8:20; Hós 4:17; Ám 8:11-12; Zsid 6:4-6.

„A zsidó nemzet több mint ezer éven át visszaélt Isten irgalmasságával, 
kihívta ítéleteit. Visszautasították figyelmeztetéseit, lemészárolták prófétáit…

Az ember minden korban kapott világosságot, különböző kegyelmi aján-
dékokat és kegyelmi időt, amely alatt megbékélhetett Istennel. Ennek a ke-
gyelemnek azonban határa van. A kegyelem évekig kérlelhet, lebecsülhetik, 
visszautasíthatják, de eljő az idő, amikor utoljára kér. A szív annyira megke-
ményedik, hogy már nem válaszol Isten Lelkének. Ekkor az édes, megnyerő 
hang nem könyörög többé a bűnösnek, és megszűnnek a feddések, figyelmez-
tetések.

Ez a nap jött el Jeruzsálemre. Jézus kínok között sírt a halálra ítélt város 
felett, de már nem tudta megszabadítani. Minden forrást kimerített. Izrael 
visszautasította Isten Lelkének figyelmeztetéseit, és ezzel a segítség egyetlen 
eszközét. Nem volt más hatalom, mely megszabadíthatta volna.

A zsidó nemzet örök jelképe minden népnek, mely megveti a Végtelen 
Szeretet könyörgését. Krisztus Jeruzsálem feletti könnyei minden idők bűnei-
ért hulltak. Az Izraelre kimondott ítéletekből mindenki, aki elveti Isten Szent-
lelkének dorgálásait, figyelmeztetéseit, kiolvashatja saját sorsát.” – JÉ 492-493.

2Krónikák 36:16.
De ők az Isten követeit kigúnyolták, az ő beszédeit megvetették, és prófétáival gúnyt űztek; míglen az Úrnak haragja felgerjede az ő népe ellen, s többé nem vala segítség.

Jer 8:20; Hós 4:17; Ám 8:11-12; Zsid 6:4-6.
Jeremiás 8:20.Elmult az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!Hóseás 4:17.Bálványokkal szövetkezett Efraim; hagyd hát magára!Ámós 8:11-12. 11Ímé, napok jőnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. 12És vándorolni fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg.Zsidók 6:4-6.4Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Léleknek, 5És megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit, 6És elestek, ismét megújuljanak a megtérésre, mint akik önmagoknak feszítik meg az Istennek ama Fiát, és meggyalázzák őt.
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Csütörtök Április 6.
5. A REMÉNY
a. Honnan tudhatjuk, hogy túl messzire mentünk Isten megbántásával? 

Ésa 30:21.

„Ebben a nemzedékben sokan ugyanazt az utat járják, amit a hitetlen 
zsidók. Látták Isten erejének megnyilatkozását, a Szentlélek szívükhöz szólt, 
mégis ragaszkodnak hitetlenségükhöz, ellenállnak. Isten figyelmeztetéseket, 
feddéseket küld nekik, de nem hajlandók megvallani tévedéseiket, elvetik 
üzenetét, küldöttét. Pontosan azok az eszközök válnak számukra botránykő-
vé, melyeket Ő megmentésükre használ fel.” – JÉ 493.
b. A megváltás tervével kapcsolatban mit szükséges felismernünk? Miért 

könyörögjünk Megváltónknak mondott imáinkban? Zsol 51:13-14; 
Zsid 3:7-8.

„Az Úr megdorgálja népét a büszkeség és hitetlenség miatt. Míg eltérnek 
Szavának és Lelkének utasításaitól, addig nem adja vissza nekik üdvösségé-
nek örömét. Azoknak ad kegyelmet, akik félik Őt és az igazságban járnak, de 
visszavonja áldását azoktól, akik a világhoz hasonulnak. Az alázatos, bűnét 
bánó embernek könyörületet és igazságot ígért, a lázadó ellen azonban ítéletet 
hirdet.” – 5B 139-140.

„Jellemünk átalakulása bizonyítja a világ előtt, hogy Krisztus szeretete él 
bennünk. Az Úr elvárja népétől, hogy megmutassa, hogy a kegyelem megmen-
tő ereje át tudja alakítani a hibás jellemet. Kiegyensúlyozottá és gyümölcster-
mővé teheti azt.

De hogy Isten munkája megvalósulhasson, elő kell készülnünk az összejö-
vetelekre. Az Úr felhív, hogy űzzük ki szívünkből az önzést, mert az az elidege-
nedés gyökere. Vágyik rá, hogy gazdagon ránk tölthesse Szentlelkét, és felszólít, 
hogy lemondással, igénytelenséggel egyengessük előtte az utat.” – 6B 43.

Péntek Április 7.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen különleges módon hívja Isten a bűnöst megtérésre?
2. Milyen felhívást kaptunk a Szentlélek fontos szerepe miatt?
3. Hogyan szomoríthatjuk meg a Szentlelket?
4. Mit jelent a Szentlélek elleni bűn?
5. Mit kellene folyamatosan nagyra értékelnünk a saját személyes életünkben?

Ésaiás 30:21.
És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Zsoltárok 51:13-14; Zsidók 3:7-8.
Zsoltárok 51:13-14.13Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. 14Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.Zsidók 3:7-8.7Annakokáéért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 8Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
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2023. április 15.
Szombat

Napnyugta:  H 19:32
Ro 20:11

KI ÁLLHAT MEG?
„Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus 

Krisztusunknak dicsősége megjelenését.” (Tit 2:13)
„A Biblia egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legnagyszerűbb igazsága az, 

hogy Krisztus második eljövetelével lezárul a megváltás csodálatos munkája… 
A második adventről szóló üzenet a Szentírás alapvető tanítása.” – NK 268.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 565-597. (Isten népe megszabadul)

Vasárnap Április 9.
1. JÉZUS VISSZATÉRÉSE VALÓSÁGOS
a. A Szentírás ígéretei közül melyik a legörömteljesebb? Jn 14:1-3; 

2Tim 4:8.

„A Megváltó hű követői minden korban az Úr eljövetelében reményked-
tek. ’Ismét eljövök’ – mondta Jézus búcsúzóul az Olajfák hegyén, és ez az 
ígéret fénybe borította tanítványai előtt a jövőt. Öröm és reménység költözött 
szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás meg-
fakítani. Szenvedés és üldözés közepette ’a nagy Istennek és megtartó Jézus 
Krisztusunknak dicsőséges megjelenése’ volt a ’boldog reménység’. Amikor a 
thesszalonikai keresztények sírva temették el szeretteiket – akik azt remélték, 
hogy szemtanúi lesznek az Úr eljövetelének –, tanítójuk, Pál felhívta figyelmü-
ket a feltámadásra, amely a Megváltó adventjekor lesz.” – NK 270.
b. Miért oly lényegesek a Krisztus visszajöveteléről szóló próféciák 

részletei? Mt 24:30-31; Zsid 9:28.

„A világ megtérésének és Krisztus lelki uralmának tanát az apostoli egyház 
nem vallotta. A kereszténységnek kb. a XVIII. sz. kezdetéig nem ez volt az 
általános véleménye. Mint minden más tévedésnek, ennek is veszedelmes kö-
vetkezménye lett… Magabiztosak voltak, pedig ennek nem volt semmi alapja. 
Sok ember elhanyagolta a felkészülést, amely szükséges az Istennel való talál-
kozáshoz.” – NK 287-288.

3. Tanulmány

János 14:1-3; 2Timóteus 4:8.
János 14:1-3.1Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 2Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 3És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.2Timóteus 4:8.Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését.

Máté 24:30-31; Zsidók 9:28.
Máté 24:30-31. 30És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.Zsidók 9:28.Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják idvességökre.
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Hétfő Április 10.
2. JÉZUS VISSZATÉRÉSE SZÓ SZERINTI ÉS LÁTHATÓ
a. Milyen módon fog Jézus ismét eljönni? Apcs 1:9-11.

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

„Valóban értékes volt az ígéret a szomorú tanítványoknak, hogy újra látják 
Jézust, akit mindannyian nagyon szerettek. Ez az ígéret értékes Krisztus min-
den igaz követőjének. Aki igazán szereti Jézust, az nem fogja sajnálni, hogy 
újra eljön…

Jézus úgy jön el, ahogyan felment a mennybe, csak nagyobb pompával. 
Atyja dicsőségével jön és a szent angyalokkal, akik elkísérik útján. A kegyetlen 
töviskorona helyett, amely átszúrná szent homlokát, káprázatos dicsőség ko-
ronája borítja majd szent fejét… Nem csupán egy varrás nélküli öltözéket fog 
viselni, hanem hónál fehérebb ruhát – vakító fényűt. Jézus jön! Uralkodása 
nem mulandó lesz. Feltámasztja az igaz halottakat, dicsőséges halhatatlanná 
változtatja az élő szenteket, és a szentekkel együtt elfoglalja az egész menny-
országot.” – FLB 351.
b. Jézus a valóságos testében támadt-e fel? Jn 2:19-21.

„A feltámadás után a papok és a főemberek egy jelentést közöltek, amely 
szerint Krisztus nem halt meg a kereszten, hanem csak elájult és azután újra 
magához tért, feléledt. Egy másik jelentés azt erősítgette, hogy az, amit a sír-
boltba tettek, nem volt valóságos húsból és csontokból való test, hanem csak 
valami testhez hasonló anyag. A római katonák cselekedete azonban megcá-
folja ezt a hazugságot. Ezek a katonák azért nem törték el Jézus lábait, mert 
látták, hogy már halott volt. Az oldalát csak azért szúrták át, hogy kielégítsék a 
papokat. Ha Jézus élete még nem aludt volna ki, akkor ez a dárdadöfés okozta 
seb idézte volna elő azonnali halálát.” – JÉ 680.

„Feltámadása után egy rövid ideig még a földön időzött, hogy a tanítványai 
jobban megismerkedhessenek feltámadott és megdicsőült testével. Krisztus 
most már készen volt a búcsúzkodásra. Hitelesítette azt a tényt, hogy Ő volt az 
élő Üdvözítő. Tanítványainak nem kellett Őt többé a sírbolttal összekapcsolni. 
Most már úgy gondolkodhatnak Róla, mint aki megdicsőült a mennyei világ-
mindenség előtt.” – JÉ 735.

Apscel 1:9-11.
9És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. 10És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, 11Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, amiképen láttátok őt felmenni a mennybe.

János 2:19-21.
19Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt. 20Mondának azért a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt megépíted azt? 21Ő pedig az ő testének templomáról szól vala.
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Kedd Április 11.
3. JÉZUS VISSZATÉRÉSE DICSŐSÉGES
a. Milyen lesz Jézus Krisztus visszatérése a mennyből? Mt 25:31.

„Nincs nyelv, amely a jelenet dicsőségét leírhatná. A felülmúlhatatlan di-
csőségnek ez az élő felhője mind közelebb érkezett és végül világosan láthattuk 
Jézus nyájas alakját. Nem hordott töviskoronát, hanem a dicsőség koronája 
övezte szent fejét. Ruhájára és tomporára e szent név volt felírva: ’királyok 
Királya és uraknak Ura.’ Arca ragyogott, mint a déli nap, szemei tűzlángok-
hoz hasonlítottak, a lábai pedig ragyogó érchez. Szava úgy hangzott, mintha 
hangszerek szóltak volna. A föld remegett előtte, az egek eltakarodtak, mint 
az összegöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és minden sziget elmozdult 
helyéről.” – TL 249.
b. A földön élők közül mennyien nem lesznek képesek felismerni egy 

ilyen eljövetelt? Mt 24:24-27; Jel 1:7; 6:16-17.

„Rettenetes módon teljesedik majd be ez a kérésük az ítélet nagy napján. 
Azon a napon, mikor Krisztus ismét eljön a földre, az emberi nemzetség többé 
nem a csőcseléktől körülvett fogolyként látja meg, hanem a menny Királyaként 
ismeri meg Őt. Krisztus a saját dicsőségében, Atyja dicsőségében és a szent 
angyalok dicsőségében jön el. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyalból 
álló mennyei sereg kíséretében mindent felülmúló dicsőséggel jelenik meg. 
Azután majd dicsősége trónjára ül, és minden népet és nemzetet színe elé 
gyűjtenek. Akkor majd meglátja Őt minden szem; azoknak a szeme is, ’akik 
őt általszegezték’ (Jel 1:7). A töviskorona helyett a dicsőség koronáját hordja 
majd fején. A fakó, gúnyból rátett bíborpalást helyett királyi palást lesz a vál-
lán és a legtisztább fehér ruha lesz az öltözéke, úgy, hogy ’a ruhája fényes… 
olyan fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet’ 
(Mk 9:3). ’És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak 
Királya és uraknak Ura’ (Jel 19:16). Azok is ott lesznek majd, akik kigúnyol-
ták, megverték és lelki-testi gyötrelmet okoztak Neki. A papok és a főemberek 
ismét meglátják majd azokat a jeleneteket, amelyek Kajafás bírósági tárgyaló-
termében és Pilátus palotájának az udvarán játszódtak le. Minden körülmény 
megjelenik majd előttük, mégpedig úgy, mintha lángbetűkkel írták volna meg 
azokat. Azután majd azok is, akik azt kérték, hogy: ’Az ő vére mirajtunk és a 
mi magzatainkon’ (Mt 27:25), megkapják a választ kérésükre. Azután az egész 
világ megtudja és megérti majd, hogy ki ellen hadakoztak ők: gyarló, halandó 
lények. Szörnyű kínszenvedések és borzalmak közepette így kiáltanak majd a 
hegyekhez és a sziklákhoz: [Jel 6:16-17. idézve].” – JÉ 647-648.

Máté 25:31.
Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

Máté 24:24-27; Jelenések 1:7; 6:16-17.
Máté 24:24-27.24Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. 25Ímé eleve megmondottam néktek. 26Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek. 27Mert amiképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.Jelenések 1:7; 6:16-17.(1:7) Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.(6:16-17)  16És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 17Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?
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Szerda Április 12.
4. JÉZUS VISSZATÉRÉSÉNEK CÉLJA
a. Mi a fő célja Jézus visszajövetelének? Mt 16:27.

„Isteni elrendelésével, ki nem érdemelt kedvezése által elrendelte, hogy a 
jó cselekedetek jutalomban részesüljenek. Egyedül a Krisztus érdemei által 
fogad el minket. Az irgalmasság tettei, a jótékonyság cselekedetei, melyeket 
végzünk, a hit gyümölcsei. Áldássá válnak számunkra; mert az embereket 
cselekedeteik szerint fogja jutalmazni. Jótetteinket Krisztus érdemeinek jó 
illata teszi Isten előtt kedvessé, és kegyelem képesít minket azokra a jó csele-
kedetekre, melyekért az Úr jutalomban részesít minket. Magukban a cseleke-
detekben nincs érdem. Mikor minden tőlünk telhetőt megtettünk, még min-
dig tekintsük magunkat haszontalan szolgának. Nem érdemlünk köszönetet 
Istentől. Csupán kötelességünket teljesítettük, és végezni sem tudtuk volna 
azokat bűnös természetünk erejével.” – TII 139.
b. Mi a helyzet azokkal, akik abban a reményben haltak meg, hogy látni 

fogják Jézus visszatérését? 1Thess 4:13-18.

„Amikor azután felbontották és elolvasták Pál levelét, amely a halottak 
tényleges állapotáról ad felvilágosítást, az egész gyülekezet örült és megvi-
gasztalódott. Hiszen Pál levele kimutatta előttük, hogy Krisztus eljövetelekor 
az élők sem látják meg előbb Jézust, mint azok, akik Jézusban elaludtak. Az 
alvók meghallják az arkangyal szózatát és az Úr riadóját, és akik a Krisztusban 
meghaltak, feltámadnak, még mielőtt az élők halhatatlanságot nyernének.” – 
AT 166.
c. Mi fog történni a megtéretlenekkel? Mk 8:38; Jel 6:14-17.

„Az igazság megtagadóinak életében vannak pillanatok, amikor megje-
lennek előttük képmutató életük kínzó emlékei, lelkiismeretük felébred, és 
lelkük eleped a mit sem érő sajnálkozástól. De ez nem is hasonlítható ahhoz a 
bűntudathoz, amely akkor támad bennük, amikor ’eljő, mint vihar, az, amitől 
féltek’, és a nyomorúság, ’mint forgószél, elközelget!’ (Péld 1:27) Akkor azok, 
akik Krisztust és hű népét el akarták pusztítani, meglátják a megdicsőültekre 
sugárzó fényességet rajtuk.” – NK 572.

Máté 16:27.
Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

1Thesszalonika 4:13-18.
13Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban; 17Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.

Márk 8:38; Jelenések 6:14-17.
Márk 8:38.Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.Jelenések 6:14-17.14És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. 15És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 16És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 17Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?
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Csütörtök Április 13.
5. JÉZUS VISSZATÉRÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS
a. Milyen jellemre van szükség ahhoz, hogy felkészülve álljunk, amikor 

szemtanúi leszünk ezeknek a végső eseményeknek? 1Jn 2:28; 3:1-9.

„Az igazságosság, szentség gyökere az istenfélelemből ered. Az ember csak 
addig cselekszik igazságosan, míg hisz Istenben, és élő összeköttetést tart fenn 
vele. Amint a mező virágainak gyökere a földben van, amint megkívánja a le-
vegőt, harmatot, záporokat és napsütést, nekünk is úgy kell nyernünk Istentől, 
ami a lélek életét szolgálja. Csakis Isten jellemében való részesedés által nye-
rünk erőt törvényei megtartására. Sem gazdag, sem szegény, sem tapasztalt, 
sem tapasztalatlan – senki sem képes következetesen, tisztán és erővel telten 
élni felebarátjai előtt, hacsak élete Krisztus által az Istenben nincs elrejtve. Mi-
nél szélesebb körű a kapcsolat az emberekkel, annál szorosabb legyen a szív 
Istennel való közössége.” – 7B 194.
b. Mit kellene tenniük azoknak, akik várják Krisztus visszajövetelét? 

Mk 13:35-37; Jak 5:7-8; 1Thess 5:1-6.

„Mivel az idő rövid, szorgalmasan és kettőzött erővel kell dolgoznunk…
’Vigyázzatok és imádkozzatok!’ – ez gyakori intés a Szentírásban. Azok 

életének, akik engedelmeskednek az utasításnak, boldog háttere lesz, mely 
minden ismerősükre áldást hoz. A keserű és morcos természetű barátságos és 
gyöngéd lesz, a kevély pedig szelíd és alázatos.” – CT 293.

Péntek Április 14.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi volt minden hívő állandó reménysége azóta, hogy első szüleinket kiűzték 

az Édenkertből?
2. Honnan tudhatjuk, hogy Krisztus eljövetele szó szerint megtörténik?
3. A földön élők közül kik láthatják meg valójában az Ő visszatérését?
4. Miért jön vissza Jézus?
5. Hogyan készülsz fel arra, hogy Jézust megláthasd?

1János 2:28; 3:1-9.
(2:28) És most, fiacskáim, maradjatok ő benne; hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.(3:1-9)  1Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 2Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, amint van. 3És akiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképen Ő is tiszta. 4Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség. 5És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. 6Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. 7Fiacskáim! senki el ne hitessen benneteket: aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiként Ő is igaz: 8Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 9Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.

Márk 13:35-37; Jakab 5:7-8; 1Thesszalonika 5:1-6.
Márk 13:35-37.35Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel? 36Hogy, ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. 37Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: Vigyázzatok!Jakab 5:7-8.7Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt kap. 8Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.1Thesszalonika 5:1-6.1Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; 2Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. 3Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. 4De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. 5Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 6Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok.
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2023. április 22.
Szombat

Napnyugta: H 19:42
Ro 20:20

AMIKOR A NAP NYUGOVÓRA TÉR
„Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk 

élni is.” (2Tim 2:11)
„Mulandó testünk meghalhat, és sírba kerülhet. Az áldott reménység 

mégis él a feltámadásig, amikor Jézus hangja előhívja az alvó port. Ezután 
örvendezünk majd az áldott, dicső reménység teljességének.” – HP 352.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 490-499. (A spiritizmus)

Vasárnap Április 16.
1. A HALHATATLANSÁG VÁGYA
a. Miért van halál ezen a világon? Milyen reményt helyezett szívünkbe 

az Úr? Rm 5:12; 6:23; Préd 3:11.

„A halhatatlanságot, amit Isten az engedelmesség feltételével ígért, a 
törvényszegő ember eljátszotta. Ádám nem örökíthette át utódaira azt, ami 
neki sem volt. Az elbukott ember számára semmi remény nem lett volna, ha 
Isten – Fia odaáldozásával – nem tette volna elérhetővé a halhatatlanságot… 
Az ember egyedül Krisztus által lehet halhatatlan.” – NK 474.

„A végtelen élet feltétele az élet fája gyümölcsének fogyasztása. Attól 
elzárva az ember életereje fokozatosan csökken egészen a halálig. Sátán azt 
akarta, hogy engedetlenségével Ádám és Éva magára vonja Isten haragját; 
azt remélte, hogy bocsánat nélkül enni fognak az élet fájáról, és így állandó-
sítják a bűnt és a szenvedést. Az ember bukása után azonban Isten rögtön 
szent angyalokat bízott meg az élet fájának őrzésével, akik körül villogó 
pallosnak tűnő fénysugarak cikáztak. Ádám családjából senki sem léphette 
át ezt a fénysorompót, és nem ehetett az életadó gyümölcsből. Ezért nincs 
egyetlen halhatatlan bűnös sem.” – PP 34.

4. Tanulmány

Róma 5:12; 6:23; Prédikátor 3:11.
Róma 5:12; 6:23.(5:12) Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;(6:23) Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.Prédikátor 3:11.Mindent szépen csinált az ő idejében, e világot is adta az emberek elméjébe, csakhogy úgy, hogy az ember meg nem foghatja mindazt a dolgot, amit az Isten cselekszik kezdettől fogva mindvégig.
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Hétfő Április 17.
2. AZ EMBERI LÉLEK
a. Mit érthetünk meg azzal kapcsolatban, hogy mi történik a halál pilla-

natában – annak ismeretében, hogy a lélek a földnek porából és Isten 
leheletéből készült a teremtéskor (1Móz 2:7)? Préd 12:9; Jak 4:14.

„Ne mondd elbizakodottan: ’Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, 
és ott maradunk egy évig, veszünk és eladunk, és nyereségre teszünk szert.’ Is-
tennek más tervei lehetnek veled. Az élet csak pára.” – RH 1902. december 23.
b. Milyen különbség van ember és állat halála között? Zsol 49:17-18; 

Préd 2:16-17; 3:19-20.

„Az emberiség családfája, ahogy azt az ihletett Ige megadja, nem valami 
fejlődő csírákig, puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyomon eredetét, 
hanem a hatalmas Teremtőig. Ádám a földből formálva is ’Isten fia’ volt.

Isten az embert – mint képviselőjét – az alacsonyabb rendű lények fölé 
helyezte. E lények nem tudják megérteni, sem elismerni Isten korlátlan ural-
mát, de Isten úgy alkotta őket, hogy képesek legyenek szeretni és szolgálni az 
embert.” – PP 19.

„Ó, Krisztus csodálatos szeretete, amely lehajol, hogy meggyógyítsa a bű-
nöst, a beteget! Az istenség megszánja a szenvedő emberiséget, és orvosolja 
bajait! Ó, milyen csodás erő mutatkozott meg az ember fiainak! Ki kételkedhet 
a megváltás üzenetében? Ki becsülhetné le az irgalmas Üdvözítő kegyelmét?

Nem másra, mint teremtő erőre van szükség a bomló test egészségének 
helyreállításához. Az a hang, amely életre szólította a föld porából teremtett 
embert, ugyanaz adott életet a haldokló gutaütöttnek is. Ugyanaz az erő, mely 
életet adott a testnek, megújította a szívet is. Ő, aki a teremtéskor ’szólt és meg-
lett’, aki ’parancsolt és előállott’ (Zsol 33:9). Az Ő szava adott életet a bűneiben 
és vétkeiben holt léleknek is. A test meggyógyítása annak az erőnek a bizonyí-
téka, mely megújította a szívet. Krisztus megparancsolta a gutaütöttnek, hogy 
keljen fel és menjen, ’hogy… megtudjátok – mondta –, hogy az ember Fiának 
van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani’ (Mk 2:10).” – JÉ 217.

„A Sátán számára kijelentett ítélet az ember megváltozását is közölte: ’Ellen-
ségeskedést szerzek közötted és az asszony között’ – mondta Isten –, ’a te magod 
között és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mar-
dosod’ (1Móz 3:15). Ez az ítélet ősszüleink füle hallatára hangzott el, ígéret volt 
egyben számukra. Mielőtt a tövisről és bogáncsról, a fáradságos munkáról és a 
szomorúságról hallottak, amely osztályrészük lesz, vagy a porról, ahová vissza 
kell térniük, azokat a szavakat hallották, amelyek reményt ébresztettek bennük. 
Mindazt, amit Sátán által elvesztettek, visszanyerhették Krisztusban.” – EÉ 21-22.

1Mózes 2:7; Prédikátor 12:9; Jakab 4:14.
1Mózes 2:7.És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.Prédikátor 12:9.És a por földdé lenne, mint azelőtt volt; a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt.Jakab 4:14.Akik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.

Zsoltárok 49:17-18; Prédikátor 2:16-17; 3:19-20.
Zsoltárok 49:17-18.17Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége; 18Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsősége nem száll le utána.Prédikátor 2:16-17; 3:19-20.(2:16-17)  16Annakokáért mondám az én elmémben: bolondnak állapotja szerint lesz az én állapotom is, miért valék tehát én is bölcsebb? és mondék az én elmémben: ez is hiábavalóság! 17Mert nem lesz emlékezete sem a bölcsnek, sem a bolondnak mindörökké; mivelhogy a következendő időkben már mind elfelejtetnek: és miképen meghal a bölcs, azonképen meghal a bolond is.(3:19-20)  19Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végök van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. 20Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
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Kedd Április 18.
3. A HALOTTAK ÁLLAPOTA
a. Miről tudnak a halottak? Miért szükséges ennek helyes ismerete? 

Préd 9:5-8; Zsol 115:17; 146:4.

„A spiritizmus a megtévesztés mesterműve. Ez a Sátán legsikeresebb és 
leglenyűgözőbb téveszméje – az egyik célja, hogy megragadja azok rokon-
szenvét, akik szeretteiket a sírba helyezték. A gonosz angyalok ezeknek a sze-
retteiknek a formájában jönnek, és életükkel kapcsolatos eseményeket mesél-
nek el. Olyan cselekedeteket hajtanak végre, amelyek életük során jellemzőek 
voltak rájuk. Ily módon elhitetik az emberekkel, hogy halott barátaik angya-
lok, felettük lebegnek és kommunikálnak velük. Ezekre a gonosz angyalokra, 
akiket az elhunyt barátoknak vélnek, bizonyos bálványimádással tekintenek, 
és sokaknál nagyobb súlya van a szavuknak, mint Isten Igéjének.” – TDG 247.

„Sokan azt hiszik, hogy a spiritizmus csupán trükk és csalás, de ez nem 
igaz. Emberfeletti erő működik különféle úton-módon, és csak kevesen sej-
tik, hogy a spiritizmusnak a jövőben milyen megnyilatkozásai várhatók. A 
spiritizmus sikerének alapjait azok az állítások vetették meg, amelyek hazánk 
szószékeiről elhangzottak. A lelkészek a Sátántól eredő hamis tanokat bibliai 
tantételeknek nyilvánították.

A halál utáni öntudat, valamint az, hogy a holtak lelkei érintkezhetnek az 
élőkkel, olyan tantétel, ami nem a Szentírásban gyökerezik – mégis ezeket az 
elméleteket igazságként hirdetik. Ez a hamis hittétel nyitott utat az ördögi lel-
keknek, hogy az embereket megcsalják, magukat a holtak lelkeinek mondván. 
Sátán ügyvivői megszemélyesítik a holtakat, és így lelkeket ejtenek foglyul. Sá-
tánnak van vallása, van zsinagógája és vannak hűséges imádói.” – Ev 391-392.
b. Mivel a halottak nem tudnak semmit, imádkozhatunk-e múltbeli 

szentekhez, hogy közvetítsenek köztünk és Isten között? 1Tim 2:5.

„A holtak istenítése majdnem minden pogány kultúrára jellemző, akár-
csak a holtakkal való feltételezett kapcsolat. Hitük szerint az istenek közölték 
akaratukat az emberekkel, és ha hozzájuk fordultak, tanácsokkal is ellátták 
őket. Ilyen jellegűek voltak Görögország és Róma hírhedt jóshelyei.” – Ev 392.

Prédikátor 9:5-8; Zsoltárok 115:17; 146:4.
Prédikátor 9:5-8. 5Mind az ég alatt való dolgokban e gonosz van, hogy mindeneknek egyenlő szerencséjök van; és az emberek fiainak szíve is teljes gonoszsággal, és elméjökben minden bolondság van, amíg élnek, azután pedig a halottak közé mennek. 6Mert akárkinek, valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége; mert jobb az élő eb, hogynem a megholt oroszlán. 7Mert az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak, és azoknak semmi jutalmok nincs többé; mivelhogy emlékezetök elfelejtetett. 8Mind szeretetök, mind gyűlöletök, mind gerjedezésök immár elveszett; és többé semmi részök nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik.Zsoltárok 115:17; 146:4.(115:17) Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe.(146:4) Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei.

1Timóteus 2:5.
Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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Szerda Április 19.
4. REMÉNY A SÍRBAN
a. Milyen eltérés van két eltérő típusú ember reménysége között, ami-

kor sírba kerülnek? Péld 11:7; 14:32; Rm 8:11.

b. Mi a különbség az igazak és a gonoszok feltámadása között? Jn 5:21-29.

„A Szentírás… különbséget tesz a feltámadottak két csoportja között… Akit 
Isten ’méltóvá’ tesz az élet feltámadására, az ’boldog és szent’. ’Ezeken nincs 
hatalma a második halálnak.’ (Jel 20:6) De azoknak, akik nem bűnbánattal és 
hittel könyörögtek bocsánatért, viselniük kell törvényszegésük büntetését – ’a 
bűn zsoldjá’-t. Büntetésük időtartama és súlyossága ’az ő cselekedeteik szerint’ 
változik, de a második halállal végződik. Mivel Isten igazságosságával és ir-
galmával nem egyeztethető össze, hogy a bűnöst bűneivel együtt megmentse, 
megvonja tőle az életet, amelyet törvényszegésével eljátszott, és amelyre mél-
tatlannak bizonyult. Egy ihletett író ezt mondja: ’Egy kevés idő még, és nincs 
gonosz; nézed a helyét, és nincsen ott.’ Egy másik pedig kijelenti: ’Olyanok 
lesznek, mintha nem lettek volna’ (Zsol 37:10; Abd 16). Gyalázattal borítva a 
reménytelen, örök feledésbe merülnek.” – NK 484.
c. Mit mond a Biblia arról az időszakról, amikor az igazak halottak? 

Zsol 13:4; Mk 5:39; Jn 11:11-14.

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

„A hívő emberek számára a halál csak egy röpke pillanat és nincs nagy 
jelentősége. ’Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örök-
ké… nem kóstol halált örökké’ (Jn 8:51-52). A keresztények számára a halál 
csak elalvás, egy pillanatnyi csendesség és sötétség. A Krisztussal való élet 
Istenben elrejtett élet. ’Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelen, akkor majd ti 
is Ővele együtt, megjelentek dicsőségben’ (Kol 3:4)…

Második eljövetelekor… minden drága halottunk meghallja majd az Ő 
hangját és előjönnek a dicsőséges és halhatatlan életre. Ugyanaz a hatalom, 
amely feltámasztotta Krisztust a halottak közül, feltámasztja majd az Ő egyhá-
zát is, és megdicsőíti azt Vele, minden fejedelemségek, minden hatalmasságok 
és minden más név felett, amely adatott, nemcsak ebben a világban, hanem az 
eljövendőben is.” – JÉ 694.

Példabeszédek 11:7; 14:32; Róma 8:11.
Példabeszédek 11:7; 14:32.(11:7) Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész.(14:32) Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van.Róma 8:11.De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

János 5:21-29.
21Mert amint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is akiket akar, megelevenít. 22Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; 23Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt. 24Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. 25Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek. 26Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: 27És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. 28Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, 29És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.

Zsoltárok 13:4; Márk 5:39; János 11:11-14.
Zsoltárok 13:4.Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;Márk 5:39.És bemenvén, monda nékik: Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.János 11:11-14.11Ezeket mondá; és ezután monda nékik: Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt. 12Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul. 13Pedig Jézus annak haláláról beszélt; de ők azt hitték, hogy álomnak alvásáról szól. 14Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt.
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Csütörtök Április 20.
5. FELTÁMADÁSÁNAK MÓDJA
a. Milyen reménységet kapott Ádám, amely számunkra is elérhető? 

1Kor 15:12-23.

„Ádám élete az Édenből való kiűzetés után tele volt gyötrelemmel. Min-
den hervadó levél, minden áldozati állat, a gyönyörű természet minden 
betegsége, az ember tisztaságán ejtett szennyfoltok újra meg újra bűnére 
emlékeztették. Mérhetetlenül mardosta a bűntudat, amikor látta a sokaso-
dó gonoszságot, és amikor óvó szavára az volt a szemrehányó válasz, hogy 
ő okozta a bűnt. Csaknem ezer éven át viselte türelmes alázattal vétkének 
büntetését. Őszintén megbánta bűnét. Bízott a megígért Megváltó érdemei-
ben, és a feltámadás reménységével halt meg.” – NK 574.
b. Hogyan megy végbe Isten hűségeseinek feltámadása? 1Kor 15:42-55.

„A föld hevesen megremegett, midőn Isten Fiának szava előszólította 
sírjaikból a halott szenteket. A halottak követték a hívást, előjöttek sírjaik-
ból dicső halhatatlanságba öltözve és így kiáltottak: ’Győzelem a halál és sír 
felett! Óh halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad?’ Ezután az élő 
szentek és a feltámadottak egyaránt hangos, hosszantartó győzelmi kiáltást 
hallattak. Halhatatlan egészségben és erőben támadtak fel azok, akiknek 
teste a betegség és halál jeleivel megterhelve hullott egykoron a sírba. Az élő 
szentek egyetlen szempillantás alatt elváltoztak és elragadtattak a feltámadt 
szentekkel együtt az Úr elé. Óh, mily dicsőséges találkozás! A szerető ba-
rátok, kiket a halál elválasztott egymástól, most újra egyesültek, hogy soha 
többé el ne váljanak.” – TL 249-250.

Péntek Április 21.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mi készteti az embert arra, hogy nem akar meghalni, hanem élni szeretne?
2. Hogyan bomlik fel a halálkor az, amiből az ember a teremtéskor összeállt?
3. Hová vezet az a hamis állítás, hogy a halottak öntudatos állapotban vannak?
4. Milyen reménysége van minden hívő léleknek a halál első megjelenése óta?
5. Végül hogyan egyesül örökre a test az élet leheletével?

1Korinthus 15:12-23.
12Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mimódon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? 13Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. 14Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is. 15Sőt az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivelhogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust; akit nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak. 16Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támadott fel. 17Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok. 18Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. 19Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. 20Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak. 21Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. 22Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.

1Korinthus 15:42-55.
42Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 43Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. 44Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. 45Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. 46De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. 47Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való. 48Amilyen ama földi, olyanok a földiek is; és amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. 49És amiképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. 50Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. 51Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. 52Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 53Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 54Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. 55Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?
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A FÖLD PUSZTASÁGÁNAK EZER ÉVE (1)
„A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az 

ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van 
az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem 
lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esz-
tendeig.” (Jel 20:5-6)

„A világ látja, hogy azoknak, akiket kigúnyolt, kinevetett és pusztulásra 
szánt, nem árt a ragály, a fergeteg és a földrengés. Aki megemésztő tűz a tör-
vényszegőnek, biztos menedék népének.” – NK 581.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 580-587. (A Föld pusztulása)

Vasárnap Április 23.
1. AZ EZER ÉV KEZDETE
a. Mi kezdődik el az ezer év (millennium) elején? Jel 20:5.

b. Kik támadnak fel ezen első feltámadáskor, és mikor történik ez? Jel 
20:6.er; 1Kor 15:22-23. Hogyan kellene, hogy ösztönözzön bennün-
ket a feltámadás ténye, hogy imádságos lelkülettel mélyen elgondol-
kozzunk rajta?

„Krisztus megjelenik az Ő dicsőségében és előhívja a meghalt igazakat. 
Az élő szentek átváltoznak és a feltámadt halottakkal együtt az angyalok el-
viszik őket a földről, hogy találkozzanak Urukkal a levegőben. A föld kietlen 
pusztaság marad.” – 3SG 83.

„Az emberek azt állítják, hogy elég, ha hisznek Jézusban, és mi semmi 
mást nem tehetünk azon kívül, amit Krisztus megtesz értünk. Viszont ami-
kor Krisztus előhívja a halottakat, akkor az teljes mértékben a mi cselekede-
teinktől függ, hogy a feltámadásunk az örök életre vagy az örök kárhozatra 
szóló lesz-e.” – FW 55.

2023. április 29.
Szombat

Napnyugta: H  19:52
Ro 20:29

5. Tanulmány

Jelenések 20:5.
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

Jelenések 20:6; 1Korinthus 15:22-23.
Jelenések 20:6.Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.1Korinthus 15:22-23. 22Mert amiképen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. 23Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus; azután akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
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Hétfő Április 24.
2. AZ IGAZAK FELTÁMADÁSA
a. Milyen megkülönböztető jeleik lesznek az igazaknak, amikor feltá-

madnak Krisztus eljövetelekor, az ezredforduló elején? Jel 20:4-6.

„Krisztus… előre tekint második eljövetelének idejére. Akkor a meghalt 
igazak feltámadnak romolhatatlanságban, az élő igazak pedig elragadtatnak a 
mennybe, anélkül, hogy megízlelnék a halált.” – JÉ 447.

„Az Életadó az első feltámadáskor elő fogja hívni megvásárolt tulajdonát. 
Addig a dicsőséges óráig, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik és az óriási 
sereg előjön az örök győzelemre, Isten drágakőként és biztonságban őriz minden 
alvó szentet, akiket név szerint ismer. A Megváltó bennük lakozó hatalma által, 
és mert az isteni természet részeseivé lettek, Isten előhívja őket a halottak közül.

’Eljön az óra – mondta Krisztus –, amelyben mindazok, akik a koporsók-
ban vannak, meghallják az Ő szavát, és előjönnek.’ Ez a hang visszhangzik 
mindenütt, és minden szent, aki Jézusban alszik, felkel és elhagyja börtönét. 
Akkor a jellem erénye, amelyet Krisztus igaz élete által nyertünk, a Magassá-
goshoz kapcsol minket.” – SD 359.

„Csak az áldottak és szentek lesznek készen az első feltámadásra, mert 
amikor Krisztus eljön, nem fogja megváltoztatni a jellemet… Isten Igéje kije-
lenti, hogy feddhetetlennek kell lennünk, foltok, ráncok vagy hasonló dolgok 
nélkül. Most kellene megtanulnunk az engedelmességet, az isteni akaratnak 
való engedelmességet, hogy Isten munkálja bennünk az akarást és a cselekvést 
az Ő jókedvéből, és hogy félelemmel és rettegéssel dolgozzunk saját üdvös-
ségünkön. Saját erőfeszítéseink nem elegendőek a bűn miatti engeszteléshez 
vagy a szív megújításához. Egyedül Krisztus vére adhat engesztelést, csakis az 
Ő kegyelme képes tiszta szívet teremteni bennünk, és képessé tenni arra, hogy 
engedelmeskedjünk Isten törvényének. Benne van az egyetlen reményünk.” – 
ST 1891. február 9.
b. Hogyan tér vissza Krisztus azokért, akik szerették Őt? 1Thess 4:13-16.

„Krisztus magáénak vall mindenkit, aki hitt az Ő nevében. A halandó 
testben lakozó Krisztusi Lélek éltető ereje minden hívő lelket egybeköt Jézus 
Krisztussal. Azok, akik hisznek Jézusban, szentek az Ő szívének, mert életük 
el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben.” – 2Sz 251-252.

Jelenések 20:4-6.
4És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. 5A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 6Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

1Thesszalonika 4:13-16.
13Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 16Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először akik meghaltak volt a Krisztusban;



27275. Tanulmány - A FÖLD PUSZTASÁGÁNAK EZER ÉVE (1)

Kedd Április 25.
3. A MENNYEI OTTHON
a. Mi lesz az élő szentekkel és feltámadt igazakkal együtt? 1Thess 4:17.

„Jézust istenkáromlással vádolták és szörnyűséges halálra adták, de Ő 
megtörte a halál bilincseit, és diadalmasan feltámadt a halottak közül. József 
megnyílt sírja fölött kijelentette: ’Én vagyok a feltámadás és az élet’ (Jn 11:25). 
A menny és a föld minden ereje az Övé lett, és az igazak Jézusban szintén 
előjönnek majd sírjukból. Méltónak találtatnak majd arra, hogy elnyerjék azt 
a világot és feltámadjanak a halottak közül…

Milyen csodálatos lesz a feltámadás reggele! Milyen csodálatos lesz, amikor 
Krisztus eljön és a hívők tiszteletében részesül! Akik részesek voltak Krisztus 
alázatában és szenvedéseiben, dicsőségében is részesülnek majd. Krisztus 
feltámadása által minden szent, aki elaludt Jézusban, győzedelmesen elő fog 
jönni börtönéből…

Jézus Krisztus győzött a halál felett és megtörte a sír bilincseit. A sírban 
alvók mindegyike osztozni fog diadalában, és ők is elő fognak jönni sírjaik-
ból.” – 2Sz 252.
b. Hogyan gyűjtik össze őket és milyen célból? Mt 24:29-31; Jn 14:3; 

13:36.

„Régóta várjuk Üdvözítőnk eljövetelét. De azért az ígéret csöppet sem bi-
zonytalanabb. Nemsokára megígért otthonunkban leszünk. Ott majd Jézus 
az Isten trónjától folyóvizek mellé vezet és megmagyarázza a sötétnek tűnt 
gondviseléseket, melyeken átvezetett, hogy tökéletesítse jellemünket. Ott 
teljes dicsőségükben meglátjuk a visszaállított Éden szépségeit. Az Üdvözítő 
lába elé tesszük koronánkat; melyet fejünkre helyezett, és arany hárfáinkba 
kapva megtöltjük a mennyet a trónon ülőnek dicséretével.” – 8B 254.

„Hála Istennek! Ezeket a kastélyokat keresem. Itt nem a földi kastélyok-
ról van szó, mert a hatalmas földrengés azokat lerombolja; hanem azokról a 
mennyei lakóházakról, amelyekért Krisztus elment, hogy elkészítse a hívők 
számára. Itt nincs otthonunk. Mi csak zarándokok és idegenek vagyunk itt, 
egy jobb országba, a mennyországba megyünk.” – HP 354.

1Thesszalonika 4:17.
Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.

Máté 24:29-31; János 14:3; 13:36.
Máté 24:29-31. 29Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. 30És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. 31És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.János 14:3; 13:36.(14:3) És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.(13:36) Monda néki Simon Péter: Uram, hová mégy? Felele néki Jézus: Ahová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz.
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Szerda Április 26.
4. A GONOSZOK SORSA
a. Mi fog történni a gonoszokkal Krisztus második eljövetelekor? Miért? 

2Thess 1:7-8; 2:7-8.

„A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeled-
keztek Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik 
következményeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg.” – NK 581.

„Az Üdvözítő nem egy ideiglenes, ezeréves, földön megvalósuló biroda-
lomról beszél itt, amelyben az ezer év alatt mindenkinek fel kell készülnie az 
örökkévalóságra. Nem, Krisztus csak azt mondja meg nekünk, hogy ami Noé 
napjaiban volt, úgy lesz majd akkor is, mikor az ember Fia ismét eljön.” – JÉ 537.
b. Milyen lesz a bosszú? Jel 19:11-16; Ésa 24:17-22; Jer 25:30-33.

„Most már mindenki döntött. A gonoszok teljesen Sátán mellé álltak az 
Isten elleni harcban. Ütött az óra, hogy Isten megvédje sárba tiport törvényé-
nek tekintélyét. Ez a küzdelem nemcsak Sátán ellen, hanem az emberek ellen 
is folyik. ’Pere van az Úrnak a népekkel… a bűnösöket kardélre hányja!’ (Jer 
25:31)…

Az öldöklés a nép állítólagos lelki őrei között kezdődik. Először a hamis 
őröknek kell elpusztulniuk. Nincs irgalom, nincs kímélet. Férfiak, asszonyok, 
hajadonok és kisgyermekek együtt pusztulnak el.” – NK 582-583.
c. Mi fog történni ezekkel a halottakkal? Milyen lesz a föld ekkor? 

Jel 19:17-21; Jer 4:23-29; Ésa 24:1-4.

„Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemész-
tődnek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus 
elviszi népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz…

Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által elpusz-
tított városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett 
és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a föld felszínén, és 
roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek helyét.” – NK 583-584.

2Thesszalonika 1:7-8; 2:7-8.
(1:7-8)  7Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. 8Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangyéliomának.(2:7-8)  7Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. 8És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;

Jelenések 19:11-16; Ésaiás 24:17-22; Jeremiás 25:30-33.
Jelenések 19:11-16.11És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. 12És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak ő maga. 13És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. 14És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. 15És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. 16És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.Ésaiás 24:17-22.17Rettegés, verem és tőr vár rád földnek lakója! 18És lesz, hogy aki fut a rettegésnek szavától, verembe esik, és aki kijő a veremből, megfogatik a tőrben, mert az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld oszlopai. 19Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; 20Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és elesik; és nem kél fel többé! 21És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön: 22És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.Jeremiás 25:30-33. 30Te pedig prófétáld meg nékik mind e szókat, és ezt mondd nékik: Az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög, harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók, e föld minden lakosa ellen. 31Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő birája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr. 32Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. 33És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj.

Jelenések 19:17-21; Jeremiás 4:23-29; Ésaiás 24:1-4.
Jelenések 19:17-21.17És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára; 18Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. 19És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen. 20És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének: 21A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, amely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.Jeremiás 4:23-29.23Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! 24Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! 25Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. 26Nézek, és ímé a bő termő föld pusztává lőn; és minden városa összeomlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt! 27Bizony ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét! 28Azért gyászol a föld, és homályosodik el oda fenn az ég, mert szólottam, határoztam, és meg nem bánom és el nem térek attól. 29A lovasoknak és a kézíveseknek kiáltozása elől elfut minden város, elrejtőznek a sűrűségekbe, és felmásznak a sziklákra: minden város elhagyottá lett, és egyetlen ember sem lakik azokban.Ésaiás 24:1-4.1Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit! 2S olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, akinek hitelez; 3Megüresíttetvén megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet. 4Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.
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Csütörtök Április 27.
5. A FÖLD EZER ÉVES ÜRESSÉGE
a. Mit tettek a föld lakói, hogy ilyen haragot vontak magukra a szent 

Istentől? Ésa 24:5-6.

„Hatezer évig folyt a nagy küzdelem. Isten Fia és a menny követei harcol-
tak a gonoszság hatalma ellen. Inteni, tanítani, menteni akarták az embereket. 
Most már mindenki döntött. A gonoszok teljesen Sátán mellé álltak az Isten 
elleni harcban. Ütött az óra, hogy Isten megvédje sárba tiport törvényének 
tekintélyét. Ez a küzdelem nemcsak Sátán ellen, hanem az emberek ellen is 
folyik. ’Pere van az Úrnak a népekkel… a bűnösöket kardélre hányja!’ (Jer 
25:31)” – NK 582-583.
b. Ez már a vég teljessége fog lenni? Jer 4:27. Meddig fognak ebben az 

állapotban maradni? Jel 20:5.

„A gonoszok megsemmisültek, és csak hulláik borították a földet. Isten ha-
ragja a hét csapás alatt meglátogatta a földet és oly gyötrelmeket okozott, hogy 
a gonoszok kínjaikban nyelvüket harapdálták, és Istent átkozták. Különösen a 
hamis pásztorok lakoltak Isten haragjától. Szemeik elsorvadtak szemüregükben 
és nyelvük szájukban. Miután a szenteket Isten szava megszabadította, az isten-
telenek dühe egymás ellen irányult. A földet mindenfelé vér árasztotta el és a 
hullák a föld egyik szélétől a másikig mindent elborítottak.” – TL 251-252.

„A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld káosszá és 
kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig fog tartani.” – NK 584.

Péntek Április 28.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen esemény jelzi a millennium kezdetét és hogyan történik meg ez?
2. Mitől féltek a thesszalonikaiak, és milyen szavakkal vigasztalta őket Pál?
3. Krisztus ígéretei hogyan hoznak vigasztalást számunkra? Melyik ígéret a 

legjelentősebb?
4. Miért pusztítja el a gonoszokat Krisztus eljövetelének fényessége?
5. Milyen mértékű a gonoszok végső elpusztítása?

Ésaiás 24:5-6.
5A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. 6Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.

Jeremiás 4:27.
Bizony ezt mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét!

Jelenések 20:5.
A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.
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2023. május 6.
Szombat

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS   
Misszió számára világszerte

Szeretnéd-e, hogy Jézus minél hamarabb eljöj-
jön? Ő elmondja, hogy miként lehetséges ez: „Az 
Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik 
majd az egész világon, bizonyságul minden 
népnek; és akkor jő el a vég” (Mt 24:14).

Nekünk kell elvinni az evangéliumot az 
egész világ számára, de mégis „az előttünk álló 
nagy munkát tekintve aránylag milyen keveset 
tettünk! Isten angyalai indítják emberek gondo-
latait, és előkészítik őket, hogy a figyelmeztetést 
megszívleljék. Szükség van misszionáriusokra, akik 
az alig érintett területeken dolgoznak. Új területek ál-
landóan feltárulnak előttünk.” – Ev 408-409.

Hogy hol vannak ezek az új területek? A közelmúltban elindult új missziók 
közé tartozik Közép-Afrika, Szudán, Lesotho, Gabon, Bissau-Guinea, Benin, 
valamint Elefántcsontpart, amelynek már vannak megkeresztelkedett tagjai. A 
Generál Konferencia jelenleg világszerte 85 misszióban segíti a lelkészek és a 
bibliamunkások fizetését. Hogy ez mennyibe kerül? 2021-ben 647 000 USD-t 
küldtek erre a célra. Hogy mennyi felajánlást kaptunk erre? 132 826 USD-t. (Ez 
a valódi kép, és láthatjuk, hogy ez nem fenntartható!)

Kedves Testvéreim, ez a valóság. A missziókhoz mindenki támogatására szükség 
van – és még sok másra is. Szeretnétek látni, hogy az üzenet új helyekre eljusson? Ez 
megtörténhet, ha növeljük a világmissziós alapnak nyújtott adományunkat.

„Ahogy új területek nyílnak meg, az anyagi eszközök iránti igény folyama-
tosan nő. Ha valaha szükségünk volt a takarékosságra, akkor az most van… 
Egy cent apróságnak tűnik, de száz cent egy dollárt ér, és a helyesen elköltött 
anyagiak eszközök lehetnek az ember megmentésére a haláltól. Ha minden 
anyagi eszközt, amelyet népünk saját céljára elpazarolt, Isten ügyének szenteltek 
volna, akkor nem lennének üres kincstárak, és missziókat lehetne alapítani a 
világ minden részén.” – CS 290-291.

Kérlek benneteket, kedves Testvéreim, hogy amikor az első szombati ado-
mányokat összegyűjtitek a világ misszióira, akkor gondoljatok a sötétségben 
lévőkre és bőkezűen adakozzatok, hogy új területek fogadhassák el a jelenlen-
való igazságot. „Gyülekezeti tagjainknak mély érdeklődést kell tanúsítaniuk az 
otthoni és a külföldi missziók iránt. Nagy áldás fog áradni rájuk, ha önfeláldozó 
erőfeszítéseket tesznek az igazság zászlajának új területeken való kitűzése érde-
kében.” – KSz 193.

Az Úr bőséges áldása legyen az adományokon és az adakozókon egyaránt!

Hittestvéreitek a Generál Konferenciától
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A FÖLD PUSZTASÁGÁNAK EZER ÉVE (2)
„És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; 

és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért 
és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, 
és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkod-
tak a Krisztussal ezer esztendeig.” (Jel 20:4)

„Az angyal így szólt: ’Istennek és a Báránynak haragja okozza az istentele-
nek pusztulását vagy halálát. Isten szava oly hatalmasság és rettenthetetlenné 
teszi a szenteket, mint egy zászlós tábor; de Isten ítéletét még nem hajtják 
végre. Az ítélet végrehajtása csak az ezer esztendő elteltével következik be.’ 
” – TL 39-40.
Javasolt olvasmány: Tapasztalatok és Látomások, 251-257. (Az elpusztult Föld; A második 

feltámadás; A második halál)

Vasárnap Április 30.
1. SÁTÁN MEGKÖTÖZVE
a. Mi történik Sátánnal az ezer év alatt? Jel 20:1-3. Mit jelent a lánc? 

Mikor és hogyan lesz kioldozva a lánc? Jel 20:5, 7-8.

„A föld elhagyott pusztasághoz hasonlított. A földrengés által elpusztított 
falvak és városok pusztán és romokban hevertek. A hegyek elmozdultak he-
lyükről és hatalmas üregek tátongtak. Repedezett sziklák hevertek mindenfelé, 
amelyeket egyrészt a tenger vetett ki magából, másrészt a hegyekről szakadtak 
alá. Hatalmas fák gyökerestől kitépve hevertek szerte. Ez a föld lesz ezer éven 
át Sátánnak és angyalainak lakhelye. Ide lesz kötözve, itt kell neki fel és alá 
vándorolnia, és látnia kell Isten törvénye elleni lázadása következményeit. Egy 
évezreden át élvezheti az átok gyümölcsét, amelyet ő okozott. A földről többé 
nem távozhat el: ide van korlátozva, nehogy egyéb csillagok el nem bukott 
lakóit is kísértse, és szerencsétlenségbe taszítsa.” – TL 252.

„Az ezer esztendő végén Krisztus… ismét eljön a földre. Félelmes méltó-
sággal száll alá, és életre szólítja a gonoszokat a végítéletre.” – NK 588.

2023. május 6.
Szombat

Napnyugta: H  20:01
Ro 20:38

6. Tanulmány

Jelenések 20:1-3.
1És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. 2És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, 3És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.

Jelenések 20:5, 7-8.
5A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.7És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. 8És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye.
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Hétfő Május 1.
2. AZ ANGYALOK ÉS NEMZETEK ÍTÉLETE
a. Mit fognak tenni a szentek az ezer év alatt? Jel 20:4; 3:21; 1Kor 6:2-3.

„Miután a szentek elváltoztak halhatatlanságba, és Jézussal együtt felvitet-
tek, miután átvették hárfáikat, ruháikat és koronáikat, és bementek a szent 
városba, Jézussal együtt ítéletre ülnek össze. A könyvek felnyittatnak – az Élet 
könyve és a Halál könyve. Az Élet könyve a szentek jó cselekedeteit tartalmaz-
za; a Halál könyve a gonoszok rossz cselekedeteit. E könyveket egybevetik a 
törvénykönyvvel, a Bibliával, és ennek értelmében ítéltetnek meg az emberek. 
A szentek mondják ki Jézussal egyetemben a halott gonoszok felett az ítéletet. 
’Lásd – szólt az angyal –, a szentek Jézussal együtt ítéletet ülnek a gonoszok 
felett és megítélik azokat cselekedeteik szerint, és az a büntetés, amely a go-
noszokra az ítélet végrehajtásakor vár, nevük mögé vezettetik be a könyvbe.’ 
Láttam, hogy ezt a munkát a szentek Jézussal együtt az ezer év folyamán a 
szent városban végezték, még mielőtt az a földre szállott.” – TL 40.
b. Amikor ez a munka befejeződik, akkor mi fog történni a mennyei 

fővárossal, az Új Jeruzsálemmel? Jel 21:2, 10; Gal 4:26.

„Az ezer év végeztével Jézus angyalaival és szentjeivel együtt elhagyja a 
szent várost, és mialatt alájön velük a földre, az istentelen halottak feltámad-
nak, azok is, akik Őt általszegezték; és jajgatnak, jajveszékelnek cselekedeteik 
felett, midőn meglátják az Emberfiát dicsőségének teljességében az angyalok 
és a szentek seregétől kísérve.” – TL 40.

„Krisztus az Olajfák hegyére ereszkedik le, ahonnan feltámadása után 
felemelkedett, és ahol az angyalok megismételték visszatérésének ígéretét. A 
próféta ezt mondja: ’Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent vele.’ 
’És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsá-
lemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik… igen nagy 
völggyé.’ ’És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a 
neve is egy.’ (Zak 14:5,4,9.) Az új Jeruzsálem káprázatos ragyogással alászáll az 
égből a fogadására megtisztított és előkészített helyre. Krisztus belép a Szent 
Városba, és vele népe és az angyalok.” – NK 588.

Jelenések 20:4; 3:21; 1Korinthus 6:2-3.
Jelenések 20:4; 3:21.(20:4) És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, akiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.(3:21) Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, amint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében.1Korinthus 6:2-3. 2Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? 3Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?

Jelenések 21:2, 10; Galata 4:26.
Jelenések 21:2, 10.2És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.10És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből.Galata 4:26.De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja,
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Kedd Május 2.
3. AZ ÍTÉLET VÉGREHAJTÁSA
a. Bár Sátán a főváros elfoglalását tervezi, hogyan eredményez ez egy 

újabb ítéletet? Jel 20:9.er, 11-12.

„Ekkor Sátán felkészül az utolsó nagy összecsapásra. A tét a főhatalom. 
Amíg a gonoszság fejedelme nem gyakorolhatta hatalmát, és nem volt, akit 
becsapjon, addig tehetetlen és komor volt. De amikor a gonoszok feltámad-
nak, és Sátán maga mellett látja a nagy sokaságot, reménye újraéled, és el-
tökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. Az elkárhozottak egész seregét 
zászlaja alá gyűjti, és megkísérli velük tervét megvalósítani. A gonoszok Sátán 
foglyai. Krisztus megtagadásával meghódoltak a lázadó vezér előtt. Most is 
készek javaslatait elfogadni, és parancsát teljesíteni. Sátán azonban korábbi 
ravaszságához híven nem árulja el kilétét. Fejedelemnek mondja magát, a vi-
lág jogos urának, akit jogtalanul kiforgattak örökségéből. Becsapott alattvalói 
előtt megváltónak tünteti fel magát. Azt hazudja, hogy az ő hatalma hozta ki 
őket a sírból, és azt ígéri, hogy felszabadítja őket a legkegyetlenebb elnyomás 
alól. Krisztus távollétében Sátán – állításai alátámasztására – csodákat művel. 
A gyengéket erőssé teszi, és mindenkit betölt a maga szellemével és erejével. 
Majd vállalja, hogy a szentek tábora ellen vezetve őket, elfoglalja Isten Váro-
sát. Ördögi ujjongással mutat a feltámadtak megszámlálhatatlan sokaságára, 
és kijelenti, hogy vezérükként képes lesz legyőzni a várost, és visszaszerezni 
trónját és birodalmát.” – NK 589.
b. Hogyan valósul meg az ítélet? Jel 20:9.ur, 10; Ésa 34:8-10.

„Istentől az égből tűz száll alá. A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld 
mélyébe rejtett fegyverek. Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. 
Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, amely lángol, mint a kemence. A 
roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is megolvad, és ami 
rajta van, megég. (Mal 4:1; 2Pt 3:10.) A föld felszíne olyan, mint a megolvadt 
anyag – roppant nagy bugyborékoló tűztenger. Ütött a gonoszok megítélésé-
nek és végpusztulásának órája.” – NK 597.
c. Miből tudhatjuk, hogy ez a tűz nem örökké égő? Jer 17:27; Júd 1:7.

Jelenések 20:9.er; 11-12.
9És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost...11És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték. 12És 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.

Jelenések 20:9.ur.; Ésaiás 34:8-10.
Jelenések 20:9.ur....és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.Ésaiás 34:8-10.8Mert bosszúállás napja ez az Úrnak, a megfizetés esztendeje Sionnak ügyéért. 9És változnak patakjai szurokká, és pora kénkővé, és lészen földe égő szurokká. 10Éjjel és nappal el nem alszik, örökre fölgomolyog füstje, nemzetségről nemzetségre pusztán marad, soha örökké senki át nem megy rajta;

Jeremiás 17:27; Júdás 1:7.
Jeremiás 17:27.Ha pedig nem hallgattok reám, hogy megszenteljétek a szombat-napot, és hogy ne hordjatok terhet és ne jőjjetek be Jeruzsálem kapuin szombat- napon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható.Júdás 1:7.Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, amelyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.
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Szerda Május 3.
4. A GONOSZOK PUSZTULÁSA
a. Milyen lesz a végső pusztulás ahhoz képest, amilyen Noé idejében 

volt az özönvíz? 2Pt 3:10-13.

„A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent 
Városban. Akik az első feltámadáskor léptek ki a sírjukból, azokon nincs 
hatalma a második halálnak. Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz, né-
pének nap és pajzs (Jel 20:6; Zsol 84:12)…

A tűz, amely a gonoszokat megemészti, megtisztítja a földet. Elsöpri az 
átok minden nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn 
félelmes következményeire emlékezteti.” – NK 598.
b. Mennyire lesz teljes ez a pusztulás? Mal 4:1-3; Zsol 37:10.

„A szentek a szent városban maradnak, és ezer évig uralkodnak, mint 
papok és királyok. Majd Jézus a szentekkel egyetemben alászáll az Olajfák he-
gyére, amely kettéhasad és helye nagy síkság lesz, amelyen Isten paradicsoma 
foglal helyet. A föld többi része nem tisztíttatik meg az ezer év végéig, amikor 
a bűnös halottak feltámadnak és a város köré gyülekeznek. Az istentelenek 
lábai sohasem szentségtelenítik meg az új földet. Tűz száll alá Istentől, amely 
úgy megemészti őket, hogy nem hagy belőlük sem ágat, sem gyökeret. Sátán a 
gyökér, gyermekei pedig az ágak. Ugyanaz a tűz, amely a bűnösöket megsem-
misíti, tisztítja meg a földet.” – TL 39.

„A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja ke-
reszthalálának nyomait. A bűn kegyetlen munkájának semmi emléke nem 
marad, csak a sebhelyek Krisztus fején, oldalán, kezén és lábán. A megdicsőült 
Krisztust szemlélve a próféta így szól: ’Ragyogása, mint a napé, sugarak tá-
madnak mellőle, és ott van az Ő hatalmának rejteke’ (Hab 3:4). A megsebzett 
oldalából folyó vér békéltette meg az embert Istennel. Ott van az Üdvözítő 
dicsősége, ott van az ’Ő hatalmának rejteke’. A Megváltó áldozata ’elégséges… 
a megtartásra’; ezért arra is van hatalma, hogy megsemmisítse azokat, akik 
Isten irgalmát semmibe vették. Jézus a megalázás nyomait a legmagasabb ér-
demjelként viseli. A Golgota sebei a Megváltót dicsőítik és hatalmát hirdetik 
az örök korszakon át.” – NK 598.

2Péter 3:10-13.
10Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. 11Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, 12Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.

Malakiás 4:1-3; Zsoltárok 37:10.
Malakiás 4:1-3.1Mert ímé, eljön a nap, lángoló, mint a sütő-kemencze, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a Seregeknek Ura, amely nem hagy rajtok gyökeret, sem ágat. 2És feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. 3És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura.Zsoltárok 37:10.Egy kevés idő még és nincs gonosz; nézed a helyét és nincsen ott.
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Csütörtök Május 4.
5. A FÖLD MEGTISZTÍTÁSA
a. Mi fog történni a világegyetemmel az ismereteink szerint? Jel 21:1,5. 

Miben fog akkor egyesülni a világegyetem? Jel 5:13.

„És az évek, az örökkévalóság évei folyamán még káprázatosabb, még di-
csőségesebb dolgok tárulnak fel Istenről és Krisztusról. Nő a szeretet, a tiszte-
let és a boldogság, miként a tudás is. Az ember minél többet megtud Istenről, 
annál jobban csodálja jellemét. Ahogy Jézus feltárja a megváltás kincseit, és a 
Sátánnal vívott nagy küzdelem csodálatos eredményeit, a megváltottak szívét 
még nagyobb áhítat tölti be, és még mámorosabb örömmel pengetik arany-
hárfájukat. Tízezerszer tízezer és ezerszer ezer hang cseng össze a dicsőítés 
hatalmas kórusában…

A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az 
egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes har-
mónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény 
és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól 
a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal 
hirdetik, hogy Isten a szeretet.” – NK 601-602.
b. Ennek a valóságnak a tükrében milyen kérdést kellene feltennünk 

önmagunknak? Zsid 3:7-8.

„Most kell felébrednünk, és elszánt igyekezettel kiegyensúlyozottá tennünk 
jellemünket. ’Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!’ 
(Zsid 3:15)…

Mit tesztek, Testvéreim, hogy a felkészülés óriási munkáját elvégezzétek?” 
– 5B 156-157.

Péntek Május 5.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miként lesz Sátán bebörtönözve? Hogyan fog kiszabadulni?
2. Milyen munkában fognak részt venni a szentek ezer éven át? Mi lesz az ered-

ménye?
3. Jóllehet Sátán megpróbálja meghódítani Isten városát, de hogyan fogja ez 

előidézni a végítéletet?
4. Hogyan fog megtisztulni az egész világegyetem?
5. Milyen lesz majd végül a világegyetem?

Jelenések 21:1, 5.
1Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.5És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

Jelenések 5:13.
Sőt hallám, hogy 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 királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.

Zsidók 3:7-8.
 7Annakokáéért amint a Szent Lélek mondja: Ma, ha az ő szavát halljátok, 8Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában,
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A SZENTEK ÖRÖKSÉGE
„Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott 

és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretők-
nek.” (1Kor 2:9)

„Amikor Isten odaadta Krisztust értünk, akkor ebben az egy ajándékban 
átadta a menny minden kincsét. Nem tartott vissza semmit. Már nem tehet 
többet, mint amit tett azért, hogy az embert megtérésre késztesse. Nincs más 
tartaléka az üdvösségünkre.” – RH 1901. szeptember 17.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 317-334. (A nagy vallási ébredés)

Vasárnap Május 7.
1. AZ EREDETI TULAJDON
a. Mit készített Isten az ember (a teremtés koronája) részére? Miért? 

1Móz 1:1; Ésa 45:18; 43:7.

„Isten azt akarta, hogy az ember – a teremtés koronája – minden alacsonyabb 
rendű lényt megelőzően fejezze ki az Ő gondolatát és nyilatkoztassa ki dicsősé-
gét. Az embernek azonban nem szabad istenítenie önmagát.” – NOL 292.

„Miután a föld teremtése a rajta lévő állatokkal együtt befejeződött, az Atya 
és Fiú végrehajtotta tervét, amelyet Sátán bukása előtt hoztak, hogy embert 
teremtsenek az ő képmásukra. A földet és a rajta levő összes élőlényt együtt 
teremtették.” – 1SP 24.
b. Mit eredményezett az Isten eredeti szándéka elleni lázadás (1Móz 

3:9-14)? 1Móz 2:17; Rm 6:23.

c. Miért maradhatott életben az ember a bűnbeesés után? Mit tartal-
maz a megváltás terve? Lk 19:10; Jel 13:8.ur; Mik 4:8.

„[Krisztus] az Üdvözítő testtélétele előtt is, után is. Amióta bűn létezik, 
azóta van Megváltó is.” – JÉ 168.

2023. május 13.
Szombat

Napnyugta: H  20:11
Ro 20:47

7. Tanulmány

1Mózes 1:1; Ésaiás 45:18; 43:7.
1Mózes 1:1.Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.Ésaiás 45:18; 43:7.(45:18) Mert így szól az Úr, aki az egeket teremté; Ő az Isten, aki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!(43:7) Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem!

1Mózes 3:9-14; 1Mózes 2:17; Róma 6:23.
1Mózes 3:9-14. 9Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy? 10És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. 11És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? 12És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. 13És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém. 14És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban.1Mózes 2:17.De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.Róma 6:23.Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Lukács 19:10;Jelenések 13:8.ur.; Mikeás 4:8.
Lukács 19:10.Mert azért jött az embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.Jelenések 13:8.ur....amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.Mikeás 4:8.És te nyájnak tornya, Sion leányának vára! Eljő tehozzád és elérkezik az előbbi hatalom, a Jeruzsálem leányának birodalma.
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Hétfő Május 8.
2. A HARMADIK ÉG
a. Mennyi ég létezik? 2Kor 12:2.ur. Milyen az első? 1Móz 1:6-8; 6:7,17.

b. Milyen a második? 1Móz 15:5; Zsol 8:4; 5Móz 4:19. 

c. Hol van az a hely, ahová Isten elviszi majd népét? Kik laknak ott? 
2Kor 12:2, 4; Jel 2:7; 22:1-2; 1Kir 8:30.

„Sokan, attól félve, hogy az eljövendő örökség túlságosan anyagi jellegű-
nek tűnik, azokat az igazságokat is elspiritualizálják, amelyek otthonukként 
emlegetik örökségünket. Krisztus – amint tanítványainak ígérte – azért ment 
el, hogy Atyja házában lakóhelyet készítsen számukra. Akik hisznek Isten 
Igéjének tanításaiban, azok tudnak a mennyei lakóhelyekről. De még ’szem 
nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak 
készített, akik Őt szeretik’ (1Kor 2:9). Az emberi nyelv alkalmatlan arra, hogy 
megfogalmazza az igazak jutalmát. Csak azok fogják tudni, hogy milyen, akik 
meglátják. Véges elme képtelen felfogni, hogy milyen dicsőséges lesz a meny-
nyei Éden.

A Biblia ’hazá’-nak nevezi a szentek örökségét (Zsid 11:14–16). Ott a 
mennyei Pásztor élő vizek forrásaihoz vezeti nyáját. Az élet fája minden 
hónapban megtermi gyümölcsét, és leveleivel a népeknek szolgál. Ott kia-
padhatatlan, kristálytiszta vízforrások fakadnak, és a partjukon hajladozó fák 
árnyékot vetnek az ösvényekre, amelyen az Úr megváltottai járnak. A szélesen 
elterülő síkságok gyönyörű dombokba torkollnak. Isten hegyeinek fenséges 
ormai magasra emelkednek. A békés rónákon, az élő vizek mellett Isten népe, 
a sokáig zarándok és vándor nép, otthonra talál.” – NK 599.
d. Milyen munkát végez Jézus azon a helyen? Zsid 8:1; 9:27; 1Tim 2:5.

„Krisztus közbenjárása az emberért a mennyei templomban éppoly lénye-
ges része a megváltás tervének, mint halála volt a kereszten.” – NK 435.

„Krisztus közbenjárása értünk azt jelenti, hogy bemutatja isteni érdemeit, 
hogy felajánlja magát az Atyának, mint helyettesítőnket és biztosítékunkat; mert 
felment a magasságba, hogy engesztelést szerezzen vétkeinkért.” – FW 105.

2Korinthus 12:2.ur.
...elragadtatott a harmadik égig.

1Mózes 1:6-8; 6:7, 17.
(1:6-8)  6És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, amely elválaszsza a vizeket a vizektől. 7Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. 8És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.(6:7,17) 7És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem.17Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, amelyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész.

1Mózes 15:5; Zsoltárok 8:4; 5Mózes 4:19.
1Mózes 15:5.És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; - és monda nékie: Így lészen a te magod.Zsoltárok 8:4.Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeiket teremtettél:5Mózes 4:19.Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és le ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeiket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt.

2Korinthus 12:2, 4; Jelenések 2:7; 22:1-2; 1Királyok 8:30.
2Korinthus 12:2, 4.2Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.4Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeiket nem szabad embernek kibeszélnie.Jelenések 2:7; 22:1-2.(2:7) Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.(22:1-2)  1És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki 2Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.1Királyok 8:30.És hallgasd meg a te szolgádnak és a te népednek, az Izráelnek könyörgését, akik imádkozándanak e helyen; hallgasd meg lakhelyedből, a mennyekből, és meghallgatván légy kegyelmes!

Zsidók 8:1; 9:27; 1Timóteus 2:5.
Zsidók 8:1; 9:27.(8:1) Fődolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle,(9:27) És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:1Timóteus 2:5.Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus,
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Kedd Május 9.
3. AZ ÚJ FÖLD
a. Jézus ígérete vajon egy valóban létező helyről szólt? Hová fogunk 

menni, ha hűek leszünk? Jn 14:1-3; Mt 5:12.

b. Mi adja a legnagyobb örömöt az életben? Mi volt az ősatyák remény-
sége? Lk 10:20; Zsid 11:13-16.

„A szent városban a legteljesebb rend és összhang uralkodik. Angyalok, 
kik megbízatásuk szerint a földet látogatják, arany névjegyet kapnak, amit 
mindannyiszor felmutatnak a kapuknál álló angyaloknak, valahányszor ki és 
bejárnak a kapukon. Óh, a menny fenséges hely!” – TL 27-28.
c. Mennyi időt töltünk el majd az új földön? Mt 5:5; Rm 4:13.

„De Isten szava nem vesztette érvényét; és nem is akkor vált véglegesen 
valóra, amikor a zsidó nép elfoglalta Kánaánt. ’Az ígéretek pedig Ábrahám-
nak adattak és az ő magvának’ (Gal 3:16). Ábrahámnak osztoznia kell az 
örökségben. Talán úgy tűnik, hogy Isten ígéretének teljesedése sokáig késik 
– mert ’egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint 
egy nap’ (2Pt 3:8). Úgy tűnhet, hogy késik, de a rendelt időben ’eljön, el fog 
jőni, nem marad el’ (Hab 2:3). Az Ábrahámnak és magvának szóló ajándék 
nemcsak Kánaán földjét foglalta magában, hanem az egész földet. Így mond-
ja az apostol: ’Nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő 
magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által’ (Rm 
4:13). A Biblia világosan tanítja, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek Krisztus 
által fognak teljesedni. Mindenki, aki Krisztusé, ’Ábrahám magva… és ígéret 
szerint örökös’ – ’Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség’ (Gal 
3:29; 1Pt 1:4) örököse, a bűn átkától megszabadított föld örököse. Mert ’Az 
ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik 
a magasságos egek szentei népének’ (Dán 7:27); és ’A szelídek pedig öröklik a 
földet, és gyönyörködnek nagy békességben’ (Zsol 37:11).

Isten bepillantást adott Ábrahámnak ebbe a halhatatlan örökségbe, és ő 
ezzel a reménységgel meg volt elégedve. ’Hit által lakott az ígéret földén, mint 
idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek 
örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és 
alkotója az Isten’ (Zsid 11:9-10).” – PP 133-134.

János 14:1-3; Máté 5:12.
János 14:1-3.1Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. 2Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 3És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.Máté 5:12.Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Lukács 10:20; Zsidók 11:13-16.
Lukács 10:20.De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.Zsidók 11:13-16.13Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. 14Mert akik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. 15És hogyha eszökbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. 16Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost.

Máté 5:5; Róma 4:13.
Máté 5:5.Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.Róma 4:13.Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által.
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Szerda Május 10.
4. EGY BOLDOG HELY
a. Miért vállalta Jézus, hogy megment bennünket – de nem a bűneink-

ben, hanem a bűneinktől? Mt 1:21; Jel 21:27; 22:14.

„Jézus azért jött erre a világra, hogy megmentse népét bűneitől. Nem 
szabadít meg bennünket a bűneinkkel együtt, Ő nem szolgálja a bűnt. Krisz-
tusnak mennyei vonzására reagáljunk úgy, hogy megbánjuk bűneinket és 
egyesülünk Krisztussal, ahogyan a szőlővessző egy a szőlőtőkével. Jézus így 
szól: ’És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonszok.’ Jézus 
mindenkit vonz, de ki fog reagálni erre a vonzásra? Sokakra nagy hatással 
lesz azoknak az élete és példája, akik vallják, hogy reagáltak erre a mennyei 
szeretetre, amely vonzza az emberek szívét. Sokan figyelnek benneteket, akik 
elismeritek Isten nevét, hogy vajon ettől jobb emberekké váltok-e? Figyelik, 
hogy családotokban keresztényhez illően viselkedtek-e, hogy kedvesek és 
előzékenyek vagytok-e? Így szól az Úr: ’az ő gyümölcseikről ismeritek meg 
őket’. ” – ST 1892. február 15.

„Az igazság hatása az érzelmekre nem igazi bizonyítéka annak, hogy 
keresztény vagy. A kérdés az, hogy növekedsz-e Krisztusban, aki a Fej szá-
modra. Jézus kegyelme megmutatkozik-e az életedben? Isten a kegyelmében 
részesíti az embert, hogy így még több kegyelemre vágyjon. Isten kegyelme 
folyton munkálkodik az emberi szívben. Ha valaki befogadja ezt a kegyelmet, 
annak életében és jellemében ez megmutatkozik, mert a lelki élet belülről fog 
fejlődni. A szívben lévő krisztusi kegyelem mindig növeli a lelki életet, amely 
fejlődni fog. Egyenként mindenkinek szüksége van Megváltóra, különben 
bűneinkben fogunk elveszni. Tegyük fel a kérdést önmagunknak: növeke-
dünk-e Krisztusban, aki a Fej? Szereztem-e mélyebb ismereteket Istenről és 
Krisztusról, akit elküldött? Nem látjuk a mezők virágjainak növekedését, de 
biztosak lehetünk abban, hogy növekednek, és lehet, hogy nem tudunk saját 
lelki erőnkről és növekedésünkről sem.” – TMK 163.
b. Milyen élményben lehet részünk azon az új helyen? Ésa 33:24; 35:1-10; 

Jel 21:4; 22:3.

„Minden viszály és nyomorúság megszűnt. Győzelmi ének tölti be az egész 
mennyet, mikor a megváltottak Isten trónja körül állnak.” – ÉÉM december 10.

Máté 1:21; Jelenések 21:27; 22:14.
Máté 1:21.Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.Jelenések 21:27; 22:14.(21:27) És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a Bárányé.(22:14) Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Ésaiás 33:24; 35:1-10; Jelenések 21:4; 22:3.
Ésaiás 33:24; 35:1-10.(33:24) És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, amely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer.(35:1-10)  1Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint őszike. 2Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét. 3Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. 4Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! 5Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, 6Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. 7És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem. 8És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el; 9Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta! 10Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj.Jelenések 21:4; 22:3.(21:4) És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.(22:3) És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki;
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Csütörtök Május 11.
5. AZ ELŐKÉSZÜLET
a. Hogyan írhatjuk le emberi nyelven a harmadik mennyet? 1Kor 2:9.

„Isten jelenlétének egy-egy fényjelét ebben az életben is felfoghatjuk már, 
és megízlelhetjük a menny örömét is; de a tökéletes öröm és boldogság csak 
az eljövendő életben vár reánk. És ott az örökkévaló élet rávezet majd arra, 
milyen magas rendeltetése van az embernek, akiben visszaállíttatott az Isten 
képe.” – PP 561.

„Az örökkévalóságot veszi igénybe kitárni a dicsőségeket és kifejteni Isten 
Igéjének drága kincseit.” – TII 192.
b. Miért adott nekünk Isten lehetőséget, hogy halljuk ezeket a csodálatos 

dolgokat a mennyről? Jn 3:16-17; Mt 6:19-21.

„Krisztusnak kedve telik benne, ha látszólag reménytelen nyersanyagot 
vesz kezébe, akiket Sátán elaljasított, akiket eszközeiül használt. Őket most 
kegyelmének alattvalóivá teszi. Örvend, ha megszabadíthatja őket szenvedé-
süktől, és a haragtól, mely az engedetlenekre vár. Eszközzé teszi gyermekeit 
a munkájában és sikerében, ahol már ebben az életben is értékes jutalmat 
találnak.

De mi ez ahhoz az örömhöz képest, ami a végső megismerés dicső napján 
vár rájuk? ’Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről 
színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek 
majd, amint én is megismertettem’ (1Kor 13:12).” – 6B 308-309.

Péntek Május 12.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miért maradhatott élve az ember a bűnbeesés után?
2. Az örökkévalóságot valóban a „Mennyországban” töltjük majd?
3. Mutasd be a megváltottak örökkévaló örökségét és Ábrahám erre vonatkozó 

reménységét!
4. Mutasd be az új eget és új földet!
5. Hogyan lehet eltölteni egy örökkévalóságot egy ilyen helyen?

1Korinthus 2:9.
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

János 3:16-17; Máté 6:19-21.
János 3:16-17.16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 17Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa.Máté 6:19-21.19Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; 20Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 21Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.
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ISTEN SZERETETÉNEK NAPJA
„És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köz-

tem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.” 
(Ez 20:20)

„Isten látta, hogy az embernek még a Paradicsomban is szüksége van a 
szombatra; arra, hogy a hét egyik napján félretegye saját érdekeit és foglala-
tosságát, mélyebben elgondolkozzék Isten művein, elmélkedjék hatalmáról és 
jóságáról. Szüksége volt a szombatra, hogy az élénkebben emlékeztesse Isten-
re, és hogy hálát ébresszen, mert jóságos Teremtőjétől kapta mindazt, aminek 
örül és amit birtokol.” – PP 22.
Javasolt olvasmány: Gyermeknevelés, 372-380. (Szombat – a gyönyörűség napja)

Vasárnap  Május 14.
1. AZ ÖRÖKÉLET 
a. Csak ki részesülhet, abban a  kiváltságban, hogy beléphet a jobb ha-

zába? Jel 22:12-14; Jk 2:10.

„Hányan vannak, akik nem hajlandók Isten rendeletei szerint cselekedni, 
de ragaszkodnak tiszteletének külső formájához! De Isten Lelke nem vála-
szol az ilyen tiszteletre. . Nem számít, mennyire buzgók az emberek a vallási 
szertartások betartásában, az Úr nem fogadhatja el azokat, ha továbbra is 
szándékosan megszegik valamelyik parancsát.” – PP 590.
b. Milyen tennivalónk van ezzel a törvénnyel? Hol tartsuk? 2Kor 13:5; 

Zsid 8:10. 

„Össze kell vetnünk jellemünket Isten törvénye tévedhetetlen mércéjével. 
Kutatnunk kell e célból az Írásokat és Isten Igéje megmutatja mit értünk el 
eddig.” – RH February 14, 1893.

2023. május 20.
Szombat

Napnyugta: H  20:19 
Ro 20:55 

8. Tanulmány

Jelenések 22:12-14; Jakab 2:10.
Jelenések 22:12-14.12És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. 13Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. 14Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.Jakab 2:10.Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös.

2Korinthus 13:5; Zsidók 8:10.
2Korinthus 13:5.Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.Zsidók 8:10.Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
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Hétfő  Május 15.
2. A MEGJÖVENDÖLT HELYREÁLLÍTÁS
a. Melyik prófécia mutat rá arra, , hogy Isten népe különös figyelmet 

szentel Tízparancsolatának erkölcsi törvényére? Jer 6:16; Ésa 58:12.

„A vég idején minden isteni intézményt helyre kell állítani. Azt a rést, 
amelyet a szombat megváltoztatásakor ütöttek a törvényen, ki kell javítani. 
Isten maradék népének – amelynek tagjai reformátorokként állnak a világ 
előtt – meg kell mutatnia, hogy Isten törvénye minden maradandó reform 
alapja, és hogy a negyedik parancsolat szombatja a teremtés emlékműveként, 
Isten hatalma állandó emlékeztetőjeként érvényben marad. Világosan és ért-
hetően meg kell magyarázniuk, hogy a Tízparancsolat minden előírásának 
engedelmeskedni kell. Krisztus szeretetének késztetésére együtt működnek 
Vele a puszta helyek felépítésében. A romlás kijavítóinak és ösvények helyre-
állítóinak kell lenniük, ’hogy ott lakhassanak.’ ” – PK 419.
b. Nevezd meg azt a konkrét pontot, amelyet figyelembe kell venni a 

helyreállítás során , és magyarázd el az eredményt! Ésa 58:13-14.

„A szombat beköszöntésével, állítsunk őrt magunk, tetteink és szavaink 
mellé, nehogy azzal lopjuk meg Istent, hogy a magunk céljaira sajátítsuk ki 
az időt, mely szigorúan véve az Úré. Mi se végezzünk, de gyermekeinknek se 
tűrjük meg, hogy bármi megélhetéssel kapcsolatos munkát végezzenek, vagy 
amit a hat munkanapon is el lehet végezni. Péntek az előkészület napja. Akkor 
a szombatra való kellő készülődésre szentelhetjük az időt, s arra, hogy a szom-
batról gondolkodjunk és beszéljünk. Semmi olyat ne hagyjunk elmondatlanul 
vagy elvégezetlenül, ami a menny szemében a szent szombat megsértése lenne. 
Isten nemcsak azt várja el, hogy tartózkodjunk a kétkezi munkától, hanem hogy 
fegyelmezzük meg gondolatainkat is, hogy azok is szent dolgokkal foglalkoz-
zanak. Ha világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű, üres fecsegéssel 
töltjük az időt, ezzel megrontjuk a negyedik parancsot. Ha arról csevegünk , 
ami éppen eszünkbe ötlik, akkor mihaszna dolgokról szólunk. A helyestől való 
bármilyen eltérés szolgaságba és kárhoztatásba taszít minket.” – 2B 702.

„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmá-
nak jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne 
gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint az Ő hatalmas, 
megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni békére emlékeztet, és az 
Üdvözítő által helyreállított békéről beszél.” – JÉ 236.

Jeremiás 6:16; Ésaiás 58:12.
Jeremiás 6:16.Így szólt az Úr: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugodalmat találjatok a ti lelketeknek! És azt mondták: Nem megyünk!Ésaiás 58:12.És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak.

Ésaiás 58:13-14.
 13Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: 14Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!
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Kedd  Május 16.
3. A SZOMBAT REFORMJA
a. Hogyan próbálta Isten helyrehozni a népe hozzáállását a szombat-

hoz? Mi történne, ha továbbra is elutasítanák? Jer 17:24-27. 

„Egy alkalommal az Úr parancsára a próféta odaállt a város egyik főkapu-
jához, és hangoztatta a szombat megszentelésének fontosságát. Félő volt, hogy 
Jeruzsálem lakói szem elől tévesztik a szombat szentségét. Jeremiás komolyan 
intette őket, hogy ne folytassák hétköznapi tevékenységüket ezen a napon.

A próféta szilárdan képviselte az igaz élet elveit, amelyeket a törvény köny-
ve olyan világosan ismertetett. A Júda földjén uralkodó állapotok miatt csak a 
legerélyesebb intézkedések hozhattak javulást.” – PK 257.
b. Hogyan vezetnek ugyanazok a tettek hasonló következményekhez? 

1Kor 10:5-6. Változott-e Isten? Mal 3:6; Zsid 13:8.  

„Ha megvan az okozat, a következmények sem maradnak el. Aki szánt-
szándékkal elfojtja kötelességtudatát, mert beleütközik hajlamaiba, végül 
képtelen lesz különbséget tenni az igazság és a tévedés között. Értelme el-
homályosul, lelkiismerete eltompul, szíve megkeményedik, és lelke elszakad 
Istentől. Ahol a menny igazságáról szóló üzenetet durván elutasítják, vagy 
egyszerűen semmibe veszik, ott az egyházat sötétség fogja borítani; a hit és a 
szeretet meghidegül, elidegenedés és széthúzás lép a helyébe. Az egyháztagok 
evilági törekvésekre összpontosítják érdeklődésüket és energiájukat, a bűnö-
sök pedig még megátalkodottabbak lesznek.” – NK 338.

„Ma Sátán ugyanazokat a gonoszságokat használja, és erőfeszítéseit ugyan-
azok az eredmények követik, amelyek Izrael idejében oly sok embert a sírjuk-
ba helyeztek.” – RH February 4, 1909.

„Ugyanez a veszély fenyegeti ma is azokat, akik Isten törvénye ismerőinek 
vallják magukat. Azt feltételezik magukról, hogy képesek betartani Isten pa-
rancsolatait és ez majd megóvja őket Isten ítéletének erejétől. Nem hajlandók 
elfogadni a gonoszság iránti feddést, hanem Isten szolgáit hibáztatják, amiért 
túl buzgók, hogy a táborból eltávolítsák a bűnt.” – ST February 12, 1880, Art. B.

Jeremiás 17:24-27.
24Pedig ha szívesen hallgattok reám, ezt mondja az Úr, és nem visztek be terhet e város kapuin szombat-napon, és megszentelitek a szombat-napot, úgy hogy semmi dolgot nem végeztek azon: 25Akkor e város kapuin királyok és fejedelmek fognak bevonulni, akik a Dávid székén ülnek, szekereken és lovakon járnak, mind magok, mind fejedelmeik, Júdának férfiai és Jeruzsálemnek lakosai, és e városban lakni fognak mindörökké. 26És bejőnek Júda városaiból, Jeruzsálem környékéről, Benjámin földéről, a lapályról, a hegyről és dél felől, hozván égőáldozatot, véres áldozatot, ételáldozatot és temjént, és hozván hálaáldozatot az Úrnak házába. 27Ha pedig nem hallgattok reám, hogy megszenteljétek a szombat-napot, és hogy ne hordjatok terhet és ne jőjjetek be Jeruzsálem kapuin szombat- napon: tüzet gerjesztek az ő kapuiban, és megemészti Jeruzsálem palotáit, és nem lesz eloltható.

Malakiás 3:6; Zsidók 13:8.
Malakiás 3:6.Mert én, az Úr, meg nem változom, ti pedig, Jákóbnak fiai, nem emésztettek meg!Zsidók 13:8.Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.

1Korinthus 10:5-6.
 5De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának a pusztában. 6Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképen azok kívántak.
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Szerda Május 17.
4.  A SZOMBATÜNNEPLÉS ELHANYAGOLÁSA
a. Honnan tudhatjuk, hogy a szombat törvénye létezett már a Sí-

nai-hegynél történt események előtt is? 2Móz 20:8; 16:4-5. Hogyan 
fordultak szembe már korábban is ugyanezzel a törvénnyel a zsidók? 
2Móz 16:27-30.

„Hosszú pusztai vándorlásuk ideje alatt az izraeliták minden héten három 
csodának lehettek tanúi. Ezeknek célja és rendeltetése, hogy a szombatnap 
szentségét belevéssék elméjükbe. A hatodik napon kétszer annyi mennyiség 
hullott a mannából, a hetedik napon pedig semmi sem. De csak a szombat-
napra szükséges manna nem romlott meg, míg a máskor meghagyott manna 
másnap reggelre mindig megromlott.

A manna adásával összekapcsolt körülmények között döntő bizonyítékunk 
van arra, hogy a szombatot Isten nem akkor rendelte el – mint ahogy sokan 
állítják – amikor a törvényt adta a Sinai hegyen. Mielőtt az izraeliták eljutottak 
a Sinai hegyhez már tudták, hogy a szombat megtartása kötelező. A szom-
bat szentségére állandóan emlékeztette őket az, hogy minden pénteki napon 
kétszer annyit gyűjtöttek a szombatra való előkészület céljából, mivel akkor 
semmi manna nem hullott. A nyugalom napjának szent jellege folyamatosan 
mély benyomást tett rájuk. Amikor pedig a nép közül néhányan szombaton is 
kimentek mannát gyűjteni, akkor az Úr azt kérdezte: ’Meddig nem akarjátok 
megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?’ (2Móz 16:28).” – PP 252.
b. Más jelentőségű volt-e a szombat kérdése, mint a többi probléma 

amely a pusztában felmerült? Ez 20:10-13.

„A pusztában eltöltött negyven év alatt a népet minden egyes hét a man-
na csodájával a szombat szent kötelezettségére emlékeztette. Azonban még 
ez sem vezette őket engedelmességre. Bár nem merészelték olyan nyíltan és 
vakmerően megszegni a szombat-törvényt, mint az a férfi, aki ezért súlyos 
büntetést kapott, mégis nagy lazaságot engedtek meg a negyedik parancsolat 
megtartása terén. Isten ezt jelenti ki prófétája útján: ’szombataimat megfer-
téztették’ (Ez 20:13). Ez az isteni kijelentés az első nemzedék ígéret földjéről 
való kizáratásának okai között volt felsorolva. Gyermekeik mégsem tanulták 
meg a leckét. A szombatot annyira elhanyagolták a vándorlás negyven éve 
alatt, hogy bár Isten nem akadályozta meg a Kánaánba való bevonulásukat, 
de kijelentette nekik, hogy szét kell szóródniuk a pogányok között az ígéret 
földjén való letelepedésük után.” – PP 376.

2Mózes 20:8; 16:4-5.
(20:8) Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.(16:4-5)  4És monda az Úr Mózesnek: Ímé én esőképen bocsátok néktek kenyeret az égből; menjen ki azért a nép és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem: akar-é az én törvényem szerint járni, vagy nem? 5A hatodik napon pedig úgy lesz, hogy mikor elkészítik amit bevisznek, az kétannyi lesz, mint amennyit naponként szedegettek.

2Mózes 16:27-30.
27És lőn hetednapon: kimenének a nép közül, hogy szedjenek, de nem találának. 28És monda az Úr Mózesnek: Meddig nem akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet? 29Lássátok meg! az Úr adta néktek a szombatot; azért ád ő néktek hatodnapon két napra való kenyeret. Maradjatok veszteg, kiki a maga helyén; senki se menjen ki az ő helyéből a hetedik napon. 30És nyugoszik vala a nép a hetedik napon.

Ezékiel 20:10-13.
10És kihozám őket Égyiptom földjéről, s vivém őket a pusztába. 11És adám nékik parancsolatimat, és törvényeimet kijelentém nékik, melyeket az ember ha cselekszik, él azok által. 12És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök. 13De pártot üte ellenem Izráel háza a pusztában, az én parancsolatimban nem jártak és törvényeimet megveték, amelyeiket az ember ha cselekszik, él azok által; és az én szombataimat megfertéztették felette igen. Mondám azért, hogy kiöntöm búsulásomat rájok a pusztában, hogy elveszessem őket.
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Csütörtök  Május 18.
5. EGY FONTOS JEL
a. Hogyan mutatkozik meg, hogy a szombat parancsolata nem egy új 

parancsolat? 2Móz 20:8-11.

„Isten a szombatot nem valami új intézményként vezette be, mert a te-
remtés alkalmával alapította. Meg kell emlékeznünk róla és ünnepként kell 
megtartanunk, mint Isten teremtő munkájának emlékét. Mivel a szombat a 
menny és a föld Teremtőjeként mutat rá Istenre, ezért az igaz Istent megkü-
lönbözteti a hamis istenektől. Mindazok, akik megtartják a hetedik napot, 
ezzel a cselekedetükkel azt fejezik ki, hogy ők Jahve imádói. Így a szombat az 
Isten iránti hűségünk jele…” – PP 263.
b. Hol található az eredeti parancsolat? Milyen jelentősége van a szombat 

intézményének Isten igaz népére vonatkozóan? 1Móz 2:1-3; Ez 20:20.

„A szombathoz hasonlóan a hét is a teremtéskor keletkezett; a bibliai tör-
ténelem pedig megőrizte azt és átörökítette nekünk. Az első hét, amelyet Isten 
mért ki, az egymást követő hetek mércéje az idők végéig. Minden más héthez 
hasonlóan ez a hét is hét valóságos napból állt. Isten hat napot fordított a 
teremtés munkájára, a hetedik napon pedig megpihent, azután megáldotta ezt 
a napot és az ember pihenőnapjaként elkülönítette.” – PP 81.

„Mivel szombatnapon megnyugodott, ’megáldá Isten a hetedik napot, és 
megszentelé azt’ (lMóz 2:3) – vagyis szent célra különítette el. A nyugalom 
napjaként adományozta Ádámnak. A teremtés művére emlékeztetett, ezáltal 
Isten hatalmának és szeretetének jele lett.” – JÉ 282.

Péntek  Május 19.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen kapcsolat van az örökélet és a Tízparancsolat között?
2. Milyen tanulságot vonhatunk le a szombat kérdésében megjövendölt refor-

mációból?
3. Milyen következményekkel jár, ha ugyanolyan laza a hozzáállásunk , mint 

amilyen Jeremiás idejében volt?
4. Mennyire volt általános a szombat figyelmen kívül hagyása a pusztában? 

Milyen következményekkel járt?
5. Milyen jelentősége van számodra a szombat napjának?

2Mózes 20:8-11.
 8Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 9Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 10De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van; 11Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

1Mózes 2:1-3; Ezékiel 20:20.
1Mózes 2:1-3.1És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. 2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. 3És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.Ezékiel 20:20.És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy 
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AZ ÚJ TESTAMENTUM SZOMBATJA
„Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.” (Zsid 4:9)
„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmá-

nak jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne 
gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint az Ő hatalmas, 
megváltó erejének bizonyítékára.” – JÉ 289.
Javasolt olvasmány: Pátriárkák és Próféták, 18-25. (A teremtés)

Vasárnap  Május 21.
1. A PÉLDAKÉPÜNK 
a. Hogyan fogunk élni, ha valóban szeretjük Jézust, és követjük példáját? 

Jn 14:15; 15:10. Mit tett Ő szombaton? Lk 4:16, 31.

„Mi a megtérés bizonyítéka? ’Ha engem szerettek, az én parancsolataimat 
megtartsátok.’ (Jn 14:15) ’Ha szeretsz Engem, akkor ne legyen a szereteted 
olyan, mint az emberek közötti kötődés állítólagos érzése. Az őszinte szeretet 
a parancsolataim betartásában rejlik.’ A szeretet, amely készséges engedelmes-
séget eredményez, nem ingatag dolog, hanem erős, rögzült elv, amely szóban 
és cselekvésben nyilvánul meg.” – 10MR 291.

„Jézus végtelen nagy árat fizetett. Semmivel sem kevesebb elegendő, mint 
Isten szeretett Fiának élete, annak a súlyos adóságnak a kifizetésére, amely 
Isten törvényének megszegésével keletkezett. Magára vette emberi természe-
tünket, és bűnné lett értünk, hogy megbocsájtás legyen ’az előbb elkövetett 
bűnök’-re, és isteni ereje és kegyelme által teljesíthetők legyenek a törvény 
igazságos követelményei. Tehát ha valaki arra az álláspontra jut, hogy telje-
sen mindegy, hogy megtartjuk-e Isten törvényét vagy sem, az nem ismeri 
Krisztust. Jézus így szól: ’ én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, 
és megmaradok az ő szeretetében’. Akik Jézust követik, azok úgy cselekednek, 
ahogyan ő cselekedett.” – RH March 6, 1888.
b. Mi a teendőnk Jézus példájával? 1Pt 2:21; 1Jn 2:6.

2023. május 27.
Szombat

Napnyugta: H  20:27
Ro 21:01

9. Tanulmány

János 14:15; 15:10.(14:15) Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.(15:10) Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Lukács 4:16, 31.
16És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.31És leméne Kapernaumba, Galilea városába; és tanítja vala azokat szombatnapokon.

1Péter 2:21; 1János 2:6.
1Péter 2:21.Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek:1János 2:6.Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
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Hétfő  Május 22.
2. A KERESZTRE FESZÍTÉS
a. Hol találjuk, hogy Jézus keresztre feszítésé az előkészület napján tör-

tént? Melyik nap volt ez? Lk 23:52-57; Mk 15:42. 

„Felejthetetlen szombat volt az, a szomorú tanítványok számára; a papok, 
a főemberek, az írástudók és a nép számára is. A szombatra való felkészü-
lés napján, mikor lenyugodott a nap, megszólaltak a trombiták és jelezték a 
szombat kezdetét. A húsvétot úgy tartották meg, mint ahogy századok óta 
meg szokták tartani, miközben Azt, Akire a húsvét ünnepe mutatott, gonosz 
kezekkel megölték, és most József sírboltjába feküdt.” – JÉ 683.

„Jézus végre megnyugodott. A szégyen és a kínzás hosszú napja véget ért. 
Amikor a lenyugvó nap utolsó sugarai a szombat elérkeztét jelezték, az Üdvö-
zítő békességben pihent József sírboltjában. Munkáját elvégezte. Kezei békésen 
egymásba kulcsolódtak. Ilyen állapotban volt a szombatnap szent óráiban…

Most Jézus megpihent a megváltás munkájától; bár a földön szomorkodtak 
azok, akik szerették Őt. A mennyben azonban mégis örvendeztek. A mennyei 
lények szemei dicsőségesnek látták a jövő ígéretét. A helyreállított teremtés, a 
megváltott emberi nemzetség, amely soha nem bukhat el többé, mert legyőz-
te a bűnt – Isten és az angyalok, így látták azokat az eredményeket, amelyek 
Krisztus elvégzett munkájából áradtak és áradnak ki. Ezzel a jelenettel örökre 
összekapcsolódott az a nap, amelyen Jézus megnyugodott. Mert ’cselekedete 
tökéletes’ (5Móz 32:4); ’valamit Isten cselekszik, az lesz örökké’ (Préd 3:14). 
Hasonlóképpen azon a napon, amelyen ’újjá teremtetnek mindenek, amikről 
szólott az Isten minden ő szent prófétájának szája által eleitől fogva’ (Apcs 3:21)

A teremtés szombatja – az a nap, amelyen Jézus József sírjában pihent – lesz 
a békének és az örömnek a napja. A menny és a föld magasztalásban, dicséret-
mondásban egyesül, miközben a megmentett népek ’szombatról-szombatra’ (Ésa 
66:23) örvendező imádatban hajolnak majd meg Isten és a Bárány előtt.” – JÉ 677.
b. Miért nem végezték el a hívők Krisztus testének felkészítését a kereszt-

re feszítést követő napon, szombaton? Lk 23:56-57; Mk 15:42-47.

„A tanítványok pihentek szombaton, Mesterük halálát gyászolták, mialatt 
Jézus a dicsőség Királya a sírban feküdt.” – TL 148.
c. Mikor indultak el azzal a tervvel, hogy teljesítik a feladatukat? Mk 

16:1-2.

Lukács 23:52-56; Márk 15:42.
Lukács 23:52-56.52Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét. 53És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt. 54És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá. 55Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste. 56Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.  (Luke 23:57) És szombaton nyugovának a parancsolat szerint. Márk 15:42.És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap,

Lukács 23:56-57; Márk 15:42-47.
Lukács 23:56-57.Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.  És szombaton nyugovának a parancsolat szerint. Márk 15:42-47.42És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap, 43Eljöve az arimathiai József, egy tisztességes tanácsbeli, aki maga is várja vala az Isten országát; beméne bátran Pilátushoz, és kéré Jézusnak testét. 44Pilátus pedig csodálkozék, hogy immár meghalt volna; és magához hivatva a századost, megkérdé tőle, ha régen halt-é meg? 45És megtudván a századostól, odaajándékozá a testet Józsefnek. 46Ő pedig gyolcsot vásárolván, és levévén őt, begöngyölé a gyolcsba, és elhelyezé egy sírboltba, amely kősziklából vala kivágva; és követ hengeríte a sírbolt szájára. 47Mária Magdaléna pedig és Mária, a Józsé anyja, nézik vala, hová helyezék.

Márk 16:1-2.
1Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab anyja, és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék őt. 2És korán reggel, a hétnek első napján a sírbolthoz menének napfelköltekor.
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Kedd  Május 23.
3. AZ ELSŐ KERESZTÉNY GYÜLEKEZET
a. Jézus melyik próféciája mutatja, hogy az egyház tiszteletben fogja 

tartani a szombatot 40 évvel feltámadása után is? Mt 24:15-20; 5:17.

„Ő, aki a szombatot elrendelte nem érvénytelenítette azt kereszthalálával. 
Nem tette a szombat parancsát érvénytelenné. Krisztus keresztre feszíté-
se után negyven esztendővel még mindig szentnek tekintették ezt a napot. 
Negyven évig a tanítványoknak kellett imádkozniuk, hogy a menekülésük ne 
szombatnapon legyen.” – JÉ 534.

„Krisztus hozta létre a szombatot és soha nem törölte el. A szombatot nem 
tette semmissé a keresztre feszítés, ahogy azt sokan állítják. Krisztus kereszt-
halála megkérdőjelezhetetlen érv Isten szent törvénye minden előírásának 
változatlan volta mellett…

Mint az emberi család feje, kiélte a törvény minden előírását, minden 
pontját, a legaprólékosabban. A követőitől elvárt életet élte emberként, és 
pontosan ezért nem lehet kifogása senkinek a tökéletesség elérésében.” – RH 
December 20, 1898.
b. Mi volt az apostolok rendszeres szokása a hetedik napon? Apcs 18:1-4. 

„Amikor [Pál] végzett, és a zsidók elhagyták a zsinagógát, a pogányok még 
mindig ott álltak, és könyörögtek, hogy ugyanezeket a szavakat mondja el 
nekik a következő szombaton. Az apostolok nagy érdeklődést keltettek azon a 
helyen, mind a zsidók, mind a pogányok körében. Arra buzdították a hívőket 
és megtérteket, hogy állhatatosak legyenek hitükben és maradjanak meg Isten 
kegyelmében. Az apostolok szavai iránti érdeklődés olyan nagy volt, hogy az 
egész város összegyűlt a következő szombaton.” – LP 48-49.
c. Milyen tanulságot vonhatunk le Pál szokásából, amikor olyan helyen 

járt ahol nem volt zsinagóga? Apcs 16:12-13. 

„Ne tanítsuk arra a gyerekeket, hogy szombaton nem lehetnek vidámak, s 
hogy nem szabad kimenniük a lakásból. Nem! Jézus kivezette tanítványait a 
tópartra szombaton, s ott tanította őket. Szombati tanításai nem mindig zárt 
falak között hangzottak el.” – Gy 377.

Máté 24:15-20; 5:17.
(24:15-20)  15Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): 16Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; 17A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen; 18És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye. 19Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon. 20Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:(5:17) Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.

Apcsel 18:1-4.
1Ezekután Pál Athénből eltávozván, méne Korinthusba. 2És mikor egy Akvila nevű, pontusi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából, és feleségére Prisczillára (mivelhogy Klaudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mind távozzanak Rómából): hozzájuk csatlakozék. 3És mivelhogy azonféle míves vala, náluk marada és dolgozik vala. Mesterségökre nézve ugyanis sátorcsinálók valának. 4Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni.

Apscel 16:12-13.
12Onnét pedig Filippibe, mely Macedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. 13És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.
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Szerda  Május 24.
4. A HÉT ELSŐ NAPJA
a. Amikor Krisztus először megjelent feltámadása után, miért gyűltek 

össze a tanítványok? Hogyan erősíti meg második látogatása még in-
kább azt, hogy nem változtatta meg az istentiszteleti napot? Jn 20: 19, 26

„Krisztus a sírboltban nyugodott szombatnapon, s mikor mind a mennyei 
szent lények, mind a földiek ébredezni kezdtek a hét első napjának reggelén, 
Krisztus fölkelt sírjából és folytatta tanítványai tanítását. Ez nem szenteli meg 
a hét első napját, nem emeli azt nyugalomnappá.” – 3SP 204.
b. Hogyan mutatkozott meg az adományok összegyűjtése folyamán, 

hogy a hét első napja nem az istentiszteleti nap volt? 1Kor 16:1-2. 
A kenyértörés gyakorlata kifejezi-e, hogy az a heti istentisztelet kü-
lönleges napja? Apcs 2:42, 46.

c. Miért tartott éjfélig az összejövetel Troásban? Apcs 20:8-12. Mikor 
van a hét első napján éjfél a modern időkben? 1Móz 1:5; 3Móz 23:32.

„Mivel szeretett tanítójuk búcsúzott el tőlük, sokkal nagyobb számban gyűl-
tek össze, mint rendesen. Egybegyűltek a felházban, a harmadik emeleten, amely 
hűvös és kellemes hely volt egy ilyen összejövetelhez azon a meleg tavaszi estén. 
Az éjszakák sötétek voltak, de sok fény égett a házban. Pál gondolatait lekötötte 
a rá váró veszedelmek és a hittestvéreivel való újra találkozás bizonytalansága. 
Nagyon érdekfeszítő és fontos dolgokat kellett eléjük tárnia. Az irántuk való 
szeretetében és gondoskodásában elmélyülve éjfélig prédikált.” – LP 196-197.
d. Melyik nap az Úr napja valójában? Mennyire fontos ennek felismerése? 

Jel 1:10; Mk 2:28; Ésa 58:13.

„Ha az igazság világossága feltárult előtted, nyilvánvalóvá téve a negyedik 
parancsolat szombatját, és megmutatta, hogy Isten Igéjében semmi alapja nincs 
a vasárnap megünneplésének, s te még mindig a hamis nyugalomnaphoz ra-
gaszkodsz, visszautasítva a szombat megszentelését, amelyet Isten az ’én szent 
napomnak’ nevez – felveszed a fenevad bélyegét. Mikor történik ez? Amikor 
behódolsz annak a rendeletnek, amely megparancsolja, hogy ne dolgozzunk 
vasárnap és ezen a napon imádjuk Istent – miközben tudod, hogy egyetlen szó 
sincs a Bibliában, amely arra utalna, hogy a vasárnap különb a többi munkanap-
nál. Ekkor felveszed a fenevad bélyegét, és elveted Isten pecsétjét.” – Ev 159-160.

János 20:19,26.
19Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!26És nyolcz nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velök. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!

1Korinthus 16:1-2.
1Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, amiképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 2A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, amit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, amikor odamegyek.

Apcsel 2:42, 46.
42És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.46És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.

Apcsel 20:8-12.
8Vala pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe valának gyülekezve. 9Egy Eutikhus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülve: és mivelhogy Pál sok ideig prédikála, elnyomatván az álom által, aláesék a harmadik rend házból, és halva véteték föl. 10Pál pedig alámenvén, reá borula, és magához ölelve monda: Ne háborogjatok; mert a lelke benne van. 11Azután fölméne, és megszegé a kenyeret és evék, és sokáig, mind virradatig beszélgetvén, úgy indula el. 12Felhozák pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának.

1Mózes 1:5; 3Mózes 23:32.
1Mózes 1:5.És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.3Mózes 23:32.Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.

Jelenések 1:10; Márk 2:28; Ésaiás 58:13.
Jelenések 1:10.Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,Márk 2:28.Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.Ésaiás 58:13.Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
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Csütörtök  Május 25.
5. A SZOMBAT ÜNNEPÉNEK EMLÉKE
a. Minek az emlékünnepe a szombat? 2Móz 31:13; 1Móz 2:1-3. 

„’A szombatnak, mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, 
hogy állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat.’ Azért, mert Ő a 
Teremtő, mi pedig teremtményei. ’A szombat tehát Isten imádásának éppen a 
gyökerét érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot 
ilyen meggyőzően. Isten imádásának igazi alapját – nem csupán a hetedik na-
pinak, hanem minden istentiszteletnek – a Teremtő és teremtményei közötti 
különbségben kell megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, 
és ezt sohasem szabad elfelejteni.’ Isten az Édenben azért rendelte el a szom-
batot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig 
Istent azért imádjuk, mert Ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és 
emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével 
és szívével felfogta volna a Teremtőt, akit tisztelet és imádat illet, és soha senki 
nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünnep-
lése az igaz Istenhez való hűségünk jele, ahhoz az Istenhez, ’aki teremtette a 
mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait’. Tehát az Isten imádására 
és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik parancsolat meg-
tartására különös súllyal szólít.” – NK 390.
b. Hogyan lehet a mi személyes megváltásunk emlékünnepe? 5Móz 

5:15. Hogyan történik a szív megváltozása? Ez 36:26-27; Zsol 51:12.

A szeretet szolgálata az, amit Isten értékel. Ha ez hiányzik, a szertartás 
formai megtartása, sértés Rá nézve. Ez igaz a szombatra is. Istennek az volt a 
célja, hogy közösségbe hozza az embereket Önmagával, de amikor a fárasztó 
szertartások az emberek gondolatait leterhelték, a szombat célja meghiúsult. 
Pusztán a külsőségek betartása gúny volt. – JÉ 233.

Péntek  Május 26.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen példát adott Krisztus a szombat megünneplésével kapcsolatban?
2. Hogyan mutatják a keresztre feszítés körüli események egyértelműen, hogy 

a szombat érintetlen maradt?
3. Milyen szokást folytattak az apostolok a szombatot illetően?
4. Miért nem a hét első napja az Isten által kijelölt ünnepnap?
5. Mi a legfontosabb része a szombat ünneplésének?

2Mózes 31:13; 1Mózes 2:1-3.
2Mózes 31:13.Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.1Mózes 2:1-3. 1És elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden serege. 2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. 3És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.

5Mózes 5:15.
És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.

Ezékiel 36:26-27; Zsoltár 51:12.
Ezékiel 36:26-27.26És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. 27És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.Zsoltár 51:12.Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.
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Etiópiát, az ősi civilizációjáról ismert 
országot, Dél-Szudán, Szudán, Kenya, 
Eritrea, Dzsibuti és Szomália határolja. A 
közel 120 milliós lakosság főként Ábra-
hámi hitűnek (zsidóság, kereszténység, 
iszlám) vallja magát – 67,3% az evangé-
likus protestáns és római katolikus hívők, 
31,3% iszlám. Van egy kis zsidó közösség is 
és néhány bahái vallású. 

Az HNARM üzenet körülbelül 20 évvel ez-
előtt érkezett Etiópiába, amikor néhány hittestvért, meg-
érintett a Szentlélek, olvasni és imádkozni kezdtek a jelenlegi igazságról. Nem 
sokkal ezután meglátogattak minket az HNARM hittestvérek, és misszióba 
szerveződtünk.

Hozsanna (más néven Hosaena) egy nagy város Addisz-Abebától, az or-
szág fővárosától 139 mérföldre (225 km). Hozsannában tervezzük felépíteni 
az Etióp Északi Unió Missziójának a központját.

Ezt az Unió Missziót 2020-ban hozták létre, amikor az Etióp Unió Misz-
sziója három különálló Uniós misszióvá vált délen – egy körülbelül 40 millió 
lélekszámú területen. Korlátozottak az erőforrásaink, de munkánk folyama-
tosan bővül. Jelenleg az Etióp Északi Unió Misszió több mint 26 imaházzal 
rendelkezik. Lefedi a hatalmas területet Hozsanna városától a kenyai határig.

Hozsannában vannak gyülekezeti tagok, de nincs imaházuk több mint 20 
éve. Most azonban dicsőítjük az Urat, mert bízunk és hisszük, hogy gyülekeze-
tünk tagjai szerte a világon megváltoztatják ezt a múltat, és segítenek nekünk 
egy imaházat és egy központot építeni, amely az Unió központja is lenne.

Célunk az örökkévaló evangélium hirdetése, de nem csak a városban, 
Hozsannában, hanem a szomszédos városokban is egészen a kenyai hatá-
rig. Ez a hely lenne az Úr ragyogó fényforrása ezen a területen – ezért van 
szükségünk a segítségetekre. Szívből kérünk minden hittestvérünket, hogy 
nagylelkűen adakozzon tervünkre. „Hogy mindenben meggazdagodjatok a 
teljes jószívűségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek.” (2Kor 9:11) 
Nagylelkű segítségedért ezúton szeretnénk kifejezni legmélyebb köszönetün-
ket és szívélyes üdvözletünket.

Hittestvéreitek az Etióp Északi Unió Misszióból, Hozsannából

ELSŐ SZOMBATI ADAKOZÁS  
Egy központ és egy imaház céljára az 
Etiópiai Hozsanna városban 

2023. június 3.
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BIRODALMAK KÜZDELME  
A HATALOMÉRT

„És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a másiktól.” 
(Dn 7:3)

„A szent történelem a prófétaiskolák egyik tantárgya volt. Azok a feljegy-
zések, amelyek megörökítik Isten bánásmódját a nemzetekkel, Jahve lépéseit 
követik nyomon. Napjainkban is figyelnünk kell, Isten bánásmódjára a föld 
népeivel szemben. A történelemben meg kell látnunk a próféciák beteljesedé-
sét; kutatnunk kell, mit tett a Gondviselés a nagy reformációs mozgalmakban, 
és meg kell értenünk az események folyamatát a nemzeteknek a nagy küzde-
lem végső csatájára való felsorakozásában.” – 8B 441.
Javasolt olvasmány: Próféták és Királyok, 324-334. (A láthatatlan vigyázó)

Vasárnap  Május 28. 
1. A JELKÉPES SZÉL
a. Mit jelent általában a szél a próféciákban? Jer 25:32-33; 4:13.

„Az ég négy szele pedig a harcot szimbolizálja.” – NK 392.
„[A Jelenések könyvében] János látja, hogy a természet elemeit – földren-

gést, vihart, politikai viszályokat – négy angyal tartja vissza. Ezeket a szeleket 
Isten féken tartja, amíg akarja, s amíg parancsot nem ad, hogy elereszthetők. 
Ebben rejlik Isten egyházának biztonsága. Isten angyalai teljesítik az Ő paran-
csait, visszatartják a föld szeleit, hogy a szél ne fújjon a földre, sem a tengerre, 
sem a fákra, amíg el nem pecsételik Isten szolgáit, homlokukon. Hatalmas 
angyal látható, aki napkelet felől leszáll. Ennek a leghatalmasabb angyalnak 
kezében van az élő Isten pecsétje, azé az Istené, Aki egyedül adhat életet, Aki 
homlokra helyezheti a pecsétet, mely jelzi, hogy ki részesülhet halhatatlan-
ságban, örök életben. Ennek a leghatalmasabb angyalnak hatalma van arra, 
hogy a négy angyalnak megparancsolja, hogy mindaddig féken tartsák a négy 
szelet, amíg az elpecsételést elvégzik, amíg újabb parancsot nem ad, hogy el-
ereszthetik.” – BP 210.

2023. június 3.
Szombat

Napnyugta: H 20:34
Ro 21:09

10. Tanulmány

Jeremiás 25:32-33; 4:13.
(25:32-33)  32Így szól a Seregek Ura: Ímé, veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. 33És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj.(4:13) Ímé! úgy jő fel, mint a felleg, és szekerei olyanok, mint a szélvész, lovai gyorsabbak a saskeselyűknél. Jaj nékünk, mert elvesztünk!
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Hétfő  Május 29.
2. VÍZ FENEVAD ÉS SZÁRNYAK
a. Gyakran találkozunk különféle prófétikus ábrázolásokban, valami-

lyen vízzel, tengerrel, melyek a szél szimbólumává is kapcsolódnak.. 
Mit jelentenek ezek? Jel 17:15.

„Az ég négy szele pedig a harcot szimbolizálja. A nagy tengeren versengő 
szelek a hódító hadjáratok és forradalmak iszonyú jeleneteit jelképezik, ame-
lyek útján a birodalmak hatalomhoz jutottak.” – NK 392
b. Mit használ Isten a földi királyságok vagy birodalmak szemléltetésére? 

Dn 7:17, 23.

„Dániel földi hatalmakat jelképező dühödt vadállatokat látott látomásban. 
Ezzel szemben a Krisztus országának bárány a jelképe. Míg a földi birodalmak 
katonai hatalommal uralkodnak, Krisztus száműz minden fegyvert, minden 
kényszert. Azzal a céllal alapítja meg országát, hogy fölemelje és megnemesít-
se az emberiséget.” – TII 102.
c. A próféta gyakran látott egy szárnyas fenevadat repülni – ez teljesen 

ellentétes az állat létformájával. Hogyan szimbolizálják a szárnyak a 
gyorsaságot és a kitartást, ahogyan azt a sas szemlélteti? Hab 1:6-10.

„A fészkébe igyekvő sast a vihar gyakran visszaveri a szűk hegyszorosba. 
Sötét felhők ereszkednek alá és elzárják útját a napsütéses magaslatok elől, 
ahol fészke várja. A sas egy ideig vadul küzd, csapkod erős szárnyaival ide-
oda, mintha a sűrű felhőket akarná elűzni… Végül is beleveti magát a sötét-
ségbe, s pillanatok múlva éles győzelmi kiáltása hangzik, amikor felérkezik a 
derűs, napfényes magasságba. Legyűrte a vihart és a sötétséget, körötte fénylik 
az égbolt. Boldogan, elégedetten telepszik le a sziklaszirten. A világosságot 
csak a sötétségen át érhette el.” – ÜI 55-56.

„Hatalmas szükség van emberekre, akik eredményesen használják a sajtót, 
hogy szárnyakat adjanak az igazságnak és az gyorsabban eljusson minden 
néphez és nyelvhez.” – ESz 13.

Jelenések 17:15.
És monda nékem: A vizek, amelyeiket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

Dániel 7:17, 23.
17 Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, akik támadnak e földön.23 Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.

 6Mert ímé, feltámasztom a Káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet széltében, hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek nem az övéi. 7Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát. 8És lovai serényebbek a párduczoknál, és gyorsabbak az estveli farkasoknál, és előtörtetnek az ő lovasai; és az ő lovasai messziről jőnek, repülnek, mint a zsákmányra siető keselyű. 9Mindnyája ragadományért jön, arczuk előre néz, és annyi foglyot gyűjt, mint a föveny. 10Kaczag ez a királyokon, és a fejedelmek néki nevetség, minden erősséget csak nevet, töltést emel és megostromolja azt.
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Kedd  Május 30.
3. AZ OROSZLÁN
a. Melyik nemzetet szimbolizálja a Dániel 7:4 oroszlánja, ismerve, 

hogy a vadállatok királyságokat jelképeznek? Hogyan töltötte be a 
szerepét a történelemben ez a nemzet? Jer 4:6-7; 50:17, 43-44.

„[Isten] elmondotta, hogy megbünteti a népet, amely tőle elfordulva 
pogány isteneknek szolgál. A jövő után érdeklődők közül még életben lesz-
nek egyesek, amikor csoda útján fogja alakítani a föld uralkodó népeinek 
ügyeit, és a babiloniakat juttatja hatalomra. Ezek a ’rettenetes, félelmetes’ 
(Hab 1:7) káldeusok Istentől rendelt korbácsként hirtelen lecsapnak Júda 
földjére. Júda fejedelmeit és a nép színe-javát fogolyként viszik Babilonba. 
Júda városait, falvait és megművelt szántóföldjeit elpusztítják. Semmit sem 
kímélnek.” – PK 241.
b. Hogyan írja le az Úr a hatalmas Babiloni birodalmat Nabukodono-

zor idejében? Miért?  Jer 27:4-8.

„A földi méltóság csúcsára emelkedett Nabukodonozor, akit még az ihle-
tett Ige is ’királyok királyá’-nak (Ez 26:7) ismer el, időnként Jahve kegyének 
tulajdonította birodalma dicsőségét és uralkodása fényét…

Jóllehet születésénél és neveltetésénél fogva bálványimádó volt és bálvány-
imádó nép élén állt, de ösztönösen érezte, hogy mi az igazság és a jogosság. 
Ezért Isten fel tudta használni eszközként a lázadók megbüntetésére és szán-
dékának véghezvitelére. ’A legkegyetlenebb’ népnek (Ez 28:7), Nabukodo-
nozornak a feladata volt, hogy évekig tartó türelmes és fárasztó munka árán 
legyőzze Tírust. Győzelmes hadainak Egyiptom is áldozatul esett. Miközben 
korának legnagyobb uralkodójaként egyik országot a másik után csatolta a 
babiloniai birodalomhoz, a maga dicsőségét is egyre öregbítette.

Nem csoda, hogy a nagy sikereket elért, becsvágyó, öntelt uralkodót Sátán 
arra kísértette, hogy térjen le az alázatosság útjáról, amely az igazi nagysághoz 
vezető egyedüli út. Hódító hadjáratai közötti fegyverszünetekben sok gondot 
fordított fővárosa erősítésére és szépítésére, míg végül Babilon városa birodal-
mának legfőbb ékessége, ’az egész föld büszkesége’ (Jer 51:41) lett.” – PK 319.

Dániel 7:4.
Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.

Jeremiás 4:6-7; 50:17, 43-44.
(4:6-7)  6Emeljetek zászlót a Sion felé; fussatok, meg ne álljatok, mert veszedelmet hozok észak felől és nagy romlást! 7Felkelt az oroszlán az ő tanyájából, és a népek pusztítója elindult; kijött helyéből, hogy elpusztítsa a te földedet; városaid lerontatnak, lakatlanokká lesznek.(50:17,43-44) 17Elszéledt juhnyáj az Izráel, oroszlánok kergették szét; először benyelte őt Assiria királya, végre pedig ez a Nabukodonozor, a babiloni király megtörte az ő csontjait.43Hallja a babiloni király az ő híröket, és kezei elesnek, szorongás fogja el őt, fájdalom, mint a gyermekszűlőt. 44Ímé, mint a Jordán erdőségéből való oroszlán, úgy jön fel az örökzöld ligetre, de hamar kiűzöm őt arról, és aki arra választatott, azt teszem azon fejedelemmé, mert kicsoda hasonlatos hozzám? és ki szab nékem törvényt, és ki az a pásztor, aki ellenem álljon?

Jeremiás 27:4-8.
4És parancsold meg nékik, hogy mondják meg az ő uraiknak: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak: 5Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, amelyek e föld színén vannak, az én nagy erőmmel és az én kinyujtott karommal, és annak adom azt, aki kedves az én szemeim előtt: 6És most én odaadom mind e földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe; sőt a mezei állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak. 7És néki és az ő fiának és unokájának szolgál minden nemzet mindaddig, míg el nem jő az ő földének is ideje, és szolgálnak néki sok nemzetek és nagy királyok. 8Azt a nemzetet és azt az országot pedig, amely nem szolgál néki, Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és aki nem teszi nyakát a babiloni király jármába: fegyverrel és éhséggel és döghalállal verem meg azt a nemzetet, azt mondja az Úr, míglen kiirtom őket az ő kezével.
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Szerda  Május 31. 
4. A MEDVE 
a. A jelképekben az oroszlánt a medve követte, de melyik nemzet lépett 

színre az első után? Ismertesd a nemzetek történelmében betöltött 
szerepét! Ésa 14:3-4; Dn 7:5; 5:30-31. 

„Babilon végül összeomlott, darabokra hullott és semmivé lett, mert ural-
kodóik jólétükben azt gondolták, hogy nem függnek Istentől, és országuk 
dicsőségét emberi eredménynek tulajdonították.” – PK 310.

„A hódító perzsa hadsereg váratlanul vonult be a babiloni főváros köz-
pontjába a folyó medrén át, amelynek a vizét elvezették, és a belső kapukon 
keresztül, amelyeket gondatlan biztonságérzetből minden védelem nélkül 
nyitva hagytak. Mindez bőségesen bizonyította a zsidóknak az elnyomóik 
hirtelen bukásáról mondott ézsaiási prófécia szó szerinti teljesedését. Ebben 
félreérthetetlen jelét kellett volna látniuk annak, hogy Isten a nemzetek ügyeit 
az ő érdeküknek megfelelően alakítja…” – PK 343.
b. Hol található a jövendölés Babilonról a Médó-perzsia által való 

megdöntéséről? Mennyiben váltotta be világbirodalmi státuszát? Jer 
25:12; Ésa 44:26-28; 45:1-6, 13; Eszt 1:1.

„Dárius halála után – Babilon bukását követően mintegy két év múlva – 
Círusz lépett a trónra. Uralkodásának kezdete annak a hetven évnek a végét 
jelezte, amely akkor kezdődött, amikor Nabukodonozor az első héber csopor-
tot hazájából, Júdeából Babilonba vitte.

Dániel szabadulását az oroszlánok verméből Isten felhasználta arra, hogy a 
nagy Círusz lelkében kedvező benyomást keltsen. A perzsa uralkodó megkü-
lönböztetett tiszteletet tanúsított Isten embere, a körültekintő államférfi iránt 
nagyszerű tulajdonságaiért, és nagyra becsülte ítélőképességéért. Most pedig, 
pontosan akkor, amikorra Isten megígérte, hogy a jeruzsálemi templomot 
újjá fogja építtetni, eszközét, Círuszt, – megvilágítva neki a róla szóló és Dá-
niel által olyan jól ismert próféciát – a zsidó nép szabadságának visszaadására 
indította.

Amikor a király látta azokat a szavakat, amelyek több mint száz évvel 
születése előtt jelezték Babilon elfoglalásának módját; amikor hallotta az üze-
netet, amelyet a világegyetem Ura neki küldött… szíve mélyen megindult, és 
elhatározta, teljesíti Isten által kijelölt küldetését…” – PK 346-347.

Ésaiás 14:3-4; Dániel 7:5; 5:30-31.
Ésaiás 14:3-4. 3És majd ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyomorúságodtól és ama kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett, 4E gúnydalt mondod Babilon királya felett, és szólsz: Miként lőn vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lőn!Dániel 7:5; 5:30-31.(7:5) És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!(5:30-31)  30Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a Káldeusok királya. 31És a méd Dárius foglalá el az országot mintegy hatvankét esztendős korában.

Jeremiás 25:12; Ésaiás 44:26-28; 45:1-6,13; Eszter 1:1.
Jeremiás 25:12.És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá teszem azt.Ésaiás 44:26-28; 45:1-6, 13.(44:26-28)  26Aki szolgája beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek: Lakjanak benne! és Júda városainak: Megépíttessenek! és romjait felállatom! 27Ki ezt mondja a mélységnek: Száradj ki! és kiapasztom folyóvizeidet! 28Ki Czírusnak ezt mondja: Pásztorom! ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!(45:1-6,13)  1Így szól az Úr felkentjéhez, Czírushoz, kinek jobbkezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak; 2Én menéndek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. 3Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izráel Istene. 4Az én szolgámért, Jákóbért, és elválasztott Izráelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél. 5Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten! felöveztelek téged, bár nem ismerél. 6Hogy megtudják napkelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen több rajtam kivül; én vagyok az Úr és több nincsen!13Én támasztottam őt fel igazságban, és minden útait egyengetem, ő építi meg városomat, és foglyaimat elbocsátja, nem pénzért, sem ajándékért, szóla a seregek Ura!Eszter 1:1.Ahasvérus idejében történt (ez az Ahasvérus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsenországig százhuszonhét tartományon),
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Csütörtök  Június 1.
5. A LEOPÁRD [PÁRDUC]
a. A jelképekben a medvét a leopárd követte, de melyik nagy nemzet 

követte a Médó-Perzsa birodalmat? Dn 7:6; 8:5-7, 20-21.

„A médó-perzsa birodalmat a menny azért sújtotta haragjával, mert Isten 
törvényét lábbal tiporta. Az Úr félelme nem talált helyet a nép többségének 
szívében. Elharapódzott a gonoszság, istenkáromlás és romlottság.” – PK 310.
b. Mit jelképeznek a szarvak? Miben hasonlítanak az állat négy fejéhez? 

Dn 8:8, 22. Hogyan hatott büszke filozófiájuk a világra? Hogyan áll 
szembe az evangélium az ilyen filozófiával? 1Kor 1:19-25; Kol 2:8.

„Biztonságos-e az ifjúságot azon vak vezetők útmutatásaira bízni, akik sok-
kal kisebb érdeklődéssel tanulmányozzák a szent jövendöléseket, mint amilyet 
az ősi görög és római kultúra szerzői iránt mutatnak.” – RH October 30, 1900.

„A görögök tanították, hogy az emberiséget magasabb fokra kell emelni, 
azonban úgy vélték, hogy a bölcselet és a tudományok tanulmányozása az 
igazi emelkedés és dicsőség egyedüli módja.” – AT 157.

„Pál kijelentette, hogy sem a zsidó tudomány, sem a görög ékesszólás nem 
érheti el a Krisztus Jézusban rejlő magasztos elhívatás mértékét. A legmaga-
sabb ékesszólás, vagy a legnagyobb fizikai erő, nem képes az emberi lelkek 
meggyőzésére és megtérítésére. Az evangélium tiszta alapelveinek szívből 
fakadó befogadása teszi képessé az embert Isten tiszteletére.” – Central Ad-
vance, April 8, 1903.

Péntek  Június 2.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Miben láthatjuk ma, hogy Isten szándéka valósul meg a nemzetek működé-

sében?
2. Hogyan jelenítik meg a próféciák a földi nemzetek jellemzőit?
3. Mi okozta a babiloni nemzet működésének megváltozását?
4. Miként tárja fel a prófécia Isten törődését a nemzetek dolgaival kapcsolatban? 
5. Milyen módon befolyásolja még ma is a görög rendszer a társadalmat?

Dániel 7:6; 8:5-7, 20-21.
(7:6) Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz, és négy madárszárnya vala a hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.(8:5-7, 20-21)  5És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugot felől az egész föld színére, és nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva vala az ő szemei között. 6És méne a kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam előtt; és feléje futa erejének indulatában. 7És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem vala erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem vala a kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből.20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya. 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között vala, az az első király.

Dániel 8:8, 22.
8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.22Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével.

1Korinthus 1:19-25; Kolossé 2:8.
1Korinthus 1:19-25.19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? 21Mert 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. 22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.Kolossé 2:8.Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való:
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A SZAKADÁS
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, 

mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a ve-
szedelemnek fia.” (2Thess 2:3)

„Fontos és elmaradhatatlan munkát végzünk, erőteljes küzdelmet kell foly-
tatnunk. Álljunk ki az igazi protestáns elvek mellett, mert a pápaság politikája 
minden lehetséges helyre be fog törni a lelkiismereti szabadság betiltására” 
– RH September 9, 1909.
Javasolt olvasmány: A Nagy Küzdelem, 45-57. 386-401. (A hitehagyás; Isten változhatatlan 

törvénye) 

Vasárnap  Június 4.
1. FÉLELMETES FENEVAD VASFOGAKKAL
a. Milyen leírást kaptunk a következő prófétikus fenevadról, a hatal-

mas Római Birodalomról? Miként mutatkozott meg kegyetlensége a 
világ Megváltójával szemben? Dn 7:7; Mt 27:27-35.

„A császári Róma rendelete – a hatalmas birodalomban élő népek ösz-
szeírására vonatkozóan – a galileai dombok lakóira is kiterjedt… [József és 
Mária] hiába keresnek éjszakai pihenőhelyet. Végül egy egyszerű épületben 
találnak szállást, ahová a jószágokat szokták beterelni. Itt születik meg a világ 
Megváltója.” – JÉ 30.

„A tömeg Jézus vérét követelte. Kegyetlenül megostorozták. Majd egy 
öreg, királyi bíborköntösbe öltöztették és töviskoszorút helyeztek szent fejé-
re… Jézus alázatosan és nyugodtan állt a felbőszült tömeg közepén, amely a 
leggyalázatosabban bánt vele. Arcába köpdöstek, abba az arcba, amely elöl 
egykoron elrejtőzni szeretnének, s amely arc egykor Isten városának világos-
sága lesz és fényesebben ragyog a napnál.” – TL 137-138.
b. Milyen további különbségek jellemzik ezt a birodalmat? Dn 7:19-24.

2023. június 10.
Szombat

Napnyugta: H 20:39
Ro 21:13

11. Tanulmány

Dániel 7:7; Máté 27:27-35.
Dániel 7:7.Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.Máté 27:27-35.27Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot. 28És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá. 29És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya! 30És mikor megköpdösék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala. 31És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt. 32Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, akit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. 33És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek, 34Méreggel megelegyített eczetet adának néki inni; és megízlelvén, nem akara inni. 35Minek utána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.

Dániel 7:19-24.
19Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, amely különbözék mindamazoktól, és rendkivül rettenetes vala; vasfogai és érczkörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. 20A tíz szarv felől is, amelyek a fején valának, és a felől, amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei valának és nagyokat szóló szája; termete is nagyobb a társaiénál. 21Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket. 22Mígnem eljöve az öreg korú, és az ítélet adaték a magasságos egek szenteinek; és az idő eljöve, és elvevék az országot a szentek. 23Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt. 24A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.
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Hétfő  Június 5.
2. ÚGY GONDOLJA MEGVÁLTOZTATJA ISTEN TÖRVÉNYÉT
a. Honnan tudjuk, hogy Isten törvénye nem változtatható meg? Zsol 

111:7-8; Mt 5:17-19; Lk 16:17; Jel 22:14.

„Isten a saját ujjával írta a törvényt a kőtáblákra, és ezzel kimutatta, hogy 
az soha nem változtatható meg, és soha nem veszítheti érvényét. A törvény 
örökké megmarad, éppoly változhatatlanul, mint ahogy Isten kormányzásá-
nak elvei sem változnak.” – CT 248.

„A halál a bűn zsoldja, és a törvény a legkevésbé sem változtatható meg, 
hogy menekülési utat jelentsen megszegőjének. Krisztus gyötrelme a Kálvária 
keresztjén minden felhozható érvnél hangosabban beszél a törvény megvál-
toztathatatlanságának bizonyítására.” – RH July 19, 1892.

„Sátán megtévesztette a keresztény világot azzal a történettel, hogy amikor 
Krisztus meghalt, eltörölte a törvényt. A golgotai kereszt volt az, amely Isten 
törvényét felemelte és tiszteletreméltóvá tette… Ha Isten egy szemernyit is 
változtathatott volna törvényén, akkor Jézusnak nem kellett volna a mi vilá-
gunkba jönnie, hogy szenvedjen és meghaljon.” – ST November 24, 1887.
b. Milyen hatalom fejlődött ki a Római Birodalomban? Mit gondolt, mit 

vélt, hogy megtehet? Ténylegesen, melyik parancsolatot érintette ez? 
Dn 7:23-25; 2Móz 20:4-6, 8-11.

„Róma vakmerően kitörölte a törvényből a második parancsolatot, amely 
megtiltja a bálványimádást – és a tízes szám megőrzésére kettéosztotta a tize-
dik parancsolatot.” – NK 48.

„A második parancsolat kihagyását a katolikusok azzal indokolják, hogy 
arra nincs szükség, mert benne van az elsőben. Azt állítják, hogy ők a törvényt 
pontosan úgy tolmácsolják, ahogy azt Isten szándéka szerint érteni kell. De a 
próféta által megjövendölt változtatás nem ez. Szándékos, tudatos változtatás-
ról van szó: „Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt.” A prófécia pon-
tos teljesítése a negyedik parancsolat megváltoztatása. Az a tekintély, amely 
erre a változtatásra jogot formál: az egyház. A pápai hatalom tehát nyíltan 
Isten fölé emeli magát.” – NK 398.

„A nagy hitehagyónak sikerült fölébe emelni ’magát mindannak, ami Is-
tennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik’ (2Thess 2:4). Volt bátorsága 
megváltoztatni Isten törvényének azt az egyetlen olyan előírását, amely az 
egész emberiség előtt félreérthetetlenül mutat az igaz és élő Istenre. A ne-
gyedik parancsolatban Isten a menny és föld Teremtőjének nevezi magát. Ez 
különbözteti meg minden hamis istentől.” – NK 49.

Zsoltárok 111:7-8; Máté 5:17-19; Lukács 16:17; Jelenések 22:14.
Zsoltárok 111:7-8. 7Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes. 8Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.Máté 5:17-19. 17Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. 18Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. 19Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.Lukács 16:17.Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.Jelenések 22:14.Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Dániel 7:23-25; 2Mózes 20:4-6, 8-11.
Dániel 7:23-25. 23Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt. 24A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni. 25És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.2Mózes 20:4-6, 8-11.4Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. 5Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn- szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. 6De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.8Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 9Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; 10De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belől van; 11Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.



595911. Tanulmány - A SZAKADÁS

Kedd  Június 6.
3. AZ ISTENKÁROMLÓ FENEVAD
a. Hogyan szól a Dániel 7. fejezetében szereplő szarv „sokat… a Felsé-

ges ellen”, hogy istenkáromló, és az embereknek tulajdonít hatalmat 
és előjogot a bűnök megbocsátására, és még sok másra? Dn 7:25.er; 
2Thess 2:4.

„A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes egyhá-
zának látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb ura. Sőt, 
mi több, a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonítja. Például: ’Úr 
Isten a pápa’… aki tévedhetetlen. A pápa mindenkitől hódolatot követel. Sátán 
a római egyház útján ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint a megkísértés pusz-
tájában; és roppant nagy tömegek hódolnak meg előtte.” – NK 46.

„Bűneik bocsánatát és örök üdvösségüket nem Isten Fiától, hanem a pá-
pától, valamint a pápa által felhatalmazott papoktól és főpapoktól várták. Azt 
tanulták, hogy földi közbenjárójuk a pápa, és hogy a pápa közvetítése nélkül 
senki sem közeledhet Istenhez. Azt is mondták, hogy a pápa Istent helyettesí-
ti, és ezért feltétlen engedelmességgel tartoznak neki.” – NK 51.

„Isten soha még csak nem is célzott Igéjében arra, hogy embert jelölt ki az 
egyház fejének. A pápai felsőbbség tana éles ellentétben áll a Szentírás tanítá-
saival.” – NK 46.

„A pápai hatalom növelésére a XIV, században VII. Gergely pápa egy újabb 
lépést tett: kihirdette, hogy a római egyház tökéletes. Közzétett tételei egyikében 
kijelentette, hogy a Szentírás szerint az egyház soha nem tévedett, és soha nem 
is fog tévedni. De ezt az állítást szentírási bizonyítékok nem kísérték.” – NK 53.
b. Honnan tudhatjuk, hogy az antikrisztusnak ez a megnyilvánulása 

nem csak egy jövőbeli esemény, hanem működött már az apostolok 
és a korai kereszténység idejében is? 2Thess 2:3, 7; 1Jn 2:18-19; 4:1-3; 
Apcs 20:28-30.

„Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében 
megjövendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai hatalom… 
[2Thess 2:3-4, 7. idézve]” – NK 45.

„A hamis szombatot emberfeletti akarattal tartották fenn, hogy Istent 
meggyalázzák. Ez a Sátán fennhatóságának jele a földön” – ST March 12, 1894.

Dániel 7:25; 2Thesszalonika 2:4.
Dániel 7:25.És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.2Thesszalonika 2:4.Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

2Thess 2:3, 7; 1Jn 2:18-19; 4:1-3; Apcs 20:28-30.
2Thesszalonika 2:3, 7.3Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,7Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.1János 2:18-19; 4:1-3.(2:18-19)  18Fiacskáim, itt az utolsó óra; és amint hallottátok, hogy az antikrisztus eljő, így most sok antikrisztus támadt; ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. 19Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna; de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók.(4:1-3)  1Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba. 2Erről ismerjétek meg az Isten Lelkét: valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van; 3És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől: és az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő; és most e világban van már.Apostolok cselekedetei 20:28-30.(20:28-30)  28Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. 29Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. 30Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.
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Szerda  Június 7.
4. A VÉRSZOMJAS EGYHÁZ
a. Miért csodálkozik a próféta, amikor az úgynevezett keresztények 

ilyen cselekedeteit látja? Dn 7:25.ur; Mt 24:21-22; Jel 13:7; 17:6.

„A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: az 
inkvizíció. A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia vezetőit. 
Titkos tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz embereket, 
de láthatatlanul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes feljegyzést készített 
méltánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E feljegyzések túl iszonyatosak 
ahhoz, hogy az ember elhordozza őket. ’A nagy Babilon... részeg vala a szen-
tek vérétől.’ A mártír-milliók szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a 
hitehagyó hatalom ellen.” – NK 56.

„A pápaság hitehagyó lett. Tehát pontosan az történt, amit a prófécia előre-
vetített (2Thess 2:3–4). Politikájához tartozik, hogy olyan jelleget ölt, amellyel 
a legjobban elérheti célját. [Azonban a kaméleon változó külseje alatt a kígyó 
változatlan mérgét rejti.]” – NK 507.
b. Mire emlékezzenek az őszinte keresztények és miben legyen remény-

ségük a névleges hívők atrocitásásval szemben?  2Tim 3:12; Jel 2:10; 
Lk 21:28.

„Nemsokára borzalmas farkasok jönnek közéjük, akik nem kímélik a nyá-
jat. Mindez azonban ne csüggessze el őket, akik Krisztusban reménykednek. 
Péter bátorító, vigasztaló szavakkal igyekezett a hívők gondolatait a jelen 
viszontagságairól és a várható szenvedésekről a ’omolhatatlan, szeplőtelen és 
hervadhatatlan örökségre’ irányítani.” – AT 334.

„Isten irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás 
idejét… A reformáció hatására az üldözés már 1798 előtt véget ért.” – NK 243.

„Sátán minden korszakban üldözte Isten gyermekeit. Kínozta és megölte 
őket, de éppen haláluk által váltak győzőkké. Annak erejéről tettek tanúságot, 
aki hatalmasabb Sátánnál. Noha istentelen emberek kínozhatják és megölhe-
tik a testet, de azt az életet, amely Krisztussal Istenben elrejtőzött, érinteniük 
sem lehet. Börtönbe vethetnek ugyan férfiakat és nőket, lelküket azonban 
nem verhetik bilincsekbe.

Isten kiválasztottaiban az üldözések és megpróbáltatások alatt Uruk dicső-
sége – jelleme – nyilvánul meg.” – AT 362-363.

Dániel 7:25; Máté 24:21-22; Jelenések 13:7; 17:6.
Dániel 7:25.És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.Máté 24:21-22. 21Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. 22És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.Jelenések 13:7; 17:6.(13:7) Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.(17:6) És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt.

2Timóteus 3:12; Jelenések 2:10; Lukács 21:28.
2Timóteus 3:12.De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.Jelenések 2:10.Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját.Lukács 21:28.Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok.



616111. Tanulmány - A SZAKADÁS

Csütörtök  Június 8.
5. HATALMA VÉGET ÉR
a. Mennyi ideig állt fenn ez a hatalom ahhoz, hogy ilyen üldöztetést 

végezzen, ismerve azt, hogy a próféciákban egy nap egy évet jelent 
(4Móz 14:34; Ez 4:6)? Dn 7:25.ur; Jel 12:6, 14; 13:5.

„A hatodik században a pogányság helyet adott a pápaságnak. Az egész 
egyház fejének Róma püspökét nyilvánították. A pápaság fölöttébb megerő-
södött. Hatalmi székhelyét a császári fővárosba tette. A sárkány a fenevadnak 
’adá az ő erejét… és az ő királyi székét, és nagy hatalmat’ (Jel 13:2). Ekkor 
kezdődött el a Dániel és a Jelenések próféciájában megjövendölt 1260 éves 
pápai elnyomás (Dn 7:25; Jel 13:5–7). A keresztényeknek választaniuk kellett: 
vagy feladják feddhetetlenségüket, és elfogadják a pápai szertartásokat és 
vallásgyakorlatot, vagy elsorvadnak a föld alatti börtönökben, vagy meghal-
nak a kínpadon, a máglyán vagy a hóhér bárdja alatt. Ekkor teljesedtek Jézus 
szavai: ’Elárulnak pedig titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; 
és megölnek némelyeket tiközületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt 
az én nevemért’ (Lk 21:l6–17). Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, 
mint bármikor azelőtt, és a világ hatalmas harcmezővé vált. Krisztus egyháza 
évszázadokig az elszigeteltségben és az ismeretlenség homályában talált me-
nedéket.” – NK 50.

„Az itt említett két időszak – a ’negyvenkét hónap’ és az ’ezerkétszázhat-
van nap’ – egy és ugyanaz. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus 
egyháza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság 1260 éve i. 
sz. 538-ban kezdődött, és így 1798-ban ért véget. Egy francia katonai egység 
megszállta Rómát, és fogságba ejtette a pápát, aki aztán a számkivetésben 
meghalt. Jóllehet nemsokára új pápát választottak, de a pápai hierarchia azóta 
sem tudta előbbi hatalmát gyakorolni.” – NK 243.

Péntek  Június 9.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Hogyan írják le a próféciák a legkegyetlenebb birodalmat?
2. Isten törvényének melyik részét támadja leginkább ez a fenevad? Miért?
3. Honnan ered az antikrisztus? Mi a fő célja?
4. Hogyan bánik ez a vallási-politikai hatalom Isten hűséges népével?
5. A próféciának megfelelően, mikor csökkent valamelyest ennek elnyomó ereje?

4Móz 14:34; Ez 4:6;  Dn 7:25.ur; Jel 12:6, 14; 13:5.
4Mózes 14:34.A napok száma szerint, amelyeken megkémleltétek a földet, (negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.Ezékiel 4:6.És ha ezeket kitöltötted, feküdj a jobboldaladra másodszor, és viseld a Júda házának vétkét negyven napig; egy-egy napot egy-egy esztendőül számítottam néked.Dániel 7:25.ur....és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.Jelenések 12:6, 14; 13:5.(12:6,14) 6Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig.14De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.(13:5) És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.
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ISTEN NYUGALOMNAPJA
„És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöt-

tök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.” (Ez 20:12)
„A világnak adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak is, 

hogy Isten szentel meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az embert 
is, Isten képmására.” – 6B 350.
Javasolt olvasmány: Jézus Élete, 221-236. (A szombat)

Vasárnap  Június 11.
1. AZ ÚJ SZÖVETSÉG JELE
a. Meddig akarta Isten a szövetségét érvényben tartani, melyik szövet-

ségre vonatkozik ez? 2Móz 31:16; Zsid 8:10.

b. Miért pihent meg Isten a teremtés hetében? Hogyan kapcsolódik a 
pihenés az új szövetséghez? 1Móz 2:2-3; 2Móz 35:2; 20:11.

c. Hogyan szemlélteti a fizikai munka utáni pihenés a lelki értelemben 
vett pihenést? Zsid 4:4, 10; Ef 2:8-9; Ez 20:12.

d. Milyen cselekedetei szűnnek meg, annak az embernek az életében, 
aki újjászületett (Jn 3:5-6)?  Gal 5:19-21; 2Móz 31:15.

„Akik szentnek tartják meg a szombatot, azoknak a megszentelődés jele ez 
a nap. Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel való összhang, Isten 
jellemével való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha engedelmeskedünk az Isten 
jellemét tükröző elveknek. A szombat a megszentelődésnek is jele. Aki szívből 
engedelmeskedik a negyedik parancsnak, az az egész törvénynek engedelmes-
kedni fog. Az engedelmesség pedig megszentel.” – 6B 350.

2023. június 17.
Szombat

Napnyugta: H  20:43
Ro 21:17

12. Tanulmány

2Mózes 31:16; Zsidók 8:10.
2Mózes 31:16.Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.Zsidók 8:10.Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

1Mózes 2:2-3; 2Mózes 35:2; 20:11.
1Mózes 2:2-3.2Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott vala. 3És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.2Mózes 35:2; 20:11.(35:2) Hat napon át munkálkodjatok; a hetedik nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék.(20:11) Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

Zsidók 4:4,10; Efézus 2:8-9; Ezékiel 20:12.
Zsidók 4:4,10.4Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől.10Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképen Isten is a magáéitól,Efézus 2:8-9. 8Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.Ezékiel 20:12.És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.

János 3:5-6; Galata 5:19-21; 2Mózes 31:15.
János 3:5-6. 5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.Galata 5:19-21.19A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, 21Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.2Mózes 31:15.Hat napon munkálkodjanak, a hetedik nap pedig a nyugodalomnak szombatja az Úrnak szentelt nap: valaki szombatnapon munkálkodik, megölettessék.
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Hétfő  Június 12.
2. ISTENI HATALOM
a. A zsidó nép miért nem tudott belépni Isten lelki nyugodalmába? 

Mire figyelmeztet ez minket? Zsid 4:1-2; 3:12, 19; 4:4-6. 

„Izrael gyengeségének oka abban rejlik, hogy eltávolodtak Istentől, mert 
nem engedelmeskedtek a parancsolatainak. A modern Izrael gyengeségének 
és visszaesésének oka az isteni törvénynek való engedelmesség elhanyagolása. 
Isten minden embertől elvárja, hogy engedelmeskedjen parancsolatainak. Az 
egész világot az erkölcsi törvény fogja megítélni, aszerint, ahogy lehetőségük 
van megismerni azt, akár értelem, akár hagyomány, akár írott szó alapján.” – 
ST June 9, 1881.
b. Hogyan tudott Izráel eljutni a hitetlenség ilyen pontjáig? Hirtelen 

történt ? Valójában honnan indult el ez? Zsid 3:8-11, 15-18.

„Mikor az emberek hitetlenségre adják szívűket, akkor Sátán uralma alá 
helyezik magukat, és senki sem tudhatja, milyen messzire vezeti majd el őket.” 
– PP 351-352.
c. Meg lehet-e szentelni a szombatot, ha életünkben nem tapasztaltuk 

meg a lelki győzelmet? 1Jn 5:4.

„Ha Isten gyermeke vétkezik, az csak a kishitűség következménye lehet.” 
– PP 610.

„Amíg a menny és a föld fennáll, addig a szombat is megmarad, mint a 
Teremtő hatalmának jelképe… 

A zsidókra vonatkozó rendelkezések közül egyik sem különböztette meg 
őket olyan tökéletesen a környező népektől, mint a szombat. Isten terve 
szerint a szombat megtartása az Őt imádók jele lesz. Elkülönülésük jele a 
bálványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsolatuknak is. A szombat 
megszenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell lennie, 
hogy hit által Krisztus igazságosságának részesévé váljék. Amikor az Úr a 
parancsot adta Izraelnek: ’Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszen-
teljed azt’ (2Móz 20:8), ezt is hozzátette: ’Szent emberek legyetek énelőttem’ 
(2Móz 22:31). Csakis így különböztethette meg a szombat Izraelt, mint Isten 
imádóit.” – JÉ 231.

Zsidók 4:1-2; 3:12, 19; 4:4-6.
Zsidók 4:1-2; 3:12, 19; 4:4-6.(4:1-2)  1Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék. 2Mert nékünk is hirdettetett az evangyéliom, miképen azoknak: de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.(3:12,19) 12Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon;19Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt.(4:4-6)  4Mert valahol a hetedik napról ekképen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. 5És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba. 6Mivelhogy annakokáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangyéliom, nem mentek be engedetlenség miatt:

Zsidók 3:8-11, 15-18.
 8Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés ama napján a pusztában, 9Ahol a ti atyáitok próbára tevéssel megkísértének engem és látták az én cselekedeteimet negyven esztendeig. 10Azért megharagudtam arra a nemzetségre és mondám: mindig tévelyegnek szivökben; ők pedig nem ismerték meg az én útaimat. 11Úgy hogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. 15E mondás szerint: Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. 16Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nemde mindazok, akik kijövének Égyiptomból Mózes által? 17Kikre haragudott vala pedig meg negyven esztendeig? avagy nem azokra-é, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? 18Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanemha az engedetleneknek?

1János 5:4.
Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.
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Kedd  Június 13.
3. MEGIGAZULÁS 
a. A megigazulás az engedelmességgel kezdődik? Hogyan nyilvánul 

meg ez a szombattartásban? Rm 3:28; 5Móz 5:15.

„Mit jelent a hit általi megigazulás? Isten munkája ez, amikor az ember 
dicsőségét a porba veti és olyat tesz érte, amit az ember önmagáért képtelen 
megtenni. Amikor az ember felismeri hogy önmaga semmi, akkor kész Krisz-
tus igazságosságába öltözni.” – FLB 111.

„Nincs olyan saját igazságunk, amely megfelelhetne Isten törvénye kívá-
nalmainak. Krisztus azonban segítségünkre jött. Ugyanazon megpróbáltatá-
sok és kísértések között élt a földön, mint amelyek mireánk is jönnek; de bűnt 
nem követett el. Meghalt érettünk és íme felajánlja, hogy bűneinket elveszi, 
és igazságát, szépségét nekünk ajándékozza. Ha átadjuk magunkat neki, és 
üdvözítőnkül fogadjuk el, életünk bármily bűnös volt is, érdemeiért igaznak 
számít. Krisztus jelleme lép a miénk helyébe, és Isten kegyelmébe fogad ben-
nünket, mintha sohasem vétkeztünk volna.” – JVÚ 60.  

„Oly bűnös, tehetetlen és alárendelt állapotban, amilyenben éppen most 
vagyunk, jöjjünk Jézushoz. Mint tehetetlen, bűnös emberek jelenhetünk meg 
előtte, és bűnbánóan lábaihoz borulhatunk. Szeretetének karjaival átölel, 
sebeinket bekötözi és minden tisztátalanságunktól megtisztít, mert ebben 
gyönyörködik.” – JVÚ 50.
b. Hogyan szemlélteti a teremtés hete azt az isteni hatalmat, amely el-

hozza a megbocsátást és a jellem átalakítását? 2Móz 31:16-17; Zsol 
51:12.

„A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket.” – JÉ 236.
c. Kijelenthető-e az, hogy a megtérésben ugyanaz a teremtési folyamat 

megy végbe? 2Kor 5:17.

„Amikor a bűnös Krisztus erejének vonzáskörébe jutva, közeledik a fele-
melt kereszthez, és leborul az Úr előtt, megújul. Új szívet kap. Új teremtés lesz 
Krisztus Jézusban.” – KP 108-109.

„Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új 
szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes 
véghezvinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az embe-
ri természetbe.” – JÉ 266.

Róma 3:28; 5Mózes 5:15.
Róma 3:28.Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.5Mózes 5:15.És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Égyiptom földén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad.

2Mózes 31:16-17; Zsoltár 51:12.
2Mózes 31:16-17. 16Megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül. 17Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.Zsoltár 51:12.Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

2Korinthus 5:17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
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Szerda  Június 14.
4. MEGSZENTELŐDÉS
a. Hogyan szemlélteti a szombat a megszentelődést? 3Móz 20:7-8; 

2Móz 31:13.

b. Mit kell tegyünk, Isten papjaiként(1Pt 2:9), minden héten a hatodik 
napon, közvetlen naplemente előtt? Neh 13:22, 19. 

c. Mit jelképezett a szent kenyerek (színkenyerek) elkészítése? Hogyan 
segített ez a megszentelődésben? 1Kró 9:32; Jn 6:48, 53-54, 56, 63; 
Zsid 4:12.

„Enni az Isten Fiának testét, inni a vérét azt jelenti, hogy tanulmányozzuk 
az Isten szavát.” – 4KB 317.

„Ahogyan a vér a testben, úgy Krisztus életének is ott kell lennie azokban, 
akik bemutatják az Igét, mert az elevenítő erőként kering bennük. Az embert 
nem szabad felmagasztalni. A Szentlélek az, aki megváltoztatja a bűnös szívét, 
megbocsátja vétkét és bűnét, majd békét, örömet és világosságot ad neki az 
Úrban. Nincs más hatalom, mint a Jézusban való igazság, amely megszentel-
heti a szívet.” – 12LtMs 138.

„A Biblia Isten hozzánk szóló szava, olyan bizonyosan, mintha fülünkkel 
hallanánk. Ha megértenénk ezt, félelemmel vegyes tisztelettel nyitnánk meg 
Isten szavát, s buzgón kutatnánk a tanításait! Úgy tekintenénk a Szentírás 
olvasását, a Szentírásba való elmélyülést, mintha a végtelen Isten fogadna 
minket meghallgatásra.” – 6B 393.
d. Mi  legyen legfontosabb  tevékenységünk szombaton, különösen 

most amikor közeledünk az idők végéhez? 3Móz 23:3; Zsid 10:24-26.

„Amikor testvéreink önként elmaradoznak vallásos összejöveteleinkről, 
amikor nem törődnek Istennel és nem tisztelik Őt, nem választják tanács-
adóul és védelmük erős bástyájául, akkor hamarosan világi gondolatok és 
gonosz hitetlenség lesznek úrrá rajtuk. Hiú önbizalom és bölcselkedés foglalja 
el az alázatos, bízó hit helyét.” – 5B 312.

„Sose engedj helyet olyan gondolatnak, hogy visszahúzódva is keresztény le-
hetsz. Mindnyájan részei vagyunk az emberiség nagy szövevényének, s tapaszta-
lataink minősége jórészt azok tapasztalatától függ, akikkel érintkezünk.” – 7B 190.

3Mózes 20:7-8; 2Mózes 31:13.
3Mózes 20:7-8.7Szenteljétek meg azért magatokat, és szentek legyetek, mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek. 8És tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök.2Mózes 31:13.Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.

Nehémiás 13:22, 19.
22És megparancsolám a Lévitáknak, hogy magokat megtisztítsák, s hogy menjenek el és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam én Istenem és kedvezz nékem, kegyelmességednek nagy volta szerint!19Lőn annakokáért, hogy midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem kapui a szombat előtt, parancsolatomra bezáratának az ajtók, s megparancsolám, hogy meg ne nyissák azokat szombat utánig, annakfelette legényeim közül a kapukhoz rendelék, mondván: Nem fog bejőni teher a szombatnak napján!

1Péter 2:9.
Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

3Mózes 23:3; Zsidók 10:24-26.
3Mózes 23:3.Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.Zsidók 10:24-26. 24És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, 25El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. 26Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,

1Krónikák 9:32; János 6:48; 53-54, 56, 63; Zsidók 4:12.
1Krónikák 9:32.A Kéhátiták fiai és azok atyjokfiai közül rendeltettek volt a szent kenyérnek gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék azt.János 6:48; 53-54, 56, 63.48 Én vagyok az életnek kenyere. 53Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az ember Fiának testét és nem iszszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. 54Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.56 Aki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, az én bennem lakozik és én is abban.63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeiket én szólok néktek, lélek és élet.Zsidók 4:12.Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
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Csütörtök  Június 15.
5. A SZOMBAT ÁLDÁSAI
a. Mit ad az számunkra, ha a szombat teljes egészében örömünkre van? 

Ésa 56:2; 58:14; Zsol 144:15.

„Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmá-
nak jeleként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne 
gyönyörködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint az Ő hatalmas, 
megváltó erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni békére emlékeztet, és az 
Üdvözítő által helyreállított békéről beszél.” – JÉ 236.
b. Kik számára lett teremtve a szombat? Mivé válik a szombat, ha tel-

jes mértékben elfogadjuk mind szó szerinti, mind lelki értelemben? 
Mk 2:27-28; Ez 20:20; Zsid 4:9. 

„A világnak adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak is, 
hogy Isten szentel meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az embert 
is, Isten képmására. Akik szentnek tartják meg a szombatot, azoknak a meg-
szentelődés jele ez a nap. Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel való 
összhang, Isten jellemével való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha engedelmeske-
dünk az Isten jellemét tükröző elveknek. A szombat a megszentelődésnek is 
jele. Aki szívből engedelmeskedik a negyedik parancsnak, az az egész törvény-
nek engedelmeskedni fog. Az engedelmesség pedig megszentel.” – 6B 350.

Péntek  Június 16.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK
1. Mennyire fontos az új szövetség és az újjászületés a szombat helyes megtar-

tásához?
2. Milyen tapasztalatra van szükségünk ahhoz, hogy megszenteljük a szombatot?
3. Hogyan szemlélteti a megigazulást az, ahogyan Isten kiszabadította Izraelt 

Egyiptomból?
4. Hogyan őrizheti meg az ember a megszentelt életet?
5. Milyen áldásban részesülünk, ha valóban Isten elrendelése szerint tartjuk 

meg a szombatot?

Ésaiás 56:2; 58:14; Zsoltár 144:15.
Ésaiás 56:2; 58:14.(56:2) Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik! aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen.(58:14) Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!Zsoltár 144:15.Boldog nép az, amelynek így van dolga; boldog nép az, amelynek az Úr az ő Istene.

Márk 2:27-28; Ezékiel 20:20; Zsidók 4:9.
Márk 2:27-28.27És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. 28Annak okáért az embernek Fia a szombatnak is ura.Ezékiel 20:20.És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.Zsidók 4:9.Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének.
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A SZOMBATNAP ÖRÖMEI
„És megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, 

és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhas-
sanak.” (Ésa 58:12)

„Lelkészeink… messzemenően oktassák ki a hívőket a szombat helyes 
megünneplésére. Ügyeljünk, nehogy, akik állítják, hogy megtartják Isten szent 
nyugalomnapját, kövessék a vasárnapünneplők hanyag szokásait. Tegyük vi-
lágossá és kirívóvá a válaszvonalat az Isten országának jelét viselő emberek, és 
azok között, akik a lázadás országa jelét viselik magukon.” – 6B 353.
Javasolt olvasmány: Bizonyságtételek, 6. kötet, 349-368. (A szombat megünneplése)

Vasárnap  Június 18. 
1. HAT NAP
a. Mire lett tervezve a hét hat napja? Milyen jelentősége van ennek a 

keresztény életében? 2Móz 20:9; 2Thess 3:10.

b. Meddig tart egy nap a Biblia szerint? Miről nem szabad elfeledkez-
nünk a hat nap folyamán? 1Móz 1:5; 3Móz 23:32; 2Móz 20:8.

„Egész héten gondoljunk a  szombatra, és tegyünk előkészületet, hogy a 
parancs szerint ünnepeljük meg. A szombatot nemcsak mint törvényes kö-
vetelményt kell megtartanunk. Igyekezzünk megérteni a szombatnak az élet 
összes ügyeire kiterjedő lelki vonatkozását.” – 6B 353

„Amikor így emlékezünk meg a szombatról, ne engedjük betolakodni a 
világi ügyeket a lelki dolgok közé. A hat munkanap egyetlen kötelességét se 
hagyjuk szombatra. A hét folyamán ne merítsük ki magunkat annyira a világi 
munkával, hogy túl fáradtak legyünk a szolgálatra azon a napon, melyen az 
Úr megpihent és felüdült.” – 6B 354.

Napnyugta: H 20:45
Ro 21:17

2023. június 24.
Szombat

13. Tanulmány

2Mózes 20:9; 2Thesszalonika 3:10.
2Mózes 20:9.Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;2Thesszalonika 3:10.Mert amikor nálatok voltunk is, azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék.

1Mózes 1:5; 3Mózes 23:32; 2Mózes 20:8.
1Mózes 1:5.És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.3Mózes 23:32.Ünnepek ünnepe ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat. A hónap kilenczedikének estvéjén, egyik estvétől a másik estvéig ünnepeljétek a ti ünnepeteket.2Mózes 20:8.Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.
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Hétfő  Június 19.
2. A HELYES SZOMBATÜNNEPLÉS KULCSA 
a. Mi a neve a szombat előtti napnak? Mik a tennivalóink ezen a napon? 

Mk 15:42; 2Móz 16:22-23.

„Akik a parancsolat szerint akarják megtartani a szombatot, azok nem 
főznek semmilyen ételt szombaton. Istenfélelmükben, aki a Sínain adta az 
ő törvényét, megtagadják önmagukat, és a hatodik napon készült ételt fo-
gyasztják, még ha az nem is olyan ízletes. Isten megtiltotta Izrael fiainak, hogy 
szombaton süssenek és főzzenek.” – 1SP 225.

„A szombati főzést mellőzni kell, de azért nem szükséges hideg ételt enni. 
Hideg idő esetén az előző napon készített ételt kell megmelegíteni.” – NOL 213.

„Naplemente előtt tegyünk félre minden világi elfoglaltságot, rejtsünk el 
szem elől minden világi könyvet.” – 6B 355.
b. Mi történik, ha némely dolgot nem tudunk befejezni ezen a napon? 

Miért fontos a lelki előkészület is? Lk 23:54-57; 24:1; Mt 5:23-24.

„Sokan hanyagul a szombat kezdetére halasztották a csizmájuk befeketítését 
és a borotválkozást. Ennek nem szabadna így lennie. Ha valaki elhanyagolja az 
ilyen munkát egy munkanapon, akkor kellőképpen tisztelnie kell Isten szent 
idejét, hogy szakálla borostás, csizmájuk érdes és barna maradjon, amíg a szom-
bat el nem múlik. Ez javíthatja a memóriájukat, és elővigyázatosabbá teheti őket 
a saját munkájuk elvégzésében a hat munkanapon.” – ST May 25, 1882.

„Pénteken tegyünk félre minden nézeteltérést a testvérek között a család-
ban és a gyülekezetben. Űzzünk ki lelkünkből minden keserűséget, haragot 
és rosszindulatot. Alázatos lelkülettel ’valljátok meg bűneiteket egymásnak és 
imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok’ (Jak 5:16).” – 6B 356.
c. Mennyire fontos a tisztaság a szombatra való felkészülésben és az 

istentiszteleti helyeken? 2Móz 19:10-11; 30:18-20.

„Mindenkinek legyen külön szombati ruhája, melyet Isten házában az ige-
hirdetéskor visel. Bár nem szabad követnünk a világ divatját, mégse legyünk 
közömbösek külső megjelenésünk iránt. Legyünk rendesek és takarosak, de ne 
viseljünk díszeket. Isten gyermekei legyenek tiszták belül is, kívül is.” – 6B 355.

Márk 15:42; 2Mózes 16:22-23.
Márk 15:42.És mikor immár este lőn, mivelhogy péntek vala, azaz szombat előtt való nap,2Mózes 16:22-23. 22A hatodik napon pedig két annyi kenyeret szednek vala, két ómerrel egyre-egyre. Eljövének pedig a gyülekezet fejedelmei mindnyájan és tudtára adták azt Mózesnek. 23Ő pedig monda nékik: Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat; amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg; ami pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.

Lukács 23:54-57; 24:1; Máté 5:23-24.
Lukács 23:54-57; 24:1.(23:54-57)  54És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá. 55Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste. 56Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.  57És szombaton nyugovának a parancsolat szerint. (24:1) A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.Máté 5:23-24.23Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: 24Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.

2Mózes 19:10-11; 30:18-20.
(19:10-11)  10Az Úr pedig monda Mózesnek: Eredj el a néphez és szenteld meg őket ma, meg holnap és hogy mossák ki az ő ruháikat; 11És legyenek készek harmadnapra; mert harmadnapon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sinai hegyre.(30:18-20)  18És csinálj rézmedenczét, lábát is rézből, mosakodásra; és tedd azt a gyülekezet sátora közé és az oltár közé, és tölts bele vizet; 19Hogy Áron és az ő fiai abból mossák meg kezeiket és lábaikat. 20Amikor a gyülekezet sátorába mennek, mosakodjanak meg vízben, hogy meg ne haljanak; vagy mikor az oltárhoz járulnak, hogy szolgáljanak és tűzáldozatot füstölögtessenek az Úrnak.
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Kedd  Június 20.
3. HÉTKÖZNAPI MUNKA 
a. Mit fejez ki a szombatot védelmező isteni parancsolatok szigora? 

2Móz 31:14; Neh 13:15-18.

b. Mi a helyzet a terhek viselésével és a szükségtelen utazással? Jer 
17:21-22.

„Ha el szeretnénk nyerni az engedelmesnek ígért áldásokat, akkor szigo-
rúbban kell megünnepelnünk a szombatot. Bizonyos vagyok benne, hogy szá-
mos olyan alkalommal utazunk szombaton, amikor elkerülhetnénk. Legyünk 
elővigyázatosabbak, s ne utazgassunk szombaton, azzal a világossággal össz-
hangban, melyet az Úr adott nekünk a szombat megünneplésére. Járjunk jó 
példával gyermekeink és fiataljaink előtt. Szükségessé válhat, hogy ha el aka-
runk jutni a segítségünkre szoruló gyülekezetbe, hogy szombaton utazzunk, 
átadni az üzenetet, melyet Isten el akar juttatni hozzájuk. Mégis, amennyiben 
lehetséges, más napon vegyünk jegyet, s végezzük el az összes többi szükséges 
előkészületeket. Utazásunkat megkezdve, tegyünk meg minden tőlünk telhe-
tőt, hogy ne szombaton érjünk célunkhoz.

Mikor szombaton vagyunk kénytelenek utazni, igyekezzünk elkerülni 
azok társaságát, akik világi dolgokra terelnék figyelmünket. Gondolatunkban 
foglalkozzunk Istennel, vele társalogjunk. Ha alkalom kínálkozik, szóljunk az 
igazságról. Álljunk mindig készen enyhíteni mások szenvedését, és segíteni az 
arra rászorulókat. Ilyen esetekben Isten azt kívánja, hogy használjuk a nekünk 
adott tudást és bölcsességet. Ne beszélgessünk üzleti dolgokról, sem közön-
séges, világi ügyekről. Isten elvárja, hogy mindig és mindenhol a szombat 
tiszteletben tartásával bizonyítsuk be hűségünket.” – 6B 359-360.
c. Milyenek legyenek a szavaink és gondolataink? Ésa 58:13.

„Isten nemcsak azt várja el, hogy tartózkodjunk a kétkezi munkától, hanem 
hogy fegyelmezzük meg gondolatainkat is, hogy azok is szent dolgokkal foglal-
kozzanak. Ha világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű, üres fecsegés-
sel töltjük az időt, ezzel megrontjuk a negyedik parancsot. Ha arról csevegünk, 
ami éppen eszünkbe ötlik, akkor mihaszna dolgokról szólunk. A helyestől való 
bármilyen eltérés szolgaságba és kárhoztatásba taszít minket.” – 2B 702.

2Mózes 31:14; Nehémiás 13:15-18.
2Mózes 31:14.Megtartsátok azért a szombatot; mert szent az ti néktek. Aki azt megrontja, halállal lakoljon. Mert valaki munkát végez azon, annak lelke írtassék ki az ő népe közül.Nehémiás 13:15-18.15Azon napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton és gabonát hoznak be, szamarakra rakván, sőt bort, szőlőt és olajat is és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombat napon, és bizonyságot tevék ellenök, amely napon eleséget árulnak vala. 16Tírusiak is lakozának a városban, akik hoznak vala halat és mindenféle árút, melyeket eladnak vala szombat napon Júda fiainak Jeruzsálemben. 17Annakokáért megfeddém Júda előljáróit, és mondám nékik: Micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekesztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját? 18Avagy nem így cselekedtek-é a ti atyáitok, s a mi Istenünk reánk hozá mindezen gonoszt és e városra?! És ti mégis növelitek Isten haragját Izráel fölött, megfertőztetvén a szombatot!

Jeremiás 17:21-22.
 21Ezt mondja az Úr: Vigyázzatok a ti lelketekre, és ne hordjatok terhet szombat-napon, se Jeruzsálem kapuin be ne vigyetek! 22Házaitokból se vigyetek ki terhet szombat-napon, és semmi munkát ne végezzetek, hanem szenteljétek meg a szombat-napot, úgy amint atyáitoknak megparancsoltam!

Ésaiás 58:13.
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván:
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Szerda  Június 21.
4. KEGYELMES TEREMTŐNK 
a. Milyen jelentősége van az istentiszteletnek szombaton? Mi kapcso-

lódik az istentisztelethez? 3Móz 23:3; Apcs 15:21; Lk 4:16.

b. Miben vegyünk részt, különösen napjainkban? Miért? Zsid 10:24-25.

„Akik azon drága ígéret ellenére sem tartják szükségesnek, hogy keressék 
a szentek gyülekezését, azzal az ígérettel hogy az Úr velük lesz, azok kimu-
tatják, hogy milyen könnyen veszik a segítséget, melyről az Úr gondoskodott 
számukra.” – TII 220.
c. Összeegyeztethető-e az istentisztelettel a szenvedők segélyezése vagy 

az is világi munkának számít? Mt 12:10-13.

„Mindig lesznek kötelességek, amelyeket szombaton el kell végezni a szen-
vedő emberiség megkönnyebbülése érdekében. Ez helyes, és összhangban 
van annak törvényével, aki azt mondja: ’Irgalmasságot akarok és nem áldo-
zatot’. Azonban fennáll annak a veszélye, hogy ezen a ponton valami elkerüli 
figyelmünket, és olyasmit teszünk, amit nem feltétlenül szükséges megtenni 
szombaton.” – MM 50.
d. Miért döntött úgy Jézus, hogy szombaton gyógyít? Jn 5:5-9.

„[Jézus] azért jött, hogy felszabadítsa a szombatot azok alól a megterhelő 
követelmények alól, amelyek áldás helyett átokká tették.

Ezért választotta a szombatot Bethesdában gyógyításának véghezvitelére. 
Meggyógyíthatta volna a beteget a hét bármely más napján is, vagy egysze-
rűen csak orvosolhatta volna baját anélkül, hogy megparancsolja: hordozza 
nyoszolyáját. Ezzel viszont Jézus nem kapta volna meg a kívánt lehetőséget. 
Bölcs szándékon alapul Krisztus földi életének minden cselekedete. Minden 
amit tett, fontos önmagában és tanulságában is. A tónál a szerencsétlenek 
közül a legnyomorultabbat választotta, akin megmutatta gyógyító hatalmát, s 
megparancsolta az embernek, hogy hordozza nyoszolyáját a városon keresz-
tül, így mutassa meg mindenkinek a rajta véghezvitt nagy művet. Felmerül a 
kérdés, törvényes volt-e ezt tenni szombatnapon, megnyitja ez az utat Jézus 
számára az Úr napjára vonatkozó zsidó korlátozások megtagadása felé, és afe-
lé, hogy érvénytelennek nyilvánítsa hagyományaikat.” – JÉ 163-164.

3Mózes 23:3; Apcsel 15:21; Lukács 4:16.
3Mózes 23:3.Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek: az Úrnak szombatja legyen az minden lakhelyeteken.Apcsel 15:21.Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.Lukács 4:16.És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

Zsidók 10:24-25.
24És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, 25El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget.

Máté 12:10-13.
10És ímé, vala ott egy elszáradt kezű ember. És megkérdék őt, mondván: Ha szabad-é szombatnapon gyógyítani? hogy vádolhassák őt. 11Ő pedig monda nékik: Kicsoda közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt? 12Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni. 13Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik.

János 5:5-9.
 5Vala pedig ott egy ember, aki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. 6Ezt amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? 7Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. 8Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! 9És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala.
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Csütörtök  Június 22.
5. A TERMÉSZET TANÍTÁSAI 
a. Magyarázd el a szombatünneplés egy újabb létfontosságú szerepét. 

2Móz 20:11; Rm 1:20; Apcs 16:13.

„A szombatiskola és az istentisztelet a szombatnak csak bizonyos részét 
töltik ki. A nap hátralevő részét a családban a szombat legszentebb és legérté-
kesebb óráivá tehetjük. A szülők töltsék gyermekeikkel az idő oroszlánrészét. 
Sok családban magukra hagyják a fiatal gyerekeket, hogy azzal szórakozza-
nak, amivel tudnak. A gyermekek magukra hagyva nyugtalanok lesznek, já-
tékba kezdenek, vagy rosszalkodnak. A szombatnak így nincs számukra szent 
jelentősége.

Jó időben a szülők sétáljanak gyermekeikkel a mezőn vagy az erdőn. A 
természet szépségei között mondd el nekik a szombat beiktatásának okát. 
Ecseteld nekik a teremtés lélegzetelállító munkáját. Mondd el, hogy a föld, 
mikor Isten kezéből kikerült, szent és szépséges volt. Minden virág, minden 
bokor, minden fa megfelelt Isten szándékának. Amin csak a szem megpihent, 
minden szép volt és Isten szeretetének gondolataival töltötte be az értelmet. 
Minden hang Isten hangjával összecsendülő dallam volt. Mutass rá, hogy a 
bűn rontotta meg Isten tökéletes munkáját, hogy a tövisek és bogáncsok, a 
bánat, fájdalom és halál mind az Isten iránti engedetlenség következménye. 
Hadd lássák, hogy a föld még mindig Isten jóságát hirdeti, ha a bűn meg is 
rontotta…

Mondjátok el gyermekeiteknek a megváltás útját… Ismételjétek el nekik 
Betlehem szívet melegítő történetét. Írjátok le előttük a gyermek Jézust, mint 
szüleinek engedelmes fiúcskát, mint kötelességtudó és szorgalmas ifjút, aki 
segédkezett családja eltartásában. Így megtaníthatjátok őket, hogy az Üdvö-
zítő ismeri a fiatalok megpróbáltatásait, kételyeit, kísértéseit, reményeit és 
örömeit, ezért együttérzést és szeretetet nyújthat nekik.” – 6B 358-359.

Péntek  Június 23.
SZEMÉLYES ÁTTEKINTŐ KÉRDÉSEK 
1. Hogyan lehetünk szombatrontók a hétköznapi túlzott munkavégzés által?
2. Miért szükséges minden munkát abbahagyni péntek napnyugtakor, még 

akkor is, ha az nincs befejezve?
3. Hogyan hozhatom helyre a szombaton történő rossz utazási szokásaimat?
4. Miként tudjuk egyensúlyba hozni a szombatünneplést és a betegek segítését? 
5. Mit tehetünk szülőként, hogy gyermekeinknek öröm legyen a szombatnap? 

2Mózes 20:11; Róma 1:20; Apcsel 16:13.
2Mózes 20:11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.Róma 1:20.Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.Apcsel 16:13.És szombatnapon kimenénk a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni; és leülvén, beszélgeténk az egybegyűlt asszonyokkal.
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JAVASOLT OLVASMÁNYOK

1. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUSHOZ VEZETŐ ÚT, 91-101. (AZ IMA: MAGASZTOS KIVÁLTSÁGUNK)

Isten szól hozzánk a természet, a kinyilatkoztatás, gondviselése és Lelkének 
befolyása által. Mindez azonban nem elégséges; előtte nekünk is ki kell tárni 
szívünket. A helyes lelki élet fejlődéséhez szükséges, hogy valóságos összeköt-
tetésben legyünk mennyei Atyánkkal. Ha szívünk hozzá vonzódik, és műveit, ir-
galmasságát, 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 szük-
séges 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 fogyat-
kozásainkat, gyengeségeinket, és áhítattal kért mennyei Atyjától támogatást és 
segítséget, hogy kötelességeire és próbáira felvértezze. Minden tekintetben Ő a 
mi példaképünk, gyengeségünkben testvérünk, aki „megkísértetett mindenek-
ben hozzánk hasonlóan” (Zsid 4:15), de mint az egyedüli bűntelen, természete 
visszariadt a gonosztól; lelki fájdalmakat és kínokat szenvedett el a bűnös világ-
ban. 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 állandó-
an imádkozzunk Istenhez!

Mennyei Atyánk arra vár, hogy ránk áraszthassa az áldások teljességét. Kivált-
ságunk, hogy szüntelenül merítsünk és igyunk határtalan szeretete forrásából. 
Nem különös-e mégis, hogy olyan keveset imádkozunk?! Isten mindig kész meg-
hallgatni legkisebb gyermekének is szívből fakadó imáját, és mi mégis oly kevés 
hajlandóságot mutatunk, hogy Isten elé vigyük kívánságainkat. Vajon mit gondol-
nak a mennyei angyalok a gyenge, elhagyott és kísértésnek kitett emberiségről, 
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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 öröm Istent szolgálni és közelében tartózkodni. Legnagyobb örö-
mük, hogy Istennel közösségben lehetnek; ám e föld fiai, akiknek pedig oly nagy 
szükségük van arra a segítségre, melyet egyedül Ő adhat, elégedetteknek látsza-
nak 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. Ellenfe-
lünk folytonosan akadályozni akarja a kegyelem trónjához vezető utunkat, hogy 
a bensőséges imát és hitet nélkülözve, ne jussunk ahhoz a kegyelemhez és erő-
höz, mellyel a kísértéseket legyőzhetjük.

Vannak feltételek, melyek alapján elvárhatjuk, hogy Isten meghallgatja imá-
inkat. 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 vágya-
koznak Isten után, biztosak lehetnek, hogy Isten megelégíti őket. De a szívnek 
nyitva kell lennie Isten Lelkének befolyása előtt, hogy az isteni áldásokat befo-
gadhassa.

Nagy ínségünk már önmagában is olyan érv, amely a legbeszédesebben szó-
lal fel érdekünkben. Ámde nékünk kell az Urat keresnünk, hogy érettünk csele-
kedjen. „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?”(Rm 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.

A győzelmes ima másik eleme a hit. „Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy 
ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik”(Zsid 11:6). Jézus így szólt 
tanítványaihoz: „Amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt meg-
nyeritek, és meglészen néktek” (Mk 11:24).
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Az ígéret határtalan, és hű az Isten, aki adta. Ha nem is nyerjük el azonnal, 
amit kérünk, mégis higgyük, hogy az Úr hallja kérésünket, és teljesíteni fogja. 
Sokszor annyira tévedünk, és annyira rövidlátók vagyunk, hogy oly dolgokat ké-
rünk, amik a legkevésbé sem válnának áldásunkra. Mennyei Atyánk szeretetből 
úgy válaszol imáinkra, hogy azt adja csak meg, ami javunkra szolgál, s amit ma-
gunk is kívánnánk, ha a Szentlélektől megvilágosítva a dolgok valódi állását lát-
hatnánk. Ha imáink látszólag nem részesültek meghallgatásban, erősen ragasz-
kodjunk az ígérethez. A meghallgatás ideje bizonnyal el fog jönni, s elnyerjük 
azokat az áldásokat, melyekre legnagyobb szükségünk van. De merészség azt 
állítani, hogy imánk mindenkor és úgy hallgattatik meg, amint és ahogyan kíván-
juk. Isten sokkal bölcsebb, semhogy tévedhetne, és sokkal jobb, mintsem vissza-
tartson jó adományokat azoktól, akik igazságban járnak. Azért bízzatok benne, 
megvigasztalódva, még akkor is, ha imátok nem talál azonnal meghallgatásra. 
Bízzatok sziklaszilárdan ígéretében: „Kérjetek és adatik néktek!”

Ha félelmünkre és kétségeinkre hallgatunk, vagy ha minden titokba bele aka-
runk látni, mielőtt igaz hitünk lenne, nehézségeink mind nagyobbak lesznek. 
Ha gyengeségünk és alárendeltségünk érzetében jövünk Istenhez, kinek tudása 
végtelen, aki összes teremtményeit ismeri, s szava és akarata által kormányoz 
mindeneket, s feltárjuk hitben és alázatosságban mindazt, ami szívünket nyom-
ja, akkor meghallgatja jajkiáltásainkat, és megenyhíti szívünket. A szívből fakadó 
őszinte ima a legszorosabb közösségbe emel bennünket az Örökkévaló Lelké-
vel. Ha pillanatnyilag nincs is rendkívüli bizonyítékunk arra, hogy Megváltónk 
és Üdvözítőnk szeretettel és részvéttel hajol le hozzánk, ez mégis úgy van. Bár 
láthatóan nem érzékeljük jelenlétét, keze mégis szeretettel és szívbéli részvéttel 
megpihen rajtunk.

Ha kegyelmet és áldást kérünk Istentől, szívünket is a szeretet és megbocsátás 
lelkületének kell áthatnia. Hogy is imádkozhatjuk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek”(Mt 6:12), holott 
haragot tartunk szívünkben? Ha imáink meghallgatását elvárjuk, akkor nekünk is 
éppúgy és olyan mértékben kell megbocsátanunk másoknak, amilyen mértékben 
mi elvárjuk bűneink bocsánatát.

Az imában való kitartás szintén feltétele a meghallgatásnak. Mindig imádkoz-
nunk kell, ha növekedni akarunk hitben és tapasztalatokban. Állhatatosnak kell 
lennünk az imában (Rm 12:12), és vigyáznunk kell abban hálaadással (Kol 4:2). 
Péter így figyelmezteti a hívőket: „Annakokáért legyetek mértékletesek és józa-
nok, hogy imádkozhassatok” (1Pt 4:7). Pál apostol is int bennünket: „Imádságo-
tokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kíván-
ságaitokat az Isten előtt” (Fil 4:6). Júdás levelében a következőket olvashatjuk: 
„Ti pedig, szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szentlélek 
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által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében” (Júd 20-21). A szüntelen 
ima a léleknek Istennel való szakadatlan egyesülése; általa az Istentől jövő élet 
árad a mi életünkbe, életünk tisztasága és szentsége viszont Istenhez kapcsol 
bennünket.

Szükséges, hogy kitartóan, szorgalmasan imádkozzunk; ne engedjük, hogy 
ebben bármi is gátoljon. Minden erőnket feszítsük meg, hogy szívünk Jézussal 
a közösséget fenntartsa. Keressük az alkalmakat az imára, bárhol kínálkozzék is. 
Azok, akik igazán törekszenek az Istennel való közösségre, rendszeresen felke-
resik az imagyülekezéseket, mindenben eleget tesznek kötelezettségeiknek, és 
legkomolyabb buzgalommal igyekeznek az összes áldásokat elnyerni! Minden 
alkalmat felhasználnak, hogy rájuk ragyogjon a mennyei fény sugara.

Imádkozzunk a családi körben; de mindenekfelett nem szabad a titkon való 
imát elhanyagolnunk, mert ez lelkünk lehelete, élete. Lehetetlen, hogy lelkünk 
fejlődjék, ha az imát elhanyagoljuk. A családi légkörben és nyilvánosan mondott 
imák nem elegendők. Csendben és egyedüllétben öntsd ki szívedet; imád csak 
annak füléhez jusson, ki azt meghallgatja. Egyetlen kíváncsi fül se hallja meg 
ezen kéréseket. A csendes magányban mentes a lélek az összes külső befolyás-
tól; elsősorban az izgalomtól. Nyugodtan, de buzgón hatoljon fel imád Istenhez! 
Állandó és gyógyító lesz az a befolyás, mely Tőle árad, ki a titkokat látja s akinek 
fülei mindig nyitva vannak azok részére, akik szívük mélyéből hozzá kiáltanak. 
Egyszerű, gyermeki hittel közösséget ápol a lélek Istennel, miáltal isteni fény-
sugarakat fogad magába, melyek erőt és kitartást kölcsönöznek a Sátán elleni 
küzdelemben. Isten a mi erősségünk örökkön örökké!

Imádkozzatok kamráitokban; mindennapi munkátok és hivatástok közben is 
gyakran emeljétek fel szíveteket Istenhez. Így járt Énok is Istennel. A jó illatú ál-
dozathoz hasonlóan szállnak fel ezek az imák a kegyelem trónjához. Kinek szíve 
Istenben nyugszik, azt Sátán soha le nem győzheti.

Nincs idő és nincs hely, amely alkalmatlan volna az Istenhez való fohászko-
dásra. Mi sem gátolhat meg bennünket, hogy szívünket bensőséges imában Is-
tenhez emeljük. Az utca zajában, a mindennapi üzleti ügyek intézése közben is 
fohászkodhatunk és kérhetjük Isten vezetését, miként Nehémiás is tette, mikor 
kérését Artaxerxes király elé tárta. Az Istennel való benső közösséget mindenütt 
ápolhatjuk. Szívünk ajtaja legyen mindig nyitva, és szüntelenül küldjük fel Jézus-
hoz sóhajtásunkat: „Jöjj és maradj szívemben mint mennyei vendég.”

Lehet, hogy romlott légkör vesz körül bennünket, de mégsem kell annak 
mérgét magunkba szívnunk: élhetünk az égnek tiszta levegőjében. A tisztátalan 
vágyak és szentségtelen gondolatok minden ajtaját szorosan elzárhatjuk, ha szí-
vünket bensőséges imában emeljük Istenhez. Azok, akik szívüket nyitva tartják 
Isten áldása és segítsége előtt, sokkal szentebb légkörben élnek, mint amely 
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őket e földön körülveszi; állandóan közösségük lesz a mennyel.
Jézusról tisztább fogalmakkal kell bírnunk, és helyesebben kell értékelnünk 

az örök valóságok becsét. A megszentelt élet szépségével kell Isten gyermekei 
szívének eltelni, és ezen végcél elérése érdekében a mennyei dolgok feltárásá-
ért, isteni világosságért kell imádkoznunk.

Irányítsuk lelkünket a menny felé, hogy az Úr a mennyei légkörbe vonhasson 
bennünket. Annyira közel juthatunk Istenhez, hogy minden váratlan megpróbálta-
tás alkalmával oly természetesen fordul hozzá szívünk, mint a virág a napfény felé.

Hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat s 
mindazt, ami nyom és kínoz Isten elé! Terheiteket sohasem találja nehezeknek, 
soha ki nem fáraszthatjátok Őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem kö-
zömbös gyermekei szükségletei iránt. „Igen irgalmas az Úr és könyörületes” (Jak 
5:11). Nyomorunk és jajkiáltásunk szívéig hat. Vigyétek őhozzá mindazt, ami 
szíveteket nyomja. Senki sem oly nehéz, hogy ne bírná el, mert hisz Ő tart fenn 
világokat, kormányozza a világmindenség ügyeit. Békességünk feltételei közül 
egyik sem oly jelentéktelen, hogy ne részesítené figyelemben. Élettapasztalata-
ink egyetlen fejezete sem oly homályos, hogy el ne olvashatná; nem lehet olyan 
nehéz helyzetünk, hogy meg ne oldhatná. Legkisebb tanítványát sem érheti kár, 
nem kínozhatja gond szívünket, nem érhet öröm, és őszinte ima nem hagyhatja 
el ajkunkat, amely iránt ne viseltetne közvetlen érdeklődéssel. „Meggyógyítja 
a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket”(Zsolt 147:3). Isten és minden egyes 
lélek között oly gyengéd és bensőséges a viszony, mintha kívüle más lélek nem 
volna, akiért szeretett Fiának életét áldozta.

Jézus így szólt: „...az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, 
hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek; mert maga az Atya szeret titeket” 
(Jn 16:26-27). Megelőzőleg pedig az mondja: „én választottalak titeket..., hogy 
akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek”(Jn 15:16). Ámde 
Jézus nevében imádkozni többet jelent, mint nevét említenünk az ima elején 
és végén. Jelenti azt, hogy Jézus lelkülete és indulata uralja imánkat; ígéreteit 
hisszük, kegyelmében bizakodunk, és munkáját végezzük.

Isten nem kívánja, hogy remeték vagy szerzetesek legyünk, és a világtól visz-
szavonulva szenteljük magunkat az Ő szolgálatára. Életünk legyen hasonló Krisz-
tus életéhez, mind a magányban, mind a tömegben. Aki csupán imádkozik, de 
nem cselekszik, az csakhamar felhagy az imával is, vagy pedig imája külső forma-
sággá válik. Mihelyt kivonják az emberek magukat a társadalmi élet és a keresz-
tényt terhelő kötelezettségek teljesítése, valamint a kereszthordás alól, mihelyt 
megszűnnek a legkomolyabban fáradozni Urukért és Mesterükért, ki érettük 
dolgozott, bármily hűséges munkások voltak is, többé nincs miért imádkozniuk, 
és semmi sem készteti őket áhítatra. Imájuk egyéni és önző lesz. Nem tudnak 
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többé az emberiség szükségleteiért, Isten országának épüléséért és a munkához 
való erőért imádkozni.

Nagy veszteségünk, ha az együttes imát elhanyagoljuk, amely pedig erősí-
tene és bátorítana bennünket Isten szolgálatában. Szívünkben Isten szavának 
igazságai lassanként elvesztik erejüket, fontosságukat és jelentőségüket. Meg-
szentelő befolyásuk nem hat szívünkre, lelki életünk hanyatlik. Egymással való 
érintkezésünk sokat veszít melegségéből a keresztényi együttérzés hiányában. 
Aki csak magának él, nem tölti be azt a hivatást, melyet Isten kijelölt. Ha he-
lyesen ápoljuk természetes társas hajlamainkat, ezáltal összeköttetésbe lépünk 
másokkal, és így kifejlődnek Isten szolgálatára alkalmas erőink.

Ha a keresztények mindennapi érintkezésük közben többet beszélnének 
egymással Isten szeretetéről s a megváltás nagy igazságairól, az erősítésükre és 
vigasztalásukra szolgálna, és szívük felüdülne. Naponként többet tanulhatunk 
mennyei Atyánktól, s naponként jobban tapasztalhatjuk kegyelmét. Ha így élünk, 
akkor mind élénkebbé válik bennünk az a vágy, hogy beszéljünk szeretetéről, s 
ha így cselekszünk, szívünk felmelegszik és felbátorodik. Ha többet gondolnánk 
Jézusra, és többet beszélnénk róla, akkor jobban érezhetnénk jelenlétét is.

Ha annyit gondolnánk Istenre, mint ahányszor kegyelmének bizonyítéka-
it tapasztaljuk, akkor gondolataink állandóan nála időznének; élvezetté válna 
róla beszélni és nevét magasztalni. Szívesen beszélünk mulandó dolgokról, 
mert érdekelnek minket; szívesen beszélünk barátainkról is, mert szeretjük 
őket; örömüket és bánatukat átérezzük. Ámde végtelenül nagyobb okunk van 
arra, hogy Istent jobban szeressük, mint barátainkat, és ezért a legtermésze-
tesebb dolog az volna, hogy gondolatainkban legtöbbet vele foglalkozzunk, 
szeretetéről, irgalmasságáról beszéljünk, és mindenhatóságát magasztaljuk. A 
gazdag ajándékok, melyekkel Isten elhalmozott bennünket, ne vegyék annyira 
igénybe gondolatainkat és szeretetünket, hogy többé mit sem adjunk Isten-
nek; ellenkezőleg, ezek mindennap őrá figyelmeztessenek, és a hála és a sze-
retet kötelékeivel fűzzenek bennünket mennyei Jótevőnkhöz. Nagyon sokat 
foglalkozunk a mi nyomorúságos földi életünkkel. Irányítsuk lelki szemeinket 
a mennyei szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és 
dicsősége tükröződik vissza, aki „mindenképpen idvezítheti is azokat, akik őál-
tala járulnak Istenhez”(Zsid 7:25).

Magasztaljuk Istent többet „kegyelméért, és az emberek fiai iránt való cso-
dadolgaiért” (Zsolt 107:8). Imáink és áhítataink ne csupán kérésből álljanak! 
Gondolataink ne csupán saját szükségleteinkre irányuljanak, hanem gondoljunk 
azokra a jótéteményekre is, melyeket elvettünk. Túl sokat sohasem imádkozunk, 
de hálánkkal gyakran takarékoskodunk. Napról napra részesedünk Isten kegyel-
mének ajándékaiban, és mégis mily kevés hálát tanúsítunk iránta, mily keveset 
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magasztaljuk és dicsőítjük azért, amit velünk cselekedett.
Régente, amikor Izráel fiai istentiszteletre gyűltek egybe, az Úr megparan-

csolta nékik: „És ott egyetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örven-
dezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, ame-
lyekkel megáld téged az Úr, a te Istened” (5Móz 12:7). Amit Isten dicsőségére 
tettünk, azt örömteli szívvel, dicsénekekkel és hálaadással ajánljuk fel; sohase 
szomorúan, búsan.

A mi Istenünk szeretetteljes, irgalmas Atya. Ne essék nehezünkre neki szol-
gálni. Ellenkezőleg, örüljünk és ujjongjunk, hogy szolgálhatunk és részt vehetünk 
munkájában. Isten nem akarja, hogy gyermekei, akiket oly dicsőn megváltott, 
kegyetlen és zsarnok munkaadónak tekintsék. Legjobb barátjuk Ő, és mikor Őt 
imádják, Isten velük van, tőle vigaszt és áldást várhatnak, mely szívüket öröm-
mel és szeretettel tölti be. Isten azt akarja, hogy gyermekei az Ő szolgálatából 
vigaszt merítsenek, és inkább örömnek, mint tehernek tekintsék az Ő szolgála-
tát. Legbensőbb vágya, hogy mindazok, akik Őt imádják, szeretetének és elő-
relátásának számos jelét véve, mindennapi munkájukhoz erőt merítsenek, és 
kegyelmet nyerve, hűségesen és becsületesen járhassanak el minden dologban.

Gyűljünk Krisztus keresztje alá! A megfeszített Krisztus legyen elmélkedé-
sünk, beszélgetésünk és legszentebb örömünk tárgya. Gondoljunk állandóan 
Isten áldásaira, és ha végtelen szeretetét tapasztaljuk, örömmel tegyünk le min-
dent azokba a kezekbe, melyek érettünk a keresztre szegeztettek.

Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az éghez. A meny-
nyben hálával magasztalják és gyönyörű énekekkel dicsőítik Istent, és midőn mi 
kifejezzük szívünk háláját, istentiszteletünk mindinkább hasonlóbb lesz a meny-
nyei seregéhez. „Aki hálával áldozik, az dicsőít engem” (Zsolt 50:23), mondja az 
Úr. Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé hálával és 
dicsénekekkel (Ésa 51:3).

<<< vissza az 1. tanulmányhoz

2. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 452-456. (PAPI ÁRMÁNYOK)

Bethánia oly közel esett Jeruzsálemhez, hogy Lázár feltámasztásának híre ha-
marosan eljutott a városba. A zsidó főemberek gyorsan megtudták a tényeket 
a kémektől, akik látták a csodát. Azonnal összehívták a Magas Tanácsot, hogy 
döntsenek a teendőkről. Krisztus most teljesen megmutatta hatalmát a halál 
és a sír felett. Isten ezzel az óriási csodával szolgáltatta a döntő bizonyítékot az 
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embereknek, hogy elküldte a világra Fiát üdvösségükre. Minden józan, világos 
gondolkodású elme meggyőzéséhez elég volt az isteni erő eme megnyilatkozá-
sa. Lázár feltámadásának tanúi közül sokan hittek Jézusban. Azonban erősödött 
a papok Ellene irányuló gyűlölete is. Istenségének összes kisebb bizonyítékát 
elvetették, s új csodája csak dühítette őket. A halott fényes nappal támadt fel 
a tömeg szeme láttára. Ilyen bizonyítékot semmilyen ravaszsággal nem lehet 
félremagyarázni. Pontosan ezért vált a papok ellenségessége még szörnyűbbé. 
Jobban eltökélték, mint valaha, hogy Krisztus munkájának véget vetnek.

A szadduceusok, noha nem nézték jó szemmel Krisztust, nem voltak Vele 
olyan rosszindulatúak, mint a farizeusok. Nem gyűlölték olyan keserűen. Most 
viszont alaposan megijedtek. Ők nem hittek a halottak feltámadásában. Úgyne-
vezett tudományos alapon úgy okoskodtak: lehetetlen, hogy a halott test élet-
re keljen. Azonban Krisztus néhány szava felborította elméletüket. Tudatlannak 
bizonyultak az Írások felől is és Isten hatalma felől is. Semmilyen lehetőséget 
nem láttak, hogy megváltoztassák az emberek benyomását a csodáról. Hogyan 
fordíthatnák el a népet Tőle, Aki képes volt megfosztani a sírt halottjától? Hamis 
híreket terjesztettek, de a csodát nem tagadhatták, s nem tudták, hogyan ellen-
súlyozhatnák hatását. Eddig a szadduceusok nem támogatták a Krisztis megölé-
sére irányuló tervet, Lázár feltámasztása után azonban úgy döntöttek, hogy csak 
Jézus halála vethet véget ellenük ható bátor fellépésének.

A farizeusok hittek a feltámadásban, s nem tehettek mást, be kellett látniuk: 
a csoda bizonyítja, hogy a Messiás köztük van. Mégis mindig szembeszegültek 
Krisztus munkásságával. Kezdettől gyűlölték Őt, mert napvilágra hozta képmuta-
tó jogigényüket. Félretette a rideg rítusok leplét, mely alá erkölcsi torzulásukat 
rejtették. Az Általa tanított tiszta vallás elítélte üres, állítólagos kegyességüket. 
Égtek a bosszúvágytól találó feddései miatt. Megpróbálták provokálni, hogy te-
gyen vagy mondjon valamit, ami alkalmat adhat elítélésére. Többször próbálták 
megkövezni, Ő azonban csöndesen visszavonult, s elvesztették szem elől.

A szombatnapon művelt csodák mind a szenvedők könnyebbségét célozták, 
a farizeusok mégis szombatrontóként akarták elítélni Őt. Megpróbálták Ellene 
uszítani a Heródes-pártiakat. Úgy állították be, mint aki ellenkirályságot akar 
felállítani, s azon tanácskoztak, hogyan ölhetik meg Őt. A rómaiakat úgy akar-
ták Ellene fordítani, hogy azt mondták, megkísérli felforgatni hatalmukat. Min-
den hamis vádat felhoztak, csakhogy megszüntessék a népre gyakorolt hatását. 
Eddig azonban kísérleteik kudarcba fulladtak. A tömegek, akik látták irgalmas 
cselekedeteit, hallották tiszta, szent tanításait, tudták, hogy mindezek nem le-
hetnek egy szombatrontó vagy istenkáromló tettei és szavai. Még a farizeusok 
küldötteit, a hivatalnokokat is annyira meghatotta beszéde, hogy nem bírtak ke-
zet emelni Rá. Végső kétségbeesésükben a zsidók rendeletet adtak ki, miszerint 
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aki megvallja hitét Jézusban, azt ki kell zárni a zsinagógából.
Így aztán, amikor a papok, főemberek és vének összegyűltek tanácskozni, 

eltökélt szándékuk volt, hogy elítélik Őt, aki olyan csodákat művelt, melyeken 
mindenki álmélkodik. Farizeusok és szadduceusok jobban egyetértettek, mint 
valaha. Az eddigi megosztottság helyett egységbe tömörültek Krisztus ellen. A 
korábbi tanácsüléseken Nikodémus és József megakadályozták Jézus elítélését, 
ezért most nem hívták be őket. Voltak a tanácsban más tekintélyes személyek 
is, akik hittek Jézusban, befolyásuk azonban mit sem ért a rosszindulatú farize-
usokéval szemben.

A tanács tagjai mégsem voltak teljesen egységesek. A Magas Tanács ez idő 
tájt nem volt törvényes gyűlés. Csupán megtűrték létezését. Tagjai közül né-
hányan megkérdőjelezték, vajon bölcs dolog-e Krisztust halálra adni. Attól tar-
tottak, ez felkelést idézne elő a nép körében, aminek következtében a rómaiak 
visszavonják a papság újabb kedvezményeit, s elveszik tőlük a jelenleg birtokolt 
hatalmat. A szadduceusok egységesek voltak a Krisztussal szembeni gyűlöletük-
ben, mégis óvatosságra ösztönöztek, mert féltek, hogy a rómaiak megfosztják 
őket magas tisztségeiktől.

Ebben a tanácsban, melyet Krisztus megölésének eltervezésére hívtak ösz-
sze, jelen volt a Tanú, aki hallotta Nabukodonozor kevély szavait, látta Belsa-
zár bálványimádó lakomáját; ott volt, amikor Krisztus Názáretben Felkentnek 
jelentette ki Magát. Ez a Tanú most befolyásolta a főembereket munkájuk-
ban. Krisztus életének eseményei olyan pontosan tárultak fel előttük, hogy 
megrémültek. Visszaemlékeztek a templomi jelenetre, amikor a tizenkét éves 
gyermek Jézus ott állt a törvény tudós tanítói előtt, és olyan kérdéseket tett 
fel, hogy azok elámultak. Az imént véghezvitt csoda tanúsította, hogy Jézus 
nem más, mint Isten Fia. Az Ótestamentum Krisztusra vonatkozó Írásai igazi 
jelentőségükben villantak fel agyukban. Zavartan, zaklatottan kérdezték a fő-
emberek: „Mit cselekedjünk?” (Jn 11:47). A tanács megoszlott. A Szentlélek 
befolyása alatt a papok és vezetők nem tudták elhessegetni a meggyőződést, 
hogy Isten ellen harcolnak.

Amikor a tanács teljesen összezavarodott, felállt Kajafás, a főpap. Kajafás 
büszke, kegyetlen, erőszakos, türelmetlen ember volt. Családjához büszke, me-
rész, meggondolatlan, becsvágyó; kegyetlen szadduceusok is tartoztak, akik e 
tulajdonságaikat színlelt igazságosságuk köpenye alá rejtették. Kajafás tanulmá-
nyozta a próféciákat, és bár nem értette valódi jelentésüket, nagy hatalommal 
és biztonsággal így szólt: „Ti semmit sem tudtok, meg sem gondoljátok, hogy 
jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesz-
szen” (Jn 11:49-50). Még ha Jézus ártatlan is - hangsúlyozta a főpap -, akkor is 
el kell tenni az útból. Zavart kelt, Magához vonja a népet és csökkenti a vezetők 
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tekintélyét. Ő csak egy ember, s jobb, ha Ő hal meg, mint ha csorba esik a ve-
zetők tekintélyén. Ha a nép elveszíti bizalmát vezetőiben, akkor a nemzet ereje 
elvész. Kajafás hangoztatta, hogy e csoda nyomán Jézus követői valószínűleg fel-
lázadnak. Akkor jönnek a rómaiak - mondta -, bezárják templomunkat, eltörlik 
törvényeinket, megsemmisítik nemzetünket. Mit ér ennek a galileainak az élete 
a nemzet életéhez viszonyítva? Ha Ő Izrael jólétének útjában áll, nem Istennek 
tesznek-e szolgálatot, ha félreteszik? Jobb, ha egy ember vész el, mint ha az 
egész nemzet pusztul.

Kajafás azzal a kijelentésével, hogy egy ember meghal a nemzetért, meg-
mutatta: valamennyire - ha igen korlátozottan is - ismeri a próféciákat. János 
viszont, amikor ismerteti ezt a jelenetet, megragadja a jövendölést, s tágabb, 
mélyebb jelentőségében mutatja be. Így szól: „És nemcsak a népért, hanem 
azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse” (Jn 11:52). Milyen 
vakon ismerte el a dölyfös Kajafás a Megváltó küldetését!

A főpap ajkán ez a legdrágább igazság hazugsággá vált. Az általa támogatott 
politika a pogányoktól kölcsönzött elven alapult. A pogányoknál annak a homá-
lyos tudata, hogy egynek meg kell halnia az emberi fajért, emberáldozatokhoz 
vezetett. Így Kajafás Jézus feláldozását javasolta a bűnös nemzet megmentésé-
ért, de nem a törvényszegésből, hanem a törvényszegésben, hogy tovább vét-
kezhessenek. Ezzel az okoskodással akarta elhallgattatni azok tiltakozását, akik 
azt merték mondani, hogy eddig semmi halálra méltót nem találtak Jézusban.

E tanács alkalmával Krisztus ellenségei mély meggyőződésre jutottak. A 
Szentlélek befolyásolta gondolkodásukat. Sátán azonban küzdött, hogy hatal-
mában tartsa őket. Emlékezetükbe idézte a sérelmeket, melyeket Krisztus miatt 
szenvedtek el. Milyen kevésre becsülte Jézus az ő igazságrendszerüket! Ő sok-
kal nagyobb igazságot mutatott be, melyre mindenkinek el kell jutnia, aki Isten 
gyermeke akar lenni. Biztatta a bűnösöket, hogy a formaságokról és ceremóni-
ákról tudomást sem véve menjenek közvetlenül Istenhez, az irgalmas Atyához, 
s mondják el kívánságaikat. Ezzel véleményük szerint félreállította a papságot. 
Jézus nem volt hajlandó elismerni a rabbik iskoláinak teológiáját. Leleplezte a 
papok bűnös eljárásait és helyrehozhatatlanul aláásta befolyásukat. Lejáratta 
aranymondásaik és hagyományaik becsületét, s kijelentette, hogy bár kemé-
nyen erőltetik a rituális törvényt, ugyanakkor Isten törvényét érvénytelenítik. 
Sátán most mindezt eszükbe juttatta.

Sátán azt mondta nekik, hogy ha fenn akarják tartani tekintélyüket, halálra 
kell adniuk Jézust. Ezt a tanácsot követték. Az a tény, hogy elveszthetik az ad-
dig gyakorolt hatalmat, elég ok volt a döntéshozatalra. Néhány kivétellel - akik 
nem merték elmondani gondolataikat - a Magas Tanács Isten szavának fogadta 
el Kajafás szavait. A tanács megkönnyebbült, a viszály megszűnt. Eldöntötték, 
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hogy Krisztust az első adandó alkalommal halálra adják. A papok és vezetők el-
utasították Jézus istenségének bizonyítékát, ezzel áthatolhatatlan sötétségbe 
burkolták magukat. Mindenestül Sátán befolyása alá kerültek, s ő igyekezett az 
örök romlás küszöbén túlra juttatni őket. Úgy csapta be a papokat, hogy még 
elégedettek is voltak magukkal. Hazafiaknak tekintették magukat, akik a nemzet 
üdvét keresik.

A Magas Tanács óvakodott hirtelen eljárásokat foganatosítani Jézus ellen, 
nehogy a nép feldühödjön, s az Ellene tervezett erőszak visszaforduljon rájuk. 
Ebből a megfontolásból a tanács későbbre halasztotta a kimondott ítélet vég-
rehajtását. A Megváltó tudott a papok cselszövéséről. Tudta, hogy el akarják 
távolítani, s céljukat hamarosan el is érik. Azonban nem az Ő feladata volt, hogy 
siettesse a válságot, s tanítványaival együtt visszavonult arról a vidékről. Ezzel 
- saját példájával - Jézus újból megerősítette a tanítványoknak adott oktatást: 
„Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba” (Mt 
10:23). Tágas területek álltak nyitva előttük, ahol lelkek megmentésén dolgoz-
hattak, s ha csak az Iránta való hűség meg nem kívánta, az Úr szolgáinak nem 
volt szabad veszélyeztetniük életüket.

Az Üdvözítő már három éve munkálkodott az emberek között. Előttük állt 
önmegtagadásának és önzetlen jóindulatának példája. Mindenki ismerte tiszta, 
szenvedésekkel teli, odaszentelt életét. Ez a rövid, három éves időszak mégis ép-
pen csak annyi volt, ameddig a világ el tudta viselni Megmentőjének jelenlétét.

Jézus az üldöztetések, sértések életét élte. Bethlehemből elűzte egy félté-
keny király, Názáretben elvetette saját népe, Jeruzsálemben ok nélkül halálra 
ítélték, s Ő néhány hithű követőjével ideiglenes menedékre lelt egy idegen 
városban. Őt, akit mindig megindított az emberi nyomorúság, aki meggyó-
gyította a betegeket, visszaadta a vak látását, a süket hallását, a néma be-
szédkészségét, aki megetette az éhezőt és megvigasztalta a bánatost, elűzte a 
nép, amelynek megmentéséért munkálkodott. Ő, aki a tornyosuló hullámokon 
járt, s szavával csendesítette a tenger dühös háborgását, aki ördögöket űzött, 
melyek távozóban Isten Fiának ismerték el Őt, aki megtörte a halott szunnya-
dását, aki ezreket tartott ámulatban bölcs igéivel, képtelen volt közel férkőzni 
azok szívéhez, akiket elvakított az előítélet és a gyűlölet, s makacsul elutasí-
tották a világosságot.

<<< vissza a 2. tanulmányhoz
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3. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY KÜZDELEM, 565-597. (ISTEN NÉPE MEGSZABADUL)

Amikor az emberi törvények védelmét megvonják Isten törvényének tiszte-
lőitől, számos országban intézkednek elpusztításukról. A rendeletben kitűzött 
idő közeledtére az emberek eltervezik a gyűlölt közösség kiirtását. Elhatározzák, 
hogy egy éjszakán döntő csapást mérnek rájuk, hogy végképp elnémítsák az el-
lenkezés és a dorgálás hangját.

Isten gyermekei – egyesek a börtöncellákban, mások az erdők és a hegyek 
eldugott rejtekében – Istenhez könyörögnek védelemért, miközben mindenféle 
gonosz angyalok által befolyásolt fegyveresek megölésüket tervezik. De ami-
kor a válság tetőzik, Izrael Istene közbelép, hogy megszabadítsa választottait. 
Az Úr ezt mondja: „És fölzendül éneketek, mint a szent ünnepek éjszakáján, és 
örvendez szívetek, amint azé, aki... megy az Úr hegyére, Izrael kőszálához. És 
megzendíti az Úr dicsőséges szavát, karjának lesújtását megmutatja megbúsult 
haragjában és emésztő tűz lángjában, vízáradással, zivatarral és jégeső kövével” 
(Ésa. 30:29–30).

Amikor a diadalittas, gúnyolódó, átkozódó gonosz tömeg már-már ráront 
zsákmányára, az éj sötétjénél sűrűbb feketeség ereszkedik a földre. Majd egy 
szivárvány, amely az Isten trónjáról áradó dicsfényben ragyog, átíveli az eget, 
és – úgy tűnik – mintha körülzárna minden imádkozó csoportot. A dühös soka-
ság megtorpan. Elhal a gúnyos kiáltás. Elfelejtkeznek gyilkos dühük célpontjáról. 
Szörnyű balsejtelmek között merednek Isten szövetségének jelére, és szeretné-
nek elrejtőzni megsemmisítő fényessége elől.

Isten népe ekkor egy tiszta, csengő hangot hall, amely ezt mondja: „Nézzetek 
fel!” És ők az égre emelve szemüket, meglátják az ígéret szivárványát. Eltűn-
nek az eget eltakaró haragos, fekete felhők, és Isten népének tekintete, mint 
egykor Istváné, a mennyre mered. Megpillantják Isten dicsőségét és a trónon 
ülő Emberfiát, akinek mennyei alakján a megalázás jelei láthatók; ajkáról pedig 
hallják a kérést, amelyet Atyja és a szent angyalok előtt mond: „Akiket nékem 
adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek” (Jn. 17:24). Ismét 
egy zengő, győzelmes hang hallatszik: „Jönnek! Jönnek a szentek, az ártatlanok 
és makulátlanok; megtartották az én béketűrésre intő beszédemet; angyalok 
közt fognak járni.” És a szilárd hitűek halvány, remegő ajkáról győzelmes kiáltás 
hangzik.

Isten éjfélkor mutatja meg hatalmát népe szabadítására. Feltűnik a nap, és 
teljes fényben ragyog. Jelek és csodák történnek gyors egymásutánban. A gono-
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szok rémülten és csodálkozva nézik e jeleneteket, az igazak pedig szent öröm-
mel szemlélik szabadulásuk jeleit. A természetben mintha minden a visszájára 
fordulna. A folyók állóvizekké válnak. Sötét, nehéz felhők jelennek meg, majd 
egymásra tornyosulnak. A haragos ég közepén egyetlen tiszta hely van, amely 
leírhatatlan dicsőségtől tündököl. Onnan hallatszik Isten hangja, amely olyan, 
mint a sok víz zúgása. Ezt mondja: „Meglett!” (Jel. 16:17)

Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés támad, olyan, 
„amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen 
nagy” (Jel. 16:18). Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az Isten 
trónjáról áradó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként 
inognak, és durva kövek szóródnak szerteszét. Mennydörgés hallatszik. Vihart je-
lez. A tenger tombol. Forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoznának. Az 
egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttöredezik. Mintha az 
alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek. Lakott szigetek eltűnnek. 
A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodomává formált, elnyelik a tajtékzó 
hullámok. Isten megemlékezik a nagy Babilonról, „hogy adjon annak inni az Ő 
búsult haragja borának poharából”. Hatalmas jégdarabok, „tálentom”-nyi nagy-
ságúak pusztítanak (Jel. 16:19, 21). A föld legragyogóbb városai összeomlanak. 
Nagyúri paloták, amelyekre a föld nagyjai vagyonukat tékozolták, hogy a maguk 
dicsőségét emeljék, szemük láttára válnak romhalmazzá. A börtönfalak szétha-
sadnak, és Isten gyermekei, a hitükért raboskodók megszabadulnak.

Sírok nyílnak meg, és „sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, fel-
serkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló 
utálatosságra” (Dn. 12:2). Azok, akik a harmadik angyal üzenetébe vetett hittel 
haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják, amikor Isten 
békeszövetséget köt törvénye megtartóival. Azok is, „akik Őt általszegezték” 
(Jel. 1:7), akik gúnyolódtak és nevettek Krisztus haláltusáján; és akik a leghe-
vesebben támadták igazságát és népét, feltámadnak, hogy meglássák Krisztus 
dicsőségét és a hűségesek megdicsőítését.

Az eget még mindig vastag felhők takarják, de már időnként látható a nap, 
amely Jahve bosszút árasztó szemének tűnik. Az égből vad villámok cikáznak, 
és lángszőnyeggel borítják el a földet. A rettenetes égzengést titokzatos, félel-
mes hangok harsogják túl, és meghirdetik a gonoszok pusztulását. E szavakat 
nem érti mindenki, de a hamis tanítók jól tudják, mit jelentenek. Akik még nem 
is olyan rég vakmerők, kérkedők, kihívók voltak, és ujjongva tiporták Isten tör-
vénytartó népét, nem tudnak hova lenni a megdöbbenéstől, és reszketnek a 
félelemtől. Jajveszékelésük túlharsogja az elemek tombolását. A démonok elis-
merik Krisztus istenségét, reszketnek hatalma előtt. És páni félelemtől fetrengő 
emberek irgalomért esedeznek.
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Az ősi próféta, aki látomásban szemlélte az ítélet napját, ezt mondta: „Jajgas-
satok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenható-
tól” (Ésa. 13:6). „Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, 
és az Ő nagyságának dicsősége előtt! A kevély szemű közember megaláztatik, és 
a főemberek magassága porba hajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama na-
pon. Mert a seregek Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden 
felemelkedett ellen, és az megaláztatik.” „Ama napon odadobja az ember ezüst 
bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt megha-
joljon, a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és 
a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, 
mikor felkél, hogy megrettentse a földet.” (Ésa. 2:10–12, 20–21)

Csillag tűnik elő egy felhőhasadékban. A sötét háttérben fénye négyszere-
sére nő. A remény és az öröm üzenetét hozza a hűségeseknek, de szigorral és 
haraggal tekint az Isten törvényét megszegőkre. Azok, akik mindent feláldoztak 
Krisztusért, most az Úr sátrának rejtekében biztonságban vannak. Próbára lettek 
téve, de a világ és az igazság megvetői előtt megmutatták, hogy hívek az értük 
meghalt Krisztushoz. Csodálatos változás történik azokkal, akik még a halállal 
farkasszemet nézve is szilárdan megőrizték feddhetetlenségüket. Hirtelen meg-
szabadulnak a démonoktól megszállt emberek sötét és rettentő zsarnokságától. 
Arcukon, amely nemrég még sápadt, gondterhelt és elgyötört volt, most a cso-
dálat, a hit és a szeretet ragyog. Ajkukon felcsendül a diadalmas ének: „Isten a 
mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért 
nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: 
zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától” 
(Zsolt. 46:2–4).

Miközben az ének, amely szent hitről tanúskodik, Isten felé száll, a felhők 
elvonulnak, és láthatóvá lesz a csillagos ég, amely leírhatatlan fényben tündököl 
a sötét és haragos mennybolt hátterében. A mennyei város dicsősége átsugárzik 
a félig nyitott ajtókon. Majd az égen megjelenik egy kéz. Két egymásba hajtott 
kőtáblát tart. A próféta ezt mondja: „Az egek kijelentik az Ő igazságát, mert az 
Isten bíró” (Zsolt. 50:6). A szent törvény, Isten igazsága, amely mennydörgés 
és fényesség közepette az élet kalauzaként hangzott el a Sinai-hegyről, most az 
ítélet mércéjeként tárul az emberek elé. A kéz szétnyitja a táblákat, és a Tízpa-
rancsolat szabályai tüzes tollal írt igéknek látszanak, és oly tisztán rajzolódnak ki, 
hogy mindenki el tudja olvasni. Az emlékek megélénkülnek, a babonaság és az 
eretnekség sötétsége szertefoszlik, és Isten tíz rövid, átfogó, hiteles igéje a föld 
minden lakója elé tárul.

Lehetetlen azoknak a rémületét és kétségbeesését leírni, akik lábbal tiporták 
Isten szent kívánalmait. Isten kinyilatkoztatta nekik törvényét, összemérhették 
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volna vele jellemüket, és megláthatták volna hibáikat, míg alkalmuk volt a meg-
térésre és megújulásra. De a világ kegyének elnyeréséért elvetették Isten ren-
delkezéseit, és másokat is törvényszegésre tanítottak. Isten népét szombatron-
tásra akarták kényszeríteni. Most az a törvény, amelyet semmibe vettek, elítéli 
őket. Meg kell látniuk a félelmes valóságot: hogy nincs semmi mentségük. Ők 
döntötték el, hogy kit fognak szolgálni és imádni. „Akkor ismét látni fogjátok, 
hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istent tisztelők és az Őt nem 
tisztelők között” (Mal. 3:18).

Isten törvényének ellenségei – a papoktól a legkisebb emberig – most új fo-
galmat kapnak az igazságról és a kötelességről. Túl későn ismerik fel, hogy a 
negyedik parancsolatban foglalt szombat az élő Isten pecsétje. Túl későn látják 
meg a hamis szombat valódi jellegét, és azt, hogy fövény volt az az alap, amely-
re építettek. Rádöbbennek arra, hogy Isten ellen harcolnak. A vallás tanítói sok 
embert romlásba vittek, miközben azt hazudták, hogy az Éden kapujához ve-
zetik őket. Csak a végső leszámoláskor derül ki, milyen nagy a felelősségük a 
szent tisztséget viselő embereknek, és milyen súlyos következményekkel jár a 
hűtlenségük. Csak az örökkévalóságban fogjuk igazán megérteni, hogy milyen 
veszteség egyetlen lélek elvesztése. Félelmes lesz annak az embernek a végzete, 
akinek Isten ezt fogja mondani: Távozz tőlem, gonosz szolga!

Isten a mennyből fogja meghirdetni Jézus eljövetelének napját és óráját, és 
megkötni népével az örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó mennydörgésként 
zengenek végig a földön. Isten Izraele figyel, felfelé tekint. Arcuk Isten dicső-
ségétől fénylik, mint a Sinai-hegyről alászálló Mózesé. A gonoszok képtelenek 
rájuk tekinteni. Amikor pedig az áldás elhangzik azok felett, akik a szombat meg-
szentelésével megdicsőítették Istent, hatalmas győzelmi kiáltás hangzik fel.

Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötétnek 
látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felismeri az 
Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé közeledő és egyre 
fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő lesz belőle, amely 
megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a szövetség szivárványa ível. Jézus ha-
talmas győzőként lép elő. Most nem „fájdalmak férfia”-ként jön, hogy kiigya a 
szégyen és a szenvedés keserű poharát, hanem a menny és a föld győzteseként, 
az élők és holtak bírájaként, aki „hiv és igaz”; aki „igazságosan ítél és hadakozik”. 
„És mennyei seregek követik... vala Őt” (Jel. 19:11, 14). A királyt útján szent 
angyalok hatalmas, megszámlálhatatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, 
mennyei dallam hangzik. Az égen számtalan tündöklő alak látható – „tízezerszer 
tízezer és ezerszer ezer”. Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a 
tündöklés meghaladja az emberi képzeletet. „Dicsősége elborítja az egeket, és 
dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé.” (Hab. 3:3–4) Amint az 
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„élő” felhő közelebb ér, minden szem meglátja az élet Fejedelmét. Szent fejét 
nem csúfítja töviskorona. Szent homlokán a dicsőség királyi koronája tündököl. 
Arca fényesebb, mint a vakító déli nap. „És az Ő ruháján és tomporán oda vala 
írva az Ő neve: királyoknak Királya és uraknak Ura.” (Jel. 19:16)

Közelében minden arc „fakósárgává” válik. Isten kegyelmének visszautasító-
it az örök nyomorúság rettegése lepi meg. „Szíve megolvadt, a térdek reszket-
nek..., mindnyájuk arca elvesztette pirosságát.” (Jer. 30:6; Náh. 2:10) Az igazak 
reszketve kiáltják: „Ki állhat meg?” Az angyalok ajkán elhal az ének, és egy ideig 
félelmes csend van. Majd Jézus hangja hallható. Ezt mondja: „Elég néked az én 
kegyelmem.” Az igazak arca felragyog, és minden szívet öröm tölt be. Az angya-
lok pedig, akik közelednek a földhöz, egyre hangosabban kezdenek énekelni.

A királyok Királya leereszkedik a lángoló tűz övezte felhőn. Az ég tekercssze-
rűen felgöngyölödik, a föld remeg, minden hegy és minden sziget kimozdul a he-
lyéből. „Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülötte 
erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a földet, hogy megítélje népét.” 
(Zsolt. 50:3–4)

„És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatal-
masak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a 
hegyek kőszikláiba; és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mireánk, 
és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a Bárány haragjá-
tól: mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jel. 6:15–17)

Elhallgat a gúnyolódó tréfálkozás. A hazug ajkak elnémulnak. Megszűnik a 
fegyverek zaja, a csata kavargása, a saruk harci zaja, és nincs többé „vérbe fer-
tőztetett öltözet” (Ésa. 9:5). Csak az ima, a sírás és a jajveszékelés hangja hal-
latszik. A nemrég még gúnyolódó ajkak ezt kiáltják: „Eljött az Ő haragjának ama 
nagy napja; és ki állhat meg?”. A gonoszok azért imádkoznak, hogy inkább a he-
gyek sziklái temessék el őket, mintsem találkozzanak azzal, akit semmibe vettek 
és elutasítottak.

Ismerik azt a hangot, amely behatol a halottak fülébe. Hányszor hívta megté-
résre őket e szomorú, kedves hang! Hányszor szólalt meg barátnak, testvérnek a 
Megváltó szívhez szóló kérlelése! A kegyelem elutasítóinak semmi sem szólhat 
olyan kárhoztatóan, vádolóan, mint az a hang, amely oly sokáig esdekelte: „Tér-
jetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Hiszen miért halnátok meg?” (Ez. 
33:11) Ó, ha ez a hang ismeretlen lett volna nekik! Jézus ezt mondja: „Hívtalak 
titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vet-
te; és elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondol-
tatok” (Pld. 1:24–25). Ez a hang emlékeket ébreszt bennük, amelyeket szívesen 
elfelejtenének – a semmibe vett intéseket, a visszautasított hívásokat, a lebe-
csült kiváltságokat.
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Ott vannak azok is, akik kigúnyolták a megalázott, szenvedő Krisztust. Lelkük 
megremeg, amikor eszükbe jutnak a főpap felszólítására mondott ünnepélyes 
szavai: „Mostantól fogva meglátjátok az embernek Fiát ülni az Istennek hatal-
mas jobbján, és eljőni az égnek felhőiben” (Mt. 26:64). És most látják dicsőség-
ben, és látniuk kell azt is, hogy Isten jobbján ül.

Akik kinevették, amikor Isten Fiának nevezte magát, most szótlanok. Ott 
van a gőgös Heródes, aki gúnyt űzött Krisztus királyságából, és megparancsolta 
gúnyolódó katonáinak, hogy koronázzák Krisztust királlyá. Ott vannak azok is, 
akik durván vállára tették a bíborpalástot, szent homlokára a töviskoszorút, a 
„jogart” a kezébe adták, és gúnyolódva, átkozódva térdet hajtottak előtte. Akik 
ütötték és leköpték az élet Fejedelmét, azok most nem tudják elviselni átható 
tekintetét, és menekülnek megemésztő dicsősége elől. A katona, aki átszúrta 
oldalát, az emberek, akik átszögezték a kezét és a lábát, rémülten és bűntudattal 
nézik a szögek és a dárda nyomát.

A papok és a főemberek előtt megdöbbentő pontossággal elevenednek fel a 
Golgota eseményei. Rémült borzongással emlékeznek vissza, miként kiáltották 
ujjongva, fejüket csóválva: „Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. 
Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az 
Istenben; mentse meg most Őt, ha akarja” (Mt. 27:42–43).

Jól emlékeznek a példázatra, amelyet a Megváltó azokról a szőlőmunkások-
ról mondott, akik megtagadták gazdájuktól a szőlőskert termését, bántalmazták 
szolgáit, és a fiát megölték. Az ítéletre is emlékeznek, amit ők mondtak ki: A sző-
lőskert ura „mint gonoszokat gonoszul elveszti őket”. A papok és a vének a saját 
eljárásukat és megérdemelt végzetüket ismerték fel e hűtlen emberek bűnében 
és büntetésében. Halálos gyötrelmükben kiáltozni kezdenek. A Jeruzsálem utcá-
in egykor végig harsogó „feszítsd meg, feszítsd meg” kiáltásnál hangosabb ez az 
ijesztő, kétségbeesett sikoltás: „Ő az Isten Fia, az igazi Messiás!”. És szeretnének 
elmenekülni a királyok Királyának közelségéből. De az elemek harcában szétha-
sadt föld mély üregeiben hiába próbálnak elrejtőzni.

Az igazság megtagadóinak életében vannak pillanatok, amikor megjelennek 
előttük képmutató életük kínzó emlékei, lelkiismeretük felébred, és lelkük ele-
ped a mit sem érő sajnálkozástól. De ez nem is hasonlítható ahhoz a bűntudat-
hoz, amely akkor támad bennük, amikor „eljő, mint vihar, az, amitől féltek”, és a 
nyomorúság, „mint forgószél, elközelget!” (Péld. 1:27) Akkor azok, akik Krisztust 
és hű népét el akarták pusztítani, meglátják a megdicsőültekre sugárzó fényes-
séget, és rémüldözésük közben hallják a szentek boldog kiáltását: „Ímé Istenünk, 
akit mi vártunk, és aki megtart minket” (Ésa. 25:9).

A föld rázkódása, a villámok cikázása és az ég zengése közepette hívja elő 
Isten Fia az alvó szenteket. Kezét az ég felé emeli, és az igazak sírjára tekintve 



89A Nagy Küzdelem, 565-597. (Isten népe megszabadul)

kiáltja: „Ébredjetek, ébredjetek, ébredjetek, ti, akik alusztok a porban, és kel-
jetek fel!”. A halottak az egész földön meghallják ezt a hangot, és akik hallják 
– minden nemzetségből, ágazatból, nyelvből és népből mérhetetlen sokan élet-
re kelnek. A halál tömlöcéből lépnek elő, hervadhatatlan dicsőségben. Lépésük 
zajától zeng a föld. „Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” (I. Kor. 
15:55) – kiáltják. Az élő igazak és a feltámadt szentek hangja boldog győzelmi 
kiáltásban olvad össze.

A halottak olyan termettel támadnak fel, amilyennel a sírba szálltak. Ádám is 
a feltámadt sokaság között áll. Alakja méltóságteljes, alig kisebb, mint az Isten 
Fiáé. Élesen különbözik a későbbi nemzedékektől. Ez is mutatja, hogy az em-
beriség elkorcsosult. De az igazak az örök ifjúság frissességével és elevenségé-
vel támadnak fel. Isten kezdetben nemcsak a maga jellemének, de alakjának és 
arcának hasonlatosságára is teremtette az embert. A bűn azonban eltorzította 
Isten képmását, és majdnem kitörölte az emberből. De Krisztus eljött, hogy visz-
szaadja azt, ami elveszett. Ő át fogja változtatni a mi nyomorúságos testünket, 
és hasonlóvá teszi az Ő dicsőséges testéhez. A halandó romlandó test, amelyet 
eltorzított és beszennyezett a bűn, tökéletes, szép és halhatatlan lesz. Minden 
fogyatékosság és rútság a sírban marad. A rég elvesztett Édenbe – az élet fájá-
hoz – visszavitt üdvözültek növekedni fognak, mígnem elérik kezdetben kapott 
méltóságteljes magasságukat. A bűn átkának utolsó maradványa is eltűnik, és 
Krisztus hű gyermekei „az Úrnak, a mi Istenünknek” szépségét fogják viselni, és 
testben, lélekben, értelemben Uruk tökéletes hasonmását fogják tükrözni. Ó, 
sokat emlegetett, régóta remélt, türelmetlenül várt, de igazán soha meg nem 
értett, csodálatos üdvösség!

Az élő igazak „nagy hirtelen, egy szempillantásban” elváltoznak. Isten szava 
nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná teszi őket, és a feltámadt szentek-
kel együtt elragadja őket az Úr elé a levegőbe. Az angyalok „egybegyűjtik az 
Ő választottait a négy szelek felől, a föld egyik végétől a másik végéig”. A kicsi 
gyermekeket szent angyalok helyezik anyjuk karjába. Barátok, akiket régen el-
szakított egymástól a halál, újra találkoznak, hogy soha többé el ne váljanak. 
Most boldogan énekelve együtt emelkednek fel Isten városába.

A felhőhintó oldalán szárnyak vannak; alatta pedig élő kerekek; és amint a 
szekér felfelé gurul, a kerekek ezt kiáltják: „ Szent!”. Útközben a szárnyak is ki-
áltják: „Szent!”, és a kísérő angyalok is kiáltják: „Szent, szent, szent, az Úr Isten, 
a Mindenható!” És amint a szekér az Új Jeruzsálem felé gördül, a megváltottak 
„Hallelujá”-t zengenek.

A Megváltó, mielőtt belép Isten Városába, átadja követőinek győzelmük 
szimbólumait, és rájuk helyezi királyságuk rangjeleit. A fénylő sorok négyszö-
get alkotnak Királyuk körül, akinek fenséges alakja messze kimagaslik a szentek 



90 3. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

és az angyalok között. Szeméből sugárzik a jóság és a szeretet. Az üdvözültek 
megszámlálhatatlan sokasága Krisztusra függeszti tekintetét. Minden szem az 
Ő dicsőségét szemléli, akinek „rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem 
ember fiaié”. Jézus a dicsőség koronáját saját jobbjával helyezi a győzők fejére. 
Mindenkinek van koronája; rajta új neve (Jel. 2:17) és ez a felirat áll: „Szentség 
az Úrnak.” Jézus minden kézbe győzelmi koronát és csillogó hárfát tesz. Amikor 
a parancsnokló angyalok megadják a hangot, az üdvözültek ujjai ügyesen futnak 
végig a hárfa húrjain, és sokszínű dallamot csalnak ki belőlük. Minden szív leír-
hatatlan örömmámorban úszik, és minden száj hálás dicséretre nyílik: „Annak, 
aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinktől az Ő vére által, 
és tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség 
és hatalom mind örökkön örökké!” (Jel. 1:5–6)

A Szent Város a megváltottak elé tárul. Jézus szélesre tárja gyöngykapuit. Az 
igazság megtartói belépnek rajtuk, és megpillantják az Édent, az ártatlan Ádám 
otthonát. Halandó fül által soha nem hallott hangon e szavak hallatszanak: „Küz-
delmetek véget ért.” „Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, 
amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”

Ekkor teljesedik az az ima, amelyet a Megváltó tanítványaiért mondott: „Aki-
ket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is énvelem legyenek.” Krisz-
tus az Atya elé, „az Ő dicsősége elé” állítja „feddhetetlenségben nagy örömmel” 
(Júd. 24) azokat, akiket vérén vásárolt meg, és ezt mondja: „Ímhol vagyok én és 
a fiak, kiket Te adtál nekem.” „Akiket nékem adtál, megőrizém.” A megváltó sze-
retet csodái ezek! Mily mámoros örömet hoz az az óra, amikor az örökkévalóság 
Atyja a megváltottakra tekintve meglátja a saját képmását, amikor a bűn torzí-
tása megszűnik, rontása elmúlik, és az ember újra összhangba kerül Istennel.

Jézus leírhatatlan szeretettel köszönti hűséges gyermekeit „Uruk örömé-
ben”. A Megváltó boldog, hogy a dicsőség országában láthatja a gyötrelme és 
megaláztatása árán megmentett lelkeket. Az üdvözültek osztoznak örömében, 
amikor a szentek között észreveszik azokat, akik imáik, fáradozásuk, szeretetük 
és áldozatuk nyomán tértek Krisztushoz. A fenséges fehér trón köré gyűlve, ki-
mondhatatlan öröm tölti el szívüket, amikor meglátják azokat, akiket ők vezet-
tek Krisztushoz. Látják, hogy e hívők is megnyertek másokat, és az ő gyümölcsük 
is újakat. Mindnyájan révbe jutottak. Koronájukat Jézus lábához teszik, és dicsé-
rik Őt a végtelen örökkévalóságon át.

Amikor Jézus Isten városában fogadja a megváltottakat, elragadtatott ujjon-
gás zeng át a légen. A két Ádám találkozik. Isten Fia kitárt karral fogadja az em-
beriség ősét, akit Ő teremtett, aki Alkotója ellen vétkezett, akinek a bűnéért a 
Megváltó a keresztre feszítés nyomát a testén viseli. Amikor Ádám megpillantja 
a durva szögek helyét, Urának nem a keblére, hanem alázattal a lábához borul, 
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és így kiált: „Méltó, méltó a megöletett Bárány!” A Megváltó gyengéden feleme-
li Ádámot, és tekintetét rég elvesztett édeni otthonára irányítja.

Ádám élete az Édenből való kiűzetés után tele volt gyötrelemmel. Minden 
hervadó levél, minden áldozati állat, a gyönyörű természet minden betegsége, 
az ember tisztaságán ejtet szennyfoltok újra meg újra bűnére emlékeztették. 
Mérhetetlenül mardosta a bűntudat, amikor látta a sokasodó gonoszságot, és 
amikor óvó szavára az volt a szemrehányó válasz, hogy ő okozta a bűnt. Csaknem 
ezer éven át viselte türelmes alázattal vétkének büntetését. Őszintén megbánta 
bűnét. Bízott a megígért Megváltó érdemeiben, és a feltámadás reménységével 
halt meg. Isten Fia jóvá tette az ember kudarcát és bukását. Jézus engesztelő 
szolgálata nyomán Ádám visszakapja korábbi birodalmát.

Ádám elragadtatással tekint a fákra, amelyekben egykor gyönyörködött. Ár-
tatlan és boldog korában ő szedte le róluk a gyümölcsöt. Látja a szőlőt, amelyet 
ő ápolt, a virágokat, amelyeket egykor oly szívesen gondozott. Értelme felfogja, 
hogy valóság az, amit lát; hogy ez a kert tényleg a helyreállított Éden, amely 
pompásabb most, mint amikor elvesztette. A Megváltó az élet fájához vezeti. 
Szakít pompás gyümölcséből, és Ádámnak nyújtja. Ádám körülnéz, és az Éden-
ben meglátja üdvözült családjának sok-sok tagját. Csillogó koronáját Jézus lá-
bához teszi, és keblére borulva átöleli. Majd megérinti az aranyhárfát, és győ-
zelmes énekét visszhangozza a mennybolt: „Méltó, méltó, méltó a Bárány, aki 
megöletett, és újra él!” Ádám családja átveszi a hangot. Koronájukat a Megváltó 
lábához teszik, és térdet hajtva imádják Őt.

E megbékülésnek tanúi azok az angyalok, akik sírtak Ádám bukásán, és örül-
tek, amikor a feltámadt Jézus – megnyitva a nevében hívők sírját – visszatért 
a mennybe. És most, látva, hogy a megváltás munkája lezárult, az angyalok is 
dicsénekbe kezdenek.

A trón a kristálytengerre néz, amely az Istentől rásugárzó dicsőségben mint-
ha tűzben égő üvegből lenne. A tengeren sorakoznak fel azok, akik diadalmas-
kodtak „a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán”. A 
száznegyvennégyezer a Báránnyal a Sion-hegyén áll, kezükben az „Istennek hár-
fái”, és a „hárfások szava”, „akik az ő hárfájukkal hárfáznak”, olyan, mint a sok víz 
zúgása és nagy mennydörgés hangja. A trón előtt „új éneket” énekelnek, ame-
lyet a száznegyvennégyezren kívül senki más nem tanulhat meg. Ez Mózes éne-
ke és a Bárányé – a szabadulás éneke. Ezt az éneket csak a száznegyvennégyezer 
tudja megtanulni, mert ez tapasztalatuk éneke – olyan tapasztalaté, amilyen 
senki másnak soha nem volt. „Ezek azok, akik követik a Bárányt valahová megy.” 
Krisztus a földről, az élők közül ragadta el őket, és ők „Istennek és a Báránynak 
zsengéi” (Jel. 15:2–3; 14:1–5). „Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból.” 
Olyan nyomorúságot viseltek el, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni. Ki-
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állták Jákób éjszakájának gyötrelmeit, és közbenjáró nélkül álltak meg az utolsó 
csapások idején. De megszabadultak, mert „megmosták az ő ruháikat, és meg-
fehérítették ruháikat a Bárány vérében”. „Szájukban nem találtatott álnokság, 
mert... feddhetetlenek” Isten előtt. „Ezért vannak az Isten királyi széke előtt; 
és szolgálnak néki éjjel és nappal az Ő templomában; és aki a királyi széken ül, 
kiterjeszti sátorát felettük.” Az éhség és a ragály a szemük láttára tette a földet 
pusztasággá. A nap nagy hőséggel perzselte az embereket. Ők is szenvedtek, 
éheztek, szomjaztak. De „nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, 
sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a Bárány, aki a királyi széknek 
közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl 
Isten az ő szemeikről minden könnyet” (Jel. 7:14–17).

A Megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte és 
fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak, és megtisztultak a szenve-
dések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágalmat. Harcok és 
fájdalmak árán is követték Megváltójukat. Megtagadták önmagukat, és keserves 
csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből megismerték a bűn utálatosságát, 
hatalmát, terhét, keservét, és meggyűlölték a bűnt. Annak a végtelen áldozat-
nak a tudata, amelyet a menny gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket, 
Isten iránt pedig olyan hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem 
bukott lények számára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt 
bocsátott meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhet-
nek dicsőségében is.

Isten örökösei padlásszobákból, kunyhókból, börtönökből, vesztőhelyekről, 
hegyekről és pusztaságokból, a föld barlangjaiból, a tenger üregeiből jönnek 
elő. A földön „nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve” jártak. Milliók szálltak 
meggyalázva a sírba, mert állhatatosan elutasították Sátán megtévesztő köve-
teléseit. Földi bíróságok a legelvetemedettebb bűnözőknek nevezték őket. De 
most „Isten (a) Bíró” (Zsolt. 50:6), és a földi döntések visszájukra fordultak. 
„Népe gyalázatát (az Úr) eltávolítja” (Ésa. 25:8). „Hívják őket szent népnek, 
az Úr megváltottainak.” Isten „ékességet” ad nekik „a hamu helyett, örömnek 
kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett” (Ésa. 
62:12; 61:3). Nem lesznek többé gyengék, lesújtottak, legyőzöttek és elnyo-
mottak. Most már mindig az Úrral lesznek. A föld legnagyobb méltóságai nem 
viseltek gazdagabb öltözéket annál, mint amilyenben ők állnak a trón előtt. 
Földi uralkodók homlokára soha nem helyeztek olyan tündöklő fejéket, ami-
lyen az ő fejüket koronázza. Örökre vége szakad a fájdalomnak és a sírásnak. 
A dicsőség királya letöröl arcukról minden könnyet. Nem lesz többé semmi ok 
a bánatra. A megváltottak pálmaágat lengetve dicséneket zengnek, tisztán, 
szépen és harmonikusan. Mindenki énekelni kezd, mígnem az egész mennyet 
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betölti a himnusz: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a 
Bárányé!”. És a menny összes lakója e hálaénekkel válaszol: „Ámen: áldás és 
dicsőség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind 
örökkön örökké” (Jel. 7:10, 12).

Ebben az életben csak ízlelgetjük a megváltás csodáit. Véges elménkkel mély-
ségesen elgondolkozhatunk azon a szégyenen és dicsőségen, életen és halálon, 
igazságon és irgalmasságon, amely a kereszten találkozott, de a legnagyobb erő-
feszítéssel sem tudjuk teljesen felfogni, mit is jelent. A megváltó szeretet hosz-
szúságáról és szélességéről, mélységéről és magasságáról csak némi fogalmat 
alkothatunk. Amikor a megváltottak úgy látnak, amint Isten látja őket, és úgy 
ismernek, ahogy Isten ismeri őket, akkor sem fogják teljesen megérteni ezt a 
szeretetet. De az örök korszakokon át újabb és újabb igazságok tárulkoznak ki 
a csodálkozó és elragadtatott értelem előtt. Amikor földi bajok, fájdalmak és 
kísértések elmúlnak és okai is megszűnnek, Isten népe még akkor is tisztán és 
világosan fogja tudni, hogy mi volt megváltásának ára.

Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltot-
tak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják 
látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta 
a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsé-
ge, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát, 
hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja 
arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította 
szívét, és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni 
és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből 
letette dicsőségét, és megalázta magát. Amikor az üdvözültek Megváltójukra 
néznek, és arcán meglátják az Atya örök dicsőségét; amikor trónjára tekintenek, 
amely öröktől fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem 
lesz vége, lelkesen énekelni kezdenek: „Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek, és 
aki megváltott minket Istennek a maga végtelenül drága vérén!”

A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. A Golgotáról sugárzó fény-
ben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodálattal gon-
doltunk, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengédség és atyai szeretet 
egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal. Míg Krisztus magas és fel-
emelt trónjának fenségét szemléljük, meglátjuk jellemének szépségét, és meg-
értjük, ahogy még soha, hogy mit jelent ez az örökkévaló név: „Mi Atyánk”.

Látni fogjuk, hogy az, akinek bölcsessége végtelen, csak Fiának odaáldozá-
sával válthatott meg minket. De a Megváltót ezért az áldozatért kárpótolja a 
megváltott, szent, boldog és halhatatlan lényekkel benépesült föld. Annak a küz-
delemnek az eredményeként, amelyet a Megváltó a sötétség hatalmaival vívott, 
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a megváltottak boldogsága növelni fogja Isten dicsőségét az örökkévalóságon 
át. Egyetlen léleknek oly nagy értéke van, hogy az Atya elfogadja az érte fizetett 
árat. Krisztus is boldogan nézi mérhetetlen áldozatának gyümölcseit.

<<< vissza a 3. tanulmányhoz

4. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY KÜZDELEM, 490-499. (A SPIRITIZMUS)

Krisztus követői számára végtelenül fontos és vigasztaló az a szentírási igaz-
ság, amely a szent angyalok szolgálatát érinti. A népszerű teológia tévelygései 
azonban elhomályosították és eltorzították ezt a bibliai tanítást. A lélek halha-
tatlanságának tanát a kereszténység először csak kölcsön vette a pogány filozófi-
ától. Ez a tan később a hitehagyás sűrű sötétségében keresztény hittétellé vált, 
és kiszorította azt a világos szentírási igazságot, hogy „a halottak semmit nem 
tudnak”. Tömegek hiszik el, hogy azok „a szolgáló lelkek”, akiket Isten az üdvös-
ség örököseinek szolgálatába állított, meghalt emberek lelkei. Pedig a Szentírás 
bizonyságot tesz a mennyei angyalok létezéséről és arról, hogy mielőtt még egy 
ember is meghalt volna, az angyalok már kapcsolatban voltak az emberi törté-
nelemmel.

Az a dogma, hogy az ember a halálban is megőrzi öntudatát, különösen pedig 
az a hiedelem, hogy a halott lelke visszatér szolgálni az élőknek, készítette el a 
modern spiritizmus útját. Ha a halottak Isten és a szent angyalok társaságába ke-
rülnek, és sokkal többet tudnak, mint korábban, miért ne térnének vissza a földre, 
hogy eligazítsák és oktassák az élőket? Hogyha a halottak lelke földi barátaik körül 
lebeg – miként azt neves teológusok tanítják –, miért ne beszélhetnének velük, 
hogy óvják őket a vétkezéstől, vagy vigaszt nyújtsanak a gyászban? Hogyan utasít-
hatnák el a megdicsőült lelkek által küldött mennyei tanítást azok, akik hisznek a 
halottak öntudatos állapotában? E szentnek tartott kapcsolatot Sátán felhasználja 
szándékai megvalósítására. A bukott angyalok, akik teljesítik parancsait, a szellem-
világ követeiként jelennek meg. A gonoszság fejedelme, azt állítva, hogy kapcso-
latba hozza az élőket a holtakkal, bűvkörébe vonja az embereket.

Sátán az emberek elé tudja idézni meghalt barátaik hasonmását. Bámulatos 
pontossággal utánozza az ismerős tekintetet, a jól ismert szavakat, a hanghor-
dozást. A hamisítvány tökéletes. Sok ember, akit megvigasztal az a tudat, hogy 
szeretteik a menny boldogságát élvezik, a veszély gyanúja nélkül „hitető lelkekre 
és gonosz lelkek tanításaira” hallgat.

Amikor e becsapottak elhiszik, hogy a halottak ténylegesen visszatérve érint-
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kezhetnek velük, Sátán megidézi a halottak állítólagos lelkeit. Ezek a lények azt 
állítják, hogy élvezik a mennyei boldogságot, sőt előkelő helyet foglalnak el 
a mennyben. Így széltében-hosszában terjed az a tévhit, hogy Isten nem tesz 
különbséget az igazak és a gonoszok között. Ezek a látogatók, akik állítólag a 
szellem világából jöttek, néha helyénvalónak bizonyuló figyelmeztetéseket és 
intéseket mondanak. Miután megnyerték az emberek bizalmát, olyan tanokat 
hirdetnek, amelyek aláássák a Szentírásba vetett hitet. Azt a látszatot keltik, 
hogy érdeklődnek földi barátaik iránt, és közben elfogadtatják velük a legveszé-
lyesebb tévedéseket. Az a tény, hogy igazat is mondanak, és olykor bekövetkező 
eseményeket is meg tudnak jövendölni, a megbízhatóság látszatát keltik. Hamis 
tanításaikat tömegek fogadják szívesen, és fenntartás nélkül el is hiszik, mintha 
azok a Biblia legszentebb igazságai lennének. Isten törvényét elvetik, a kegyelem 
Lelkét semmibe veszik, és a szövetség vérét szentségtelen dolognak tartják. E 
látogatók tagadják Krisztus istenségét, sőt a Teremtőt is önmagukkal egy szintre 
helyezik. A nagy lázadó tehát új köntösben folytatja Isten elleni harcát, amely a 
mennyben kezdődött, és a földön közel hatezer éve tart.

Sokan a médiumok csalására és bűvészkedésére akarják fogni a természet-
fölötti megnyilatkozásokat. Az igaz, hogy a médiumok a csalást sokszor valódi-
nak tüntetik fel, de olykor természetfölötti erők is feltűnően közrejátszanak. A 
titokzatos kopogtatás, amellyel a modern spiritizmus elkezdődött, nem emberi 
csalás vagy ravaszság terméke volt, hanem a gonosz angyalok munkája, akik így 
vezették be a leglélekrombolóbb csalások egyikét. Sok embert ejt tőrbe az a hi-
edelem, hogy a spiritizmus csupán emberi szélhámosság. Amikor pedig szemtől 
szembe kerülnek olyan megnyilatkozással, amely szerintük csakis természetfö-
lötti lehet, elhiszik, hogy e jelenségek mögött Isten hatalma húzódik.

Ezek az emberek figyelmen kívül hagyják azt, amit a Szentírás a Sátán és kép-
viselői által művelt csodákról mond. A fáraó varázslói sátáni segítséggel tudták 
utánozni Isten munkáját. Pál kijelenti, hogy Krisztus második adventje előtt a sá-
táni erők ehhez hasonló csodákat fognak művelni. „Sátán ereje... a hazugságnak 
minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdsá-
gával” (II. Thessz. 2:9–10) fog megmutatkozni. János apostol elmondja, hogy mi-
ként fog jelentkezni az utolsó napokban ez a csodatevő hatalom: „Nagy jeleket 
tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhi-
teti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje.” (Jel. 
13:13–14) Nem puszta csalásokról szól ez a jövendölés. Sátán eszközei nemcsak 
színlelik a csodákat, amelyekkel félrevezetik az embereket, hanem ténylegesen 
képesek csodát művelni.

A sötétség fejedelme, aki oly régóta használja lángelméjét a csalásra, kísér-
téseivel ügyesen alkalmazkodik minden emberhez és minden körülményhez. 
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Művelt és jó érzésű embereknek a spiritizmus szalonképesebb és kulturáltabb 
formáit kínálja, és ezzel sok embert hálójába tud fogni. A spiritizmus nyújtotta 
bölcsességről Jakab apostol így ír: „Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, 
hanem földi, testi és ördögi” (Jak. 3:15). Ezt azonban a nagy csaló leplezi, ha 
szándékait éppen lepleznie kell. Ő, aki csillogó mennyei szeráf képében tudott 
megjelenni Krisztus előtt a megkísértés pusztájában, az emberhez is a legmeg-
nyerőbb formában, világosság angyalaként jön. Felemelő dolgokra irányítva a 
figyelmet, az értelemre próbál hatni. Csodálatos, meghökkentő jelenetekkel 
ragadja meg a képzeletet; a szeretet és a jótékonyság látszatával pedig az ér-
zelmeket is megnyeri. Az embert – képzeletének szárnyakat adva – büszkévé 
teszi a maga bölcsességére, és arra ösztönzi, hogy semmibe vegye az örök-
kévaló Istent. Az a hatalmas lény, aki fel tudta vinni a világ Megváltóját egy 
nagyon magas hegyre, hogy bemutassa neki a föld összes országát és e biro-
dalmak dicsőségét, kísértéseivel meg tudja rontani mindazok érzékeit, akiket 
Isten hatalma nem véd.

Sátán ma is hízelgéssel ámítja el az embert, mint annak idején Évát az Éden-
ben. Vágyat ébreszt benne a tiltott tudomány és az önfelmagasztalás után. Ezek a 
bűnök okozták Sátán bukását, és ezekkel akarja az embert is megrontani. „Olya-
nok lesztek, mint az Isten – mondja –: jónak és gonosznak tudói” (I. Móz. 3:5). A 
spiritizmus azt tanítja, hogy „az ember fejlődő teremtmény, akinek születése óta 
az a rendeltetése, hogy fejlődjék az Istenség felé, egészen az örökkévalóságig”. 
Azt is tanítja, hogy „minden lélek magát fogja megítélni, és nem más”. „Az ítélet 
igazságos lesz, mert önítélet... A trónt önmagadban hordod.” Egy spiritiszta ta-
nító ezt állította, amikor „lelki öntudat”-ra ébredt: „Embertársaim, mindnyájan 
el nem bukott félistenek voltatok.” Egy másik szerint: „Minden igaz és tökéletes 
lény tulajdonképpen Krisztus.”

Sátán a végtelen Istennek – az imádat igazi tárgyának – igazságossága és tö-
kéletessége helyébe, Isten törvényének – az emberi vívmányok igazi mércéjé-
nek – igazságossága helyébe az ember bűnös, tévedő természetét teszi. Szerinte 
ez az imádat egyetlen tárgya, az ítélet egyetlen mércéje, a jellem normája. Ez is 
haladás, de nem felfelé, hanem lefelé.

Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. 
Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglal-
kozunk. Hasonlóvá leszünk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. Az ember nem 
juthat magasabbra azoknál a normáknál, amelyeket a tisztaságról, a jóságról és 
az igazságról elfogadott. Ha valaki önmagát tartja a legnagyszerűbb ideálnak, 
soha nem jut magasabbra. Inkább egyre mélyebbre süllyed. Csak a kegyelmes 
Isten képes az embert megszentelni. Ha az ember magára marad, útja szükség-
szerűen lefelé visz.
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Az önző, élvezetet szerető, érzéki embernek a spiritizmus kevésbé ravasz 
álarcban jelentkezik, mint a csiszoltabb és értelmesebb embernek. Az előbbiek a 
spiritizmus durvább formáiban találják meg azt, ami megfelel hajlamaiknak. Sá-
tán figyelemmel kíséri az ember természetének gyengeségét. Megfigyeli, hogy 
ki milyen bűnökre hajlamos. Azután alkalmakat teremt e hajlamok kielégítésé-
re. Az egyébként megengedett dolgok túlhajszolására kísérti az embert; mér-
téktelenséggel gyengíti fizikai, szellemi és erkölcsi képességeit. Emberek ezreit 
rontja meg szenvedélyeik kielégítése útján, és eldurvítja egész lényüket. Hogy 
pedig munkáját teljessé tegye, a gonosz angyalok által kijelenti, hogy „az igazi 
tudás az embert minden törvény fölé emeli”; hogy „minden, ami van jó”; hogy 
„Isten nem kárhoztat”; hogy „minden elkövetett bűn ártatlan”. Amikor így elhi-
teti az emberekkel, hogy a vágy a legfőbb törvény; hogy a szabadság mindenre 
feljogosít; hogy az ember csak önmagának tartozik számadással, ki csodálkozhat 
azon, ha az erkölcstelenség és romlottság elburjánzik? Tömegek kapnak mohón 
azokon a tanításokon, amelyek megengedik, hogy érzéki szívükre hallgassanak. 
Az önuralom kantárait az emberi vágyak tartják kézben. Sok ember szellemi és 
lelki képességeit az ösztönei uralják, és Sátán ujjong, hogy ezrével sodorhatja 
hálójába azokat, akik magukat Krisztus követőinek vallják.

De senkinek sem kötelező a spiritizmus hazugságainak csapdájába esnie. Is-
ten elég világosságot adott a világnak ahhoz, hogy észrevegye a csapdát. Ahogy 
már láttuk, a spiritizmus alapját képező elmélet ellentétben áll a Szentírás legvi-
lágosabb kijelentéseivel. A Biblia kinyilatkoztatja, hogy a halottak semmit nem 
tudnak, és nem gondolkoznak; hogy nem vesznek semmiben részt, ami a nap 
alatt történik, és nem tudnak szeretteik örömeiről, sem fájdalmairól.

Isten határozottan megtiltotta a halottidézést. A héberek korában egyesek 
azt állították – miként ma a spiritiszták –, hogy kapcsolatban vannak a halot-
takkal. A megidézett halottakat, ahogy a túlvilági látogatókat nevezték, a Biblia 
„ördögi lelkek”-nek mondja. (Vö. IV. Móz. 25:1–3; Zsolt. 106:28; I. Kor. 10:20; 
Jel. 16:14) A halottidézés – a Szentírás szerint – az Úr előtt utálatos dolog, és 
Isten halálbüntetés terhe mellett megtiltotta (III. Móz. 19:31; 20:27). Pusztán ez 
a szó: ördöngösség – ma megvetést vált ki az emberekben. Azt az állítást, hogy 
az ember ördögi lelkekkel érintkezhet, középkori mesének tartják. A spiritizmus 
azonban, amely híveinek százait, ezreit, sőt mi több, millióit tartja számon, utat 
talált a tudományos körökbe, betört az egyházakba, pártfogásra talált a törvény-
hozó testületekben, sőt a királyok udvarában is. Ez az óriási csalás, a régi idők-
ben kárhoztatott és megtiltott boszorkányság új álarcot öltött.

Ha semmi más nem bizonyítaná a spiritizmus valódi jellegét, a keresztény 
ember számára legyen elég az a bizonyíték, hogy ezek a lelkek nem tesznek kü-
lönbséget az igazság és a bűn között, Krisztus legnemesebb és legtisztább apos-
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tolai és Sátán legromlottabb szolgái között. Sátán elhiteti az emberekkel, hogy 
a legbecstelenebbek megdicsőülten a mennyben vannak. Ezt hirdeti a világnak: 
„Nem számít, milyen gonosz vagy; nem számít, hiszel-e Istenben és a Bibliában, 
vagy nem. Élj úgy, ahogy tetszik; a menny a hazád.” A spiritiszta tanítók tulajdon-
képpen ezt hirdetik: „Minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik Ő 
azokban; vagy: Hol van az ítéletnek Istene?” (Mal. 2:17). Isten Igéje ezt mondja: 
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget 
világossá, s a világosságot sötétséggé teszik.” (Ésa. 5:20)

E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét ta-
nítják annak, amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítot-
tak. Sátán e követei tagadják a Biblia isteni eredetét; ezzel elveszik a keresztény 
reménység alapját, és kioltják azt a fényt, amely megvilágítja a mennybe vezető 
utat. Sátán elhiteti a világgal, hogy a Biblia csupán mese, vagy legalábbis az em-
beriség gyermekkorához alkalmazkodó könyv, de ma már nem kell komolyan 
venni, vagy mint idejétmúlt dolgot el kell vetni. Isten Igéje helyett Sátán a szel-
lemvilág megnyilatkozásait kínálja. Ezt a csatornát teljesen ő tartja hatalmában. 
Ezen az úton mindent el tud hitetni a világgal, amit csak akar. Azt a könyvet, 
amely őt és követőit megítéli, árnyékba helyezi. Szerinte ott van jó helyen. A 
világ Megváltóját csak embernek tünteti fel. És miként a Jézus sírját őrző római 
katonák elhíresztelték azt a hazugságot, amellyel a zsidó papok és a vének Jé-
zus feltámadását meg akarták cáfolni, a spiritiszták hívei is azt a látszatot keltik, 
hogy semmi csoda nincs Megváltónk életének körülményeiben. Jézust háttérbe 
szorítva, saját csodáikra hívják fel a figyelmet, és azt hirdetik, hogy ezek messze 
felülmúlják Krisztus cselekedeteit.

Az igaz, hogy a spiritizmus most változtat formáján, és egyik-másik kifogásol-
hatóbb vonását leplezve keresztény köntöst ölt magára. De a szószéken és a saj-
tóban elhangzott nézetei hosszú évek óta a köztudatban vannak, és tanúsítják 
valódi arcát. Ezeket a tanításokat nem lehet letagadni, sem eltitkolni.

A spiritizmus jelenlegi formája korántsem megengedhetőbb, mint a régeb-
bi. Sőt a mostani még veszélyesebb, mert ravaszabbul vezet félre. Korábban a 
spiritiszták elvetették Krisztust és a Bibliát, most pedig azt vallják, hogy el kell 
fogadni mindkettőt. De a Bibliát a meg nem újult szív tetszése szerint magyaráz-
zák, hogy súlyos és létfontosságú igazságait hatástalanítsák. Azt hirdetik, hogy 
a szeretet Isten legfontosabb tulajdonsága, de azt gyenge szentimentalizmussá 
süllyesztik, és nem tesznek különbséget a jó és a rossz között. Arról hallgatnak, 
hogy Isten igazságos; hogy kárhoztatja a bűnt; és arról is, hogy szent törvénye 
mit követel. Az embereket arra tanítják, hogy a Tízparancsolatot holt írásnak 
tartsák. A spiritizmus tetszetős, megigéző meséi foglyul ejtik az érzéseket, és 
az embereket arra befolyásolják, hogy ne fogadják el a hit alapjaként a Bibliát. 
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A spiritiszták Krisztustól éppúgy elzárkóznak, mint korábban, de Sátán annyira 
elvakítja az embereket, hogy a csalást nem veszik észre.

Kevés embernek van helyes fogalma a spiritizmus megtévesztő hatásáról, és 
a befolyásával járó veszélyről. Sokan csupán kíváncsiságból barátkoznak vele, de 
nem hisznek igazán benne. A gonosz lelkek hatalma előtt való meghódolásnak 
még a gondolata is rémülettel tölti el őket. De tiltott területre merészkednek, és 
a nagy hatalmú pusztító akaratuk ellenére uralkodik rajtuk. Csak egyszer hall-
gassanak rá, többet nem engedi ki őket fogságából. Képtelenek saját erejükből 
elszakadni az igéző, csábító varázslattól. Csak Isten hatalma – a hittel elmondott 
imára válaszként – tudja megszabadítani ezeket a tőrbe csalt lelkeket.

Mindazok, akik bűnös jellemvonásokat melengetnek, vagy szántszándékkal 
vétkeznek, kihívják Sátán kísértéseit. Elkülönülnek Istentől, és kivonják magu-
kat angyalainak oltalma alól. Amikor Sátán eléjük tárja csalásait, senki sem védi 
őket, és könnyen zsákmányul esnek. Akik így hatalma alá kerülnek, aligha tud-
ják, hova vezet ez az út. Miután a kísértőnek sikerült hatalmába keríteni ezeket 
az embereket, eszközként használja fel őket mások megrontására.

Ésaiás próféta így ír: „Ha azt mondják nektek az emberek: »Kérdezzétek meg 
a halottidézőket és jósokat, akik suttognak és motyognak«, akkor ezt mondjátok: 
»Hát nem Istenét kell megkérdeznie a népnek, vagy tán a holtaktól kell felvilágo-
sítást kérni az élők felől.« Vissza a tanításhoz és a kinyilatkoztatáshoz! Aki nem 
ezt mondja, annak nincs hajnala” (Ésa. 8:19–20). Ha az emberek készek lenné-
nek elfogadni az ember természetéről és a holtak állapotáról kinyilatkoztatott 
világos szentírási igazságot, akkor a spiritizmus állításaiban és megnyilvánulása-
iban felismernék Sátán munkáját, hatalmát, jeleit és hazug csodáit. De ahelyett, 
hogy feladnák az érzéki szív számára oly tetszetős szabadságot, és elhagynák a 
bűnt, amit szeretnek, tömegek zárják be szemüket a világosság előtt, és az in-
tések ellenére sem változtatnak életükön. Sátán pedig köréjük szövi hálóját, és 
zsákmányul ejti őket. „Mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő 
üdvösségükre”, ezért „bocsátja rájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a 
hazugságnak.” (II. Thessz. 2:10–11)

Akik a spiritizmus tanításai ellen felemelik szavukat, nemcsak embereket tá-
madnak, hanem Sátánt és angyalait is. A magasságban levő fejedelemségekkel, 
hatalmasságokkal és gonosz lelkekkel lépnek harcba. Sátán egy tapodtat sem 
fog engedni, hacsak a mennyei követek hatalmukkal vissza nem szorítják. Isten 
népe a Megváltó e szavaival állhat ki ellene: „Meg van írva.” Sátán most is épp-
úgy tudja idézni a Szentírást, miként Krisztus korában. Hogy alátámassza csalá-
sait, kiforgatja a Szentírás tanításait. Azoknak, akik meg akarnak állni a veszélyes 
időben, jól kell ismerniük a Szentírás bizonyságtételét.

Sokan fogják szembe találni magukat a szeretett rokonaikat és barátaikat 
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megszemélyesítő ördögi lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hir-
detik. Ezek a látogatók a legérzékenyebb húrokat fogják megpengetni, és hazug-
ságaik igazolására csodákat művelnek. Azzal a bibliai tanítással kell szembeszáll-
nunk velük, hogy a halottak semmit sem tudnak, és hogy ördögi lelkek azok, akik 
így megjelennek.

„A megpróbáltatás ideje”, „amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a 
föld lakosait” (Jel. 3:10), közvetlen előttünk van. Sátán elámítja és legyőzi azo-
kat, akik hitüket nem Isten Igéjére építik. „A gonoszságnak minden csalárdságá-
val” dolgozik, hogy az embereket uralma alá vonja. Csalásai egyre sokasodnak. 
De célját csak akkor érheti el, ha az ember önként enged kísértéseinek. Akik 
igazán igyekeznek megismerni az igazságot, és lelküket az engedelmesség útján 
megtisztítani, minden erejükkel készülve a harcra, azok az igazság Istenében biz-
tos oltalomra lelnek. „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, 
én is megtartalak téged” (Jel. 3:10) – ígéri a Megváltó. Inkább elküldené minden 
angyalát a mennyből népe védelmére, mintsem engedné, hogy Sátán egyetlen 
Istenben bízó embert is legyőzzön.

Ésaiás próféta megjövendölte, mi lesz az a félelmes csalás, amellyel Sátán 
elhiteti a gonoszokkal, hogy Isten büntető ítéletei nem sújtják őket: „Frigyet 
kötöttünk a halállal, a sírral meg szövetséget csináltunk; az ostorozó áradat ha 
jő, nem ér el minket; mert a hazugságot választók oltalmunkul, és csalásban 
rejtezénk el!” (Ésa. 28:15) Ehhez a csoporthoz tartoznak azok is, akik makacs 
megátalkodottsággal azzal biztatják magukat, hogy Isten nem bünteti meg a bű-
nöst; hogy az egész emberiség, bármilyen romlott is, a mennybe jut, és hasonló 
lesz Isten angyalaihoz. De akik megtagadják a menny igazságait, amelyek védel-
met nyújtanak a megpróbáltatás idején, még inkább frigyre lépnek a halállal, és 
egyezségre a pokollal. Elfogadják a hazug menedéket – a spiritizmus megtévesz-
tő hazugságát –, amelyet Sátán kínál.

Elképesztő, hogy milyen vak a mi nemzedékünk! Ezek utasítják el Isten Igéjét. 
Azt mondják, nem érdemes benne hinni. Ugyanakkor nagy bizalommal fogad-
ják el Sátán csalásait. Szkeptikusok és csúfolódók ítélik el azok buzgóságát, akik 
kiállnak az apostolok és próféták hitéért. E csúfolódók a Krisztusról, a megvál-
tás tervéről és az igazság megtagadóinak büntetéséről szóló ünnepélyes szentí-
rási kijelentéseket nevetség tárgyává teszik. Szűk látókörű, logikátlan, babonás 
embereknek tartják azokat, akik helyt adnak Isten kívánalmainak, engedelmes-
kednek törvényének – és mélységes szánalmat színlelnek irántuk. E gúnyoló-
dók olyan magabiztosak, mintha tényleg szövetségre léptek volna a halállal, és 
egyezségre a pokollal; mintha áthatolhatatlan falat emeltek volna önmaguk és 
Isten bosszúja között. Semmi sem félemlíti meg őket. Engedtek a kísértőnek, 
szoros kapcsolatban vannak vele, átvették szellemét, olyannyira, hogy nem tud-
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nak, és már nem is akarnak kimenekülni hálójából.
Sátán régóta készül arra, hogy erejét megfeszítve megtévessze a világot. 

Munkáját az Édenben kezdte az Évának adott ígérettel: „Bizony nem haltok 
meg”; „Amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olya-
nok lésztek, mint az Isten: jónak és gonosznak tudói” (I. Móz. 3:4–5). Sátán las-
san-lassan készítette el legnagyobb csalásának útját a spiritizmus kialakításával. 
Szándékait még nem valósította meg teljesen, de meg fogja valósítani a végső 
időben. A próféta ezt mondja: „Láték... három tisztátalan lelket... a békákhoz 
hasonlókat; ...ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek 
és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten 
ama nagy napjának viadalára” (Jel. 16:13–14). Ez a csalás az egész világot ma-
gával fogja sodorni. Kivéve azokat, akiket Isten hatalma őriz az Igébe vetett hit 
által. Az embereket nemsokára elfogja valami végzetes biztonságérzet, és csak 
akkor ébrednek fel, amikor Isten kiönti haragját.

Ezt mondja az Úr Isten: „A jogosságot mérőkötéllé tevém, és az igazságot 
színelővé, és jég söpri el a hazugság oltalmát, és vizek ragadják el a rejteket. És 
eltöröltetik a halállal való frigyetek, és a sírral való szövetségtek meg nem áll; az 
ostorozó áradat ha eljő, eltapod titeket” (Ésa. 28:17–18).

<<< vissza a 4. tanulmányhoz

5. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY KÜZDELEM, 580-587. (A FÖLD PUSZTULÁSA)

„Az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságai-
ról... Amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire 
dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki; mert 
ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok öz-
vegy, és semmi gyászt nem látok. Ennekokáért egy nap jőnek őreá az ő csapásai: 
a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, 
aki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, akik vele 
paráználkodtak és dobzódtak, ... mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te 
hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted” (Jel. 18:5–10).

„A föld kalmárai is”, akik „az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak”, „tá-
vol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván, és ezt mondván: 
Jaj! jaj! a nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és skárlátba, és megé-
kesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában 
annyi gazdagság!” (Jel. 18:11, 3, 15–17).
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Ezek a büntetések sújtják Babilont Isten haragjának napján. Babilon betöltöt-
te gonoszságának mértékét. Ideje lejárt. Megérett a pusztulásra.

Amikor Isten véget vet népe fogságának, rettenetes lesz azok ébredése, akik 
az élet nagy harcában mindent elvesztettek. A kegyelemidő alatt Sátán csalásai-
tól elvakultan megindokolták vétkeiket. A gazdagok kérkedtek és fölényeskedtek 
a szegényekkel, pedig gazdagságukhoz Isten törvényének áthágásával jutottak. 
Nem táplálták az éhezőket, nem ruházták fel a mezíteleneket, igazságtalanok és 
irgalmatlanok voltak. A maguk dicsőségét keresték, és igyekeztek embertársaik 
tiszteletét kivívni. De most elvesztik mindazt, ami által naggyá lettek; kifosztot-
tak és védtelenek lesznek. Rémülten nézik bálványaik pusztulását, amelyek drá-
gábbak voltak nekik, mint Alkotójuk. Földi gazdagságért és örömökért eladták 
lelküket, és nem az Isten mércéje szerinti gazdagságra törekedtek. Ezért fulladt 
kudarcba az életük. Örömeik keserűségre változnak, kincseik elértéktelenedtek. 
Egy élet szerzeményei egy pillanat alatt válnak semmivé. A gazdagok siratják pa-
lotáik pusztulását, aranyuk és ezüstjük elvesztését. De panaszszavuk elhal, mert 
félnek, hogy bálványaikkal együtt ők is elpusztulnak.

A gonoszok szíve tele van bánattal. De nem azt sajnálják, hogy elfeledkeztek 
Istenről és embertársaikról, hanem azt, hogy Isten győzött. Bűneik következmé-
nyeit siratják, de gonoszságukat nem bánják meg. Minden követ megmozgatná-
nak a győzelemért.

A világ látja, hogy azoknak, akiket kigúnyolt, kinevetett és pusztulásra szánt, 
nem árt a ragály, a fergeteg és a földrengés. Aki megemésztő tűz a törvény-
szegőnek, biztos menedék népének.

A lelkész, aki az emberek kegyeiért feláldozta az igazságot, most meglátja 
tanításainak jellegét és következményeit. Nem kétséges, hogy a Mindenható 
szeme elkísérte a szószékre, figyelte, amikor az utcán járt, és amikor emberek 
ügyeivel foglalkozott. Minden lelki hatás, minden leírt sor, minden kimondott 
szó, minden cselekedet, amely hamis nyugalmat kínált, az embereknek magve-
tés volt; és a magvető a szerencsétlen, elveszett lelkekben most láthatja mun-
kájának gyümölcsét.

Az Úr így szól: „Hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, 
mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség.” „Megszomorítjátok az igaz-
nak szívét hazugsággal, holott én őt bántani nem akartam, s megerősítitek a hi-
tetlen kezeit, hogy meg ne térjen gonosz útjáról, hogy őt életben megtartsam.” 
(Jer. 8:11; Ez. 13:22)

„Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek juhait... 
Ímé, én megbüntetem a ti cselekedeteiteknek gonoszságát.” „Jajgassatok pász-
torok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti 
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megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje... És nincs hová futniuk a pászto-
roknak, és menekülniük a nyáj vezéreinek.” (Jer. 23:1–2; 25:34–35)

A papság és a nép belátja, hogy nem törekedett az Istennel való kapcsolatra. 
Felismerik, hogy lázadtak az igaz és igazságos törvények szerzője ellen. A meny-
nyei elvek elvetésével a bűn, a viszály, a gyűlölet és a gonoszság ezer és ezer 
forrását fakasztották fel, mígnem a föld egy nagy harcmezővé, erkölcsi fertővé 
vált. Ez a kép tárul most azok elé, akik elvetették az igazságot, és melengették 
a tévelygést. Nyelv nem tudja kifejezni, mennyire vágynak az engedetlenek és 
a hitehagyók arra, amit örökre elvesztettek – az örök életre. Azok, akiket a világ 
képességükért és ékesszólásukért bálványozott, most igazi megvilágításban lát-
ják ezeket. Felismerik, mit játszottak el törvényszegésükkel, és azok lábához es-
nek, akiknek a kitartását semmibe vették, kigúnyolták, és most beismerik, hogy 
Isten őket is szerette.

Az emberek rájönnek arra, hogy be lettek csapva. Egymást vádolják romlá-
sukért, de mindannyian egy emberként elkeseredetten kárhoztatják a papokat. 
A hűtlen pásztorok tetszetős dolgokat prófétáltak. Hallgatóikat Isten törvé-
nyének semmibevevésére biztatták, és arra, hogy üldözzék azokat, akik a tör-
vényt szentnek tartják. Most ezek a tanítók kétségbeesetten beismerik a világ 
előtt, hogy félrevezették az embereket. A tömegek tombolnak a dühtől. „El-
vesztünk! – kiáltják –, és ti okoztátok pusztulásunkat!” És rátámadnak a hamis 
pásztorokra. Éppen azok, akik valamikor a legjobban csodálták őket, szórják a 
legszörnyűbb átkokat rájuk. A kezek, amelyek egykor babérkoszorút helyeztek 
homlokukra, elpusztításukra emelkednek fel. A kardokat, amelyekkel Isten né-
pét akarták lemészárolni, most rosszakaróik ellen fordítják. Mindenütt folyik a 
harc, és ömlik a vér.

„Elhat e harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, Ő 
minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti.” (Jer. 25:31) Hatezer 
évig folyt a nagy küzdelem. Isten Fia és a menny követei harcoltak a gonoszság 
hatalma ellen. Inteni, tanítani, menteni akarták az embereket. Most már min-
denki döntött. A gonoszok teljesen Sátán mellé álltak az Isten elleni harcban. 
Ütött az óra, hogy Isten megvédje sárba tiport törvényének tekintélyét. Ez a 
küzdelem nemcsak Sátán ellen, hanem az emberek ellen is folyik. „Pere van az 
Úrnak a népekkel... a bűnösöket kardélre hányja!” (Jer. 25:31)

Megkapták a szabadulás jegyét azok, „akik sóhajtanak és nyögnek mindazo-
kért az utálatosságokért, amelyeket cselekedtek”. Most elindul a halál angyala 
– az ezékieli látomás öldöklő fegyverrel ábrázolt angyala –, aki ezt a parancsot 
kapta: „Vénet, ifjat, szüzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lá-
big, de azokhoz a férfiakhoz, akiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én temp-
lomomon kezdjétek el” (Ez. 9:4, 6). Az öldöklés a nép állítólagos lelki őrei között 
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kezdődik. Először a hamis őröknek kell elpusztulniuk. Nincs irgalom, nincs kímé-
let. Férfiak, asszonyok, hajadonok és kisgyermekek együtt pusztulnak el.

„Az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmu-
tatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé.” (Ésa. 26:21) „És ez lesz a 
csapás, amellyel megcsapkod az Úr minden népet, amelyek Jeruzsálem ellen 
gyülekeznek: Megsenyved a húsuk, éspedig amíg lábaikon állnak, szemeik is 
megsenyvednek gödreikben, nyelvük is megsenyved szájukban. És azon a na-
pon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy, hogy ki-ki a maga 
társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel kezét.” (Zak. 
14:12–13) Isten elegyítetlen haragjának félelmetes kiáradásakor elhullanak a 
föld gonosz lakói az ádáz indulattal vívott eszeveszett harcban – papok, hatal-
masságok, a nép, gazdagok és szegények, nagyok és kicsinyek. „És azon a napon 
az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattat-
nak meg, és össze sem hordatnak, el sem temettetnek.” (Jer. 25:33)

Amikor Krisztus eljön, a gonoszokat eltörli a föld színéről. Megemésztőd-
nek szájának leheletétől, és elpusztulnak dicsőségének fényétől. Krisztus elviszi 
népét Isten városába, és a föld lakatlan lesz. „Ímé az Úr megüresíti a földet, 
és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszéleszti lakóit!” „Megüresíttetvén 
megüresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszé-
det.” „Mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök 
szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért 
megégnek a földnek lakói.” (Ésa. 24:1, 3, 5–6)

Az egész föld olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által elpusztí-
tott városok és falvak romjai, gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett és a 
földből kiszakított töredezett sziklák hevernek szerte a föld felszínén, és roppant 
nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek helyét.

Ekkor lesz az az esemény, amelyet az engesztelési nap utolsó ünnepélyes 
mozzanata szimbolizált. Amikor a szentek szentjében véget ért a szolgálat, és 
a bűnért való áldozat vére által a templom megtisztult Izrael bűneitől, a főpap 
az élő bűnbakot az Úr elé állította, és a gyülekezet színe előtt megvallotta fe-
lette „Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: 
és... azokat a baknak fejére” helyezte (III. Móz. 16:21). Amikor pedig a meny-
nyei templomban ér véget az engesztelés munkája, Isten és a mennyei angya-
lok, valamint a megváltott sereg színe előtt Jézus hasonlóképpen helyezi Isten 
népének bűneit Sátánra. Sátánnak minden bűnért, amelyre rávette az embert, 
felelnie kell. És miként a bűnbakot a főpap lakatlan vidékre küldte, Krisztus is 
száműzi Sátánt a puszta földre, a lakatlan és sivár pusztaságra.

A Jelenések könyvének írója megjövendöli Sátán száműzését, a föld káosz-
szá és kietlenné válását, és azt, hogy ez az állapot ezer esztendeig fog tartani. 
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Az Úr második eljövetelének és a gonoszok elpusztulásának ábrázolása után 
a próféta így folytatja: „Láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a 
mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megkötözé a sárkányt, azt a 
régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, és veté őt 
a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételé őfelette, hogy többé el ne hitesse a 
népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés 
időre” (Jel. 20:1–3).

Hogy a „mélység” kifejezés a kusza és sötét földet jelenti, az nyilvánvaló más 
bibliai igékből. A föld „kezdetben” való állapotáról a Biblia azt mondja, hogy „ki-
etlen és puszta ... és setétség vala a mélység színén” (I. Móz. 1:2). A próféciából 
kitűnik, hogy ilyenné is alakul vissza, legalábbis részben. Jeremiás kijelenti: „Né-
zek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek 
a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé 
egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő 
termőföld pusztává lőn; és minden városa összeomlott.” (Jer. 4:23–26)

A kietlen föld lesz ezer esztendeig Sátánnak és gonosz angyalainak az ottho-
na. A földhöz láncolt Sátánnak nem lesz lehetősége arra, hogy más világokat 
is felkeressen, és arra sem, hogy kísértse és megzavarja azokat, akik soha nem 
buktak el. Ilyen értelemben lesz megkötözve. Nem lesz a földön senki, aki felett 
hatalmát gyakorolhatná. Meg lesz fosztva a csalás és a rontás lehetőségétől, ami 
hosszú századokon át egyedüli öröme volt.

Ésaiás próféta, előre látva Sátán pusztulását, így kiált: „Miként estél alá az 
égből fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!... Ezt 
mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülő-
székemet... Hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör 
mélységébe! Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják: Ez-é a föld ama hábor-
gatója, aki királyságokat rendített meg? Aki a föld kerekségét pusztasággá tette, 
városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!” (Ésa. 14:12–17)

Sátán a hatezer éves lázadásával a „föld ama háborgatója” lett. „A föld kerek-
ségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza.” Hatezer 
éven át börtönébe zárta Isten népét, és örökre fogságában is tartotta volna. De 
Krisztus letörte a bilincseket, és szabadon bocsátotta a foglyokat.

Isten még a gonoszokat is elzárja az ördög hatalmától. Sátán egyedül marad 
itt gonosz angyalaival, hogy meglássa a bűn átkos következményét. „A népek-
nek minden királyai dicsőségben nyugosznak, ki-ki az ő sírjában. l e pedig mesz-
sze vettetel sírodtól, mint valami hitvány gally... Nem egyesülsz velük a sírban, 
mert elpusztítád földedet, megölted népedet.” (Ésa. 14:18–20)

Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda kóborolni a ki-
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halt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása 
óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De amikor ha-
talmától meg lesz fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei kormányzat 
elleni lázadása óta. Félhet és retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden go-
noszságáért szenvednie, és az általa okozott bűnökért bűnhődnie kell.

Isten népének Sátán fogsága örömet és boldogságot hoz. Így szól a próféta: 
„Majd ama napon, amelyen nyugalmat ád néked az Úr fáradságodtól és nyo-
morúságodtól, és ama kemény szolgálattól, amellyel szolgálnod kellett, e gúny-
dalt mondod Babilon királya felett (aki itt Sátánt ábrázolja), és szólsz: Miként 
lőn vége a nyomorgatónak...! Eltörte az Úr a gonoszok pálcáját, az uralkodónak 
vesszejét. Aki népeket vert dühében szüntelen való veréssel, leigázott népsége-
ket haraggal, kergettetik feltartózhatatlanul” (Ésa. 14:3–6).

Az első és második feltámadás közötti ezer év alatt ítélet folyik a gonoszok 
felett. Pál apostol írásaiból kitűnik, hogy ez az ítélet a második adventet fogja kö-
vetni. „Idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hoz-
za a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait.” (I. Kor 4:5) 
Dániel kijelenti, hogy amikor „eljöve az Öregkorú”, „ítélet adaték a magasságos 
egek szenteinek” (Dn. 7:22). Ekkor az igazak mennyei királyokként és papokként 
uralkodnak. János ezt mondja a Jelenések könyvében: „Láték királyi székeket, és 
leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel.” „Lesznek az Istennek és a Krisztus-
nak papjai, és uralkodnak Ővele ezer esztendeig.” (Jel. 20:4, 6) Erről mondta Pál, 
hogy „a szentek a világot ítélik meg” (I. Kor. 6:2). Krisztussal együtt ítélkeznek a 
gonoszokon. Összevetik tetteiket a törvénykönyvvel, a Bibliával, és mindenkinek 
az ügyét a cselekedetei szerint döntik el. Majd kiszabják a gonoszok büntetését 
a cselekedeteik szerint; és ez az ítélet bekerül a nevük mellé a halál könyvébe.

Krisztus és népe Sátánt és angyalait is megítéli. Pál ezt mondja: „Nem tud-
játok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni?” (I. Kor. 6:3) Júdás pedig kijelenti, hogy 
„az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták 
az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartotta” 
(Júd. 6).

A második feltámadás az ezer esztendő végén lesz. Ekkor a gonoszok feltá-
madnak, és megjelennek Isten előtt, hogy „a megírott ítélet”-et végrehajtsák 
rajtuk. A Jelenések könyvének írója, miután látta az igazak feltámadását, így 
szólt: „A többi halottak ...meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esz-
tendő” (Jel. 20:5). Ésaiás pedig ezt mondja a gonoszokról: „Összegyűjtve össze-
gyűjtetnek gödörbe, mint a foglyok, és bezáratnak tömlöcbe, és sok napok után 
meglátogattatnak” (Ésa. 24:22).

<<< vissza az 5. tanulmányhoz
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6. Tanulmány javasolt olvasmánya

TAPASZTALATOK LÁTOMÁSOK, 251-257. (AZ ELPUSZTULT FÖLD; A MÁ-
SODIK FELTÁMADÁS; A MÁSODIK HALÁL)

AZ ELPUSZTULT FÖLD 
Figyelmemet újra a földre irányították. A gonoszok megsemmisültek, s csak 

hulláik borították a földet. Isten haragja a hét csapás alatt meglátogatta a földet 
s oly gyötrelmeket okozott, hogy a gonoszok kínjaikban nyelvüket harapdálták, 
és Istent átkozták. Különösen a hamis pásztorok lakoltak Isten haragjától. Sze-
meik elsorvadtak, szemüregükben és nyelvük szájukban. Miután a szenteket Is-
ten szava megszabadította az istentelenek dühe egymás ellen irányult. A földet 
mindenfelé vér árasztotta el és a hullák a föld egyik szélétől a másikig mindent 
elborítottak.

A föld elhagyott pusztasághoz hasonlított. A földrengés által elpusztított fal-
vak és városok pusztán és romokban hevertek. A hegyek elmozdultak helyükről 
és hatalmas üregek tátongtak. Repedezett sziklák hevertek mindenfelé, ame-
lyeket egyrészt a tenger vetett ki magából, másrészt a hegyekről szakadtak alá. 
Hatalmas fák gyökerestől kitépve hevertek szerte. S ez a föld lesz ezer éven át 
Sátánnak és angyalainak lakhelye. Ide lesz kötözve, itt kell neki fel s alá vándo-
rolnia, és látnia kell Isten törvénye elleni lázadása következményeit. Egy évez-
reden át élvezheti az átok gyümölcsét, amelyet ő okozott. A földről többé nem 
távozhat el: ide van korlátozva, nehogy egyéb csillagok el nem bukott lakóit is kí-
sértse, és szerencsétlenségbe taszítsa. Rettenetesen szenved Sátán ez idő alatt. 
Bukása óta mindig fejlesztette gonosz vonásait. De most megfosztatik minden 
hatalmától és képességétől s alkalma lesz azon szörnyű szerepe felett elmélked-
ni, amelyet bukása óta játszott. Egyben félelemmel és remegéssel tekint a jövő-
be, midőn elveszi méltó büntetését, nemcsak minden gonoszságáért, melyet ő 
tett, hanem minden bűnért, melynek elkövetésére uszította az embereket.

Hallottam az angyalok diadalénekét s a szentek hálaénekét, amely úgy hang-
zott, mintha tízezer hangszer játszott volna, mert Sátán többé nem gyötörheti 
őket, sőt még egyéb világok lakói is örökre megszabadultak jelenlététől és kísér-
tésétől.

Azután láttam a királyiszékeket, melyeket Jézus és szentjei foglaltak el. A 
szentek, mint királyok és papok együtt uralkodtak Istennel. Jézus, népének tár-
saságában megítélte az istentelen halottakat, hozzámérte cselekedeteiket az 
alapszabályokhoz, Isten szavához s elbírálta mindazt, amit testben elkövettek. 
Majd döntöttek, hogy cselekedete alapján milyen büntetést érdemel minden 
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egyes gonosztevő, s ezt neve mellé írták a halál könyvébe. Sátánt és angyalait is 
megítélték Jézus és szentjei. Sátán büntetése sokkal nagyobb lesz, mint azoké, 
akiket elcsábított. Szenvedését nem lehet ezekével összehasonlítani. Sátán még 
akkor is élni és szenvedni fog, mikor ezek már rég megsemmisültek.

Midőn az ezer év végén az ítélet már az összes gonoszokra kimondatott, Jé-
zus szentjei a szent angyalok kíséretében elhagyják a várost. Jézus egy hatalmas 
hegyre szállt alá, amely mihelyt rátette a lábát, kettéhasadt s nagy síksággá vált. 
Majd felfelé tekintettünk s láttuk a nagy és dicső várost tizenkét alapjával s tizen-
két kapujával. Minden oldalán három kapu és a kapu mellett egy angyal volt. Így 
kiáltottunk: „A város, a nagy város! Alászáll Istenünktől a mennyből!” Alászállott 
teljes szépségében és pompájában s elhelyezkedett ama sík térségen, melyet 
Jézus kijelölt.

A MÁSODIK FELTÁMADÁS 
Most Jézus a szent angyaloknak és a megváltott szenteknek társaságában el-

hagyta a várost. Az angyalok körülvették parancsnokukat és elkísérték útjára. 
Utánuk haladt a megváltott szentek menete. Jézus most félelmetes fenséggel 
szólította elő a gonoszokat. Ugyanazzal a gyenge, beteg testtel jöttek elő, amely-
lyel a sírba szálltak. Óh, mily látvány! Óh, mily jelenet! Az első feltámadás alkal-
mával viruló halhatatlansággal jöttek elő mindnyájan. Ellenben a második fel-
támadásnál mindegyik magán hordja az átok bélyegét. Együtt jönnek elő a föld 
királyai és hatalmasai a szolgákkal és koldusokkal s a tudósok a tudatlanokkal. 
Mindnyájan az ember Fiát nézik. S most, akik egykor megvetették és üldözték 
Jézust, akik töviskoszorút helyeztek fejére, és pálcákkal verdesték, királyi fen-
ségében pillantják meg Őt. Azok, akik kihallgatásakor arcába köpdöstek, most 
ijedten fordulnak el mindent átható pillantásától és színének dicsőségétől. Akik 
egykor átszögezték kezeit és lábait, most meglátják rajta a szögek helyeit. Akik 
lándzsájukat oldalába szúrták, most meglátják testén kegyetlenségük nyomát. 
Tudják, hogy ő az, akit felfeszítettek, és akit rettenetes lelki gyötrelmeiben kigú-
nyoltak. S azután felhangzik egy hosszú halálhörgés, midőn menekülnek, hogy 
elrejtőzzenek a királyok Királya és, urak Ura színe elöl.

A sziklahasadékokba és a barlangokba akarnak menekülni annak dicsősége 
elöl, Akit egykor megvetettek. Fenségétől és végtelen dicsőségétől elragadtat-
va, hirtelen egy ütemben s félelmetes értelmességgel kiáltják: „Áldott, aki jő az 
Úrnak nevében!”

Jézus és a szent angyalok az összes szentek kíséretében visszamennek a szent 
városba, s a levegőt betölti a halálraítélt gonoszok keserves jajveszékelése. Az-
után láttam, hogy Sátán újra munkájához fogott. Sorra járta alattvalóit, a bete-
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geket és gyengéket megerősítette s biztosította, hogy ő és angyalai rendkívül 
hatalmasak. Rámutatott a halálból feltámadtak megszámlálhatatlan millióira. 
Ezek között voltak hatalmas hadvezérek és királyok, akik rendkívül ügyes harco-
sok voltak s kik birodalmakat hódítottak meg valaha. Voltak közöttük hatalmas 
óriások s oly erős és ügyes férfiak nagy számmal, akik soha egyetlen csatát sem 
veszítettek. Ott volt a büszke, becsvágyó Napóleon, akinek közeledtére országok 
remegtek meg. Voltak magas, kiváló tehetségű emberek, akik a győzelemért ví-
vott küzdelemben estek el. Midőn a sírból előjönnek, folytatják gondolatme-
netüket ott, ahol a sírba szállás pillanatában megszakadt. Ugyanolyan sóváran 
vágyakoznak ma is a győzelem után, mint abban a pillanatban, midőn elestek. 
Sátán előbb angyalaival, azután pedig eme hatalmas királyokkal, hadvezérekkel 
és harcosokkal tanácskozik. Sátán most végigszemléli óriási hadseregét s kije-
lenti embereinek, hogy a városban csak kevesen vannak és azok is gyengék, úgy, 
hogy ők bátran megtámadhatják a várost, és lakóit kidobhatják, mert a győze-
lem biztos. Könnyűszerrel a város birtokába juthatnak és övék lesz annak min-
den dicsősége, minden kincse és drágasága.

Sátán csábítása sikerrel jár és mindnyájan azonnal készülődnek a harcra. A 
nagy seregben igen sok ügyes ember is van, akik buzgón látnak hozzá a hadfel-
szerelési cikkek készítéséhez. Sátán vezetése mellett megindul a sereg. A kirá-
lyok és hadvezérek közvetlenül Sátán mögött haladnak, őket pedig a harcosok 
követik, szakaszokba osztva. Minden egyes szakasz élén parancsnoka halad, 
miközben a földnek szétrepedezett felületén a szent város felé menetelnek, a 
legteljesebb rend uralkodik soraikban. Jézus bezárja a város kapuit, s az istente-
leneknek serege körülzárja a várost. Most rajvonalban állnak fel, nagyon heves 
ütközetre várnak. Jézus, a megdicsőült szenteknek és a mennyei angyalok sere-
geitől kísérve – kiknek fejét ragyogó koronák díszítik – megszállja a falakat. Jézus 
fenséggel szól: „Bűnösök, lássátok meg az igazak jutalmát! És ti megváltottaim, 
lássátok meg az istentelenek bűnhődését!” Az óriási tömeg megpillantja a dicső 
sereget a város falain. Midőn látják a csillogó koronák dicsfényét s látják a meg-
váltottak arcának fenséges sugárzását, mely Jézus képmását tükrözi vissza, s vé-
gül midőn látják a királyok Királyának végtelen dicsőségét, bátorságuk lelohad. 
Az elvesztett kincsek és boldogságtudata most ébred fel bennük és belátják, 
hogy a bűn zsoldja a halál. Látják az üdvözültek boldog, szent seregét, melyet 
egykor megvetettek és üldöztek, hogy sorsuk dicsőség, tisztesség és halhatat-
lanság – míg ők a városon kívül maradtak, velük együtt minden közönséges do-
log és tisztátalanság.

A MÁSODIK HALÁL
Sátán híveinek táborába rohan, s igyekszik tettre izgatni őket. De Istentől 
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tűz hull alá az égből s a hatalmasokat s nagyokat, a szegényeket és kicsinye-
ket együttesen megemészti. Láttam, hogy egyesek gyorsan megsemmisültek, 
míg mások tovább szenvedtek. Cselekedeteik szerint vették fel büntetésüket. 
Egyesek napokon át égtek a tűzben, s amíg csak egyetlen éghető porcikája volt 
testüknek, amely még nem hamvadt el, a legnagyobb kínokat szenvedték el. Az 
angyal így szólt: „Kínjaik meg nem szűnnek, és tüzük ki nem alszik, amíg egyet-
len részük lesz, amelynek még el kell pusztulni.”

Sátán és angyalai hosszú ideig szenvedtek. Ő nemcsak saját bűneinek ter-
hét volt kénytelen hordani, hanem a megváltott seregét is, mely ráhelyeztetett. 
Neki kell bűnhődni azon lelkek romlásáért is, akiket ő taszított kárhozatba. Majd 
végül láttam, hogy Sátán és az egész istentelen sereg elpusztult s Isten igazsá-
gérzete kielégült. Az összes mennyei seregek és az összes megváltottak fenn-
hangon mondták: „Ámen!”

Az angyal így szólt: „Sátán a gyökér, angyalai az ágak. Most gyökerestől, 
ágastól elpusztultak. Meghaltak örök halállal. Sohasem támadnak fel többé s 
Istennek világegyeteme tiszta lesz.” Azután láttam, hogy az a tűz, amely az is-
tenteleneket elpusztította, minden tisztátalan dolgot is megemésztett és meg-
tisztította a földet. Majd ismét láttam, hogy a föld már megtisztult és semmi 
nyoma sem maradt többé a régi átoknak. A földnek szétrepedezett, egyenetlen 
felülete most már mindenütt egyenletes lett. Isten egész világegyeteme meg-
tisztult és a nagy küzdelem örökre véget ért. Bármerre fordultunk is, ahol a szem 
megpihent, minden tiszta és szent volt. A megváltottak egész serege, fiatalok 
és öregek, nagyok és kicsinyek, a Megváltó lábai elé vetették ragyogó koronái-
kat, letérdeltek és imádták Őt, aki öröktől fogva, mindörökké él. A gyönyörű új 
föld, minden dicsőségével együtt a szentek örökös öröksége lesz. Az ország és a 
hatalom és az egész ég alatt lévő országok a magasságos egek szentjei népnek 
adattak át, amely mindörökre bírja.

<<< vissza a 6. tanulmányhoz

7. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY KÜZDELEM, 317-334. (A NAGY VALLÁSI ÉBREDÉS)

A Jelenések 14. fejezetében kinyilatkoztatott első angyali üzenet arról ad hírt, 
hogy a Krisztus közeli eljövetelének hirdetését nagy vallási ébredés követi. Egy 
repülő angyal látható „az ég közepén”. Nála van „az örökkévaló evangélium, 
hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és 
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ágazatnak, és nyelvnek és népnek”. Az angyal „nagy szóval” hirdeti ezt az üze-
netet: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének 
órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és földet, és a tengert és a 
vizek forrásait” (Jel. l4:6–7).

Sokatmondó az a tény, hogy ezt az intő üzenetet egy angyal hirdeti. A bölcs 
Isten úgy látta jónak, hogy a mennyei követ tisztaságával, dicsőségével és hatal-
mával ábrázolja annak a munkának a magasztos jellegét, amelyet az evangélium 
hatalmának és dicsőségének kell elvégezni. Az angyal repülése „az ég közepén”, 
a „nagy szó”, amellyel az üzenet hangzik „a föld lakosainak” – „minden nemzet-
ségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” – tanúsítja e mozgalom gyorsasá-
gát és világszéles voltát.

Az üzenetből világossá válik, hogy mikor kezdődik ez a mozgalom. A kinyilat-
koztatás szerint az „örökkévaló evangélium” magában foglalja azt az üzenetet 
is, amelyből elénk tárul az ítélet megkezdésének ideje. A megváltás üzenetét 
minden korban prédikálták, de az evangéliumnak ezt a részét csak az utolsó 
napokban lehet hirdetni, mert csak akkor igaz, hogy az ítélet órája eljött. A pró-
féciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdéséig tart. Ez 
különösen Dániel könyvében figyelhető meg. A próféciának azt a részét, amely 
az utolsó napokra vonatkozik, Dánielnek be kellett pecsételnie „a végidőig”. A 
végidő előtt nem lehetett hirdetni az ítéletről szóló üzenetet, mert az üzenet a 
próféciák beteljesedésére épül. De a végső időben – mondja a próféta – „tuda-
kozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás” (Dn. 12:4).

Pál apostol figyelmeztette a gyülekezetet, hogy Krisztus eljövetelét ne saját 
korában várja. „Nem jön el az addig – mondta –, mígnem bekövetkezik elébb 
a szakadás, és megjelenik a bűn embere” (II. Thessz. 2:3). A nagy hitehagyás, 
azaz „a bűn embere” hosszú uralkodása előtt nem várható Urunk adventje. A 
„bűn embere”, aki „a törvényszegés titkos bűne”, „a veszedelemnek fia” és „a 
törvénytaposó” néven is ismert, a pápaságot jelképezi, amelyről a próféta meg-
jövendölte, hogy 1260 évig fenntartja uralmát. Ez az időszak 1798-ban ért véget. 
Krisztus ezt megelőzően nem jöhetett el. Pál figyelmeztetése egészen 1798-ig 
érvényes. Krisztus második eljövetelének hirdetése ezután vált esedékessé.

Ez az üzenet a letűnt korokban soha nem hangzott. Tudjuk, hogy Pál nem 
prédikálta. Az apostol azt mondta testvéreinek, hogy az Úr sokára jön el. A re-
formátorok sem hirdették ezt az üzenetet. Luther Márton úgy gondolta, hogy az 
ő korától az ítéletig mintegy háromszáz év fog még eltelni. 1798 óta nincs már 
pecsét Dániel könyvén. A próféciaismeret növekszik, és sokan szent komolyság-
gal hirdetik, hogy az ítélet elközelgett.

Az adventmozgalom a különböző keresztény országokban egyszerre tűnt fel, 
akárcsak a XVI. századi nagy reformáció. Mind Európában, mind Amerikában 
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hivő és imádkozó emberek úgy érezték, hogy tanulmányozniuk kell a próféci-
ákat. Az ihletett feljegyzést nyomon követve meggyőző bizonyítékokat találtak 
arra, hogy mindennek a vége az ajtó előtt van. A különböző országokban élő 
elszigetelt keresztény csoportok kizárólag a Szentírás tanulmányozása nyomán 
arra a meggyőződésre jutottak, hogy a Megváltó adventje közel van.

1821-ben, három évvel azután, hogy Miller az ítélet idejével foglalkozó pró-
féciákat értelmezte, dr. Joseph Wolff, „a világ misszionáriusa” hirdetni kezdte, 
hogy az Úr nemsokára eljön. Wolff németországi zsidó családban született. Apja 
rabbi volt. Wolff már nagyon fiatalon meggyőződött a keresztény vallás igazsá-
gáról. Ez az éles eszű, érdeklődő fiú kíváncsian figyelte azokat a beszélgetéseket, 
amelyek atyja házában folytak, ahol az istenfélő zsidók naponta összegyűltek, 
hogy népük reményéről és váradalmáról – az eljövendő Messiás dicsőségéről és 
Izrael helyreállításáról – beszéljenek. Egy napon hallott a Názáreti Jézusról, és 
megkérdezte, ki az. „Egy zsidó a legtehetségesebbek közül – volt a válasz. – De 
mivel azt színlelte, hogy Ő a Messiás, a zsidó törvényszék halálra ítélte.” „Miért 
pusztították el Jeruzsálemet – vágott vissza a fiú –, és miért vagyunk rabság-
ban?” „Ó jaj, azért – válaszolt az apa –, mert a zsidók megölték a prófétákat.” A 
gyermekben azonnal felmerült ez a gondolat: „Talán Jézus is próféta volt, és a 
zsidók megölték, pedig ártatlan volt.” Annyira erőt vett rajta ez az érzés, hogy 
sokszor ácsorgott a keresztény templomon kívül, hogy hallja a prédikációt, de 
belépnie nem volt szabad.

Még csak hétéves volt, amikor egy idős keresztény szomszéd előtt azzal di-
csekedett, hogy milyen diadalmas lesz Izrael jövője a Messiás eljövetelekor. Az 
idős ember kedvesen válaszolt: „Drága fiam, én megmondom neked, ki volt az 
igazi Messiás: a Názáreti Jézus..., akit őseid keresztre feszítettek, mint a régi 
prófétákat. Menj haza, és olvasd el Ésaiás könyve 53. fejezetét, és meg fogsz 
győződni arról, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia!” A fiúban hit ébredt. Hazatérve 
elolvasta Ésaiás 53. fejezetét, és csodálta, hogy az ige tökéletesen teljesedett a 
Názáreti Jézus életében. Igazat mondott-e az a keresztény? A fiú kérte atyját, 
hogy magyarázza meg ezt a próféciát, de olyan rideg hallgatásba ütközött, hogy 
soha többé nem merte felhozni ezt a témát. De egyre jobban szeretett volna 
többet megtudni a keresztény vallásról.

Zsidó otthonában azonban gondosan elrejtették előle azt, amit úgy szeretett 
volna megismerni. Már tizenegy éves korában elhagyta atyja házát. Kiment a 
nagy világba, hogy tanuljon; hogy maga döntse el, mi legyen a vallása, és milyen 
pályát válasszon. Egy ideig a rokonainál élt, de nemsokára elűzték a „hiteha-
gyó” fiút, és idegenek között egyedül, fillér nélkül kellett megállnia a saját lá-
bán. Egyik helyről a másikra vándorolt, és szorgalmasan tanult. Hébertanítással 
tartotta fenn magát. Egy katolikus tanító befolyására elfogadta a római vallást, 
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és elhatározta, hogy saját népe között misszionárius lesz. Néhány évvel később 
Rómába ment, hogy célja elérése érdekében egy katolikus misszióintézetben 
tanuljon. Itt azonban önálló gondolkozása és nyílt beszéde miatt eretnekséggel 
vádolták. Wolff nyíltan támadta az egyház visszaéléseit, és hangoztatta a reform 
szükségességét. Bár a pápai méltóságok eleinte különleges jóindulattal bántak 
vele, egy idő után távoznia kellett Rómából. Az egyház felügyelete mellett egyik 
helyről a másikra ment, mígnem nyilvánvaló lett, hogy soha nem fog meghódol-
ni Róma előtt. „Javíthatatlan” – mondták. Ezentúl oda mehetett, ahova akart. 
Ő pedig Angliába utazott, és hitet téve a protestáns vallás mellett, belépett az 
anglikán egyházba. Majd két évig tartó tanulás után – 1821-ben – elkezdte misz-
szióját.

Amikor Wolff elfogadta Krisztus első adventjének nagyszerű igazságát – hogy 
Krisztus eljött mint „fájdalmak férfia és betegség ismerője” –, felismerte, hogy 
a próféciák éppily világosan beszélnek a másodszor hatalommal és dicsőség-
gel megjelenő Jézusról is. És miközben igyekezett népét a Názáreti Jézushoz, a 
„Megígért”-hez vezetni, felhívta figyelmüket az emberek bűneiért áldozattá lett 
alázatos Megváltóra. Beszélt nekik a második adventről, a királyként és szabadí-
tóként megjelenő Jézusról.

„A názáreti Jézus az igazi Messiás – szólt –, akinek kezét és lábát átszegez-
ték; akit bárányként mészárszékre vittek; aki fájdalmak férfia és bánat ismerője 
volt; aki először akkor jött el, amikor már Juda kezéből kihullt a fejedelmi bot, 
és térdei közül a törvényhozói hatalom, másodszor az ég felhőiben, harsonázó 
arkangyal kíséretében jön el”, és az Olajfák-hegyére áll. Ő veszi át a teremtett-
ség feletti uralmat, amit először Ádám kapott, de elvesztett (I. Móz. 1:26; 3:17). 
Jézus lesz az egész föld királya. A teremtett világ nem fog többé nyögni és pa-
naszkodni. A panasz helyett a dicsőítés és hálaadás éneke hallatszik... Amikor 
Jézus eljön Atyjának dicsőségében, és vele a szent angyalok, feltámadnak elő-
ször a meghalt igazak (I. Thessz. 4:16; I. Kor. 15:23). Ez az, amit mi, keresztények 
első feltámadásnak nevezünk. Majd az állatok tulajdonságai megváltoznak (Ésa. 
11:6–8), és meghódolnak Jézus előtt (Zsolt. 8. fejezet). Mindenütt béke lesz.” 
„Isten újra letekint a földre és így szól: »Ímé igen jó!«”

Wolff hitte, hogy az Úr eljövetele közel van. A prófétikus időszakokról szóló 
magyarázatában e nagyszerű beteljesedést alig néhány évvel a Miller által meg-
határozott idő utánra tette. Azoknak, akik az „arról a napról és óráról pedig senki 
nem tud” ige alapján azt hangoztatták, hogy az ember nem ismerheti fel az ad-
vent közelségét, Wolff így válaszolt: „Vajon Urunk azt mondta, hogy a napot és 
az órát sohasem tudhatjuk meg? Hát nem azért adta-e az idők jeleit, hogy visz-
szajövetelének legalább a közeledtét megtudjuk, miként a fügefa kizöldelléséből 
a nyár közeledtére következtethetünk? (Mt. 24:32) Soha nem ismerhetjük fel 
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ezt az időszakot annak ellenére, hogy a Dániel könyvének nemcsak olvasására, 
hanem megértésére is buzdít? Annak a Dánielnek, aki azt mondja, hogy ezek az 
igék a vég idejéig lesznek bepecsételve (az ő idejében így is volt), és hogy »tuda-
kozzák majd sokan« (a héber így fejezi ki az idő megfigyelését és vizsgálását), és 
a tudás (az idővel kapcsolatban) nagyobbá lesz (Dn. 12:4). Az Úr nem azt mond-
ja, hogy az idő közeledte nem ismerhető fel, hanem hogy a »pontos napról és 
óráról... senki nem tud«. Eleget fogunk tudni – mondja – az idők jeleiből ahhoz, 
hogy készüljünk az Úr eljövetelére, miként Noé is készítette a bárkát.”

A Szentírás magyarázásának, illetve félremagyarázásának népszerű rendsze-
réről Wolff ezt írta: „A keresztény egyház nagyobb része eltért a Szentírás egy-
szerű értelmezésétől, és elfogadta a buddhisták rendszerét. A buddhisták azt 
hiszik, hogy az emberiség eljövendő boldogsága a levegőben való lebegésből 
áll. Azt vélik, hogy amikor ezt a szót látják: zsidó, pogányt kell alatta érteni; Je-
ruzsálemen pedig az egyházat; és ha a földről van szó, az az eget jelenti; az Úr 
eljövetelén a missziós társaságok fejlődését kell érteni; az Isten házának hegyé-
re való felmenetel pedig a metodisták nagy csoportjának összejövetelét jelenti.”

Az 1821–1845-ig eltelt 24 év alatt Wolff sokfelé utazott. Afrikában jártakor 
látogatást tett Egyiptomban és Etiópiában. Ázsiában bejárta Palesztinát, Szíriát, 
Perzsiát, Bokharát és Indiát. Az Egyesült Államokba is elment, és útközben prédi-
kált Szent Ilona szigetén. 1837 augusztusában érkezett New Yorkba. E városban 
való prédikálás után Filadelfiában és Baltimorban is beszélt. Végül pedig eljutott 
Washingtonba. Itt, amint mondja, „egy javaslatra, amelyet John Quincy Adams, 
a volt elnök tett a kongresszus egyik ülésén, a Ház egyhangúlag megszavazta, 
hogy a kongresszusi teremben előadást tarthatok, amelyet egy szombati napon 
meg is tartottam. A kongresszus teljes tagsága, Virginia püspöke, Washington 
papsága és polgársága megtisztelt jelenlétével. New Jersey és Pennsylvania kor-
mányának tagjai éppilyen megbecsülésben részesítettek; beszámoltam ázsiai 
kutatásaimról, és Jézus Krisztus személyes uralmáról tartottam előadást.”

Dr. Wolff hatósági védelem nélkül utazta be a legbarbárabb országokat. Sok 
nehézséget viselt el, és számtalanszor sodródott veszélybe. Megverték, éheztet-
ték, rabszolgaként eladták, és háromszor halálra ítélték. Rablók támadták meg, 
és néha kis híján szomjan halt. Egy alkalommal megfosztották mindenétől, és 
a hegyeken át több száz mérföldet kellett gyalogolnia. A hó az arcába vert, és 
meztelen lába meggémberedett a fagyott földtől.

Amikor figyelmeztették, hogy ne menjen fegyvertelenül a vad és ellenséges 
törzsek közé, azt mondta, hogy van fegyvere: „az ima, a Krisztus iránti buzgóság 
és a segítségébe vetett hit.” „ Szívemben van az Isten és a felebarátaim iránti 
szeretet – folytatta –, kezemben pedig a Biblia.” A héber és angol nyelvű Bibliát 
mindenhova magával vitte. Egyik későbbi útjáról ez mondta: „A nyitott Bibliát 
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kezemben tartottam. Éreztem, hogy erőm a Könyvben rejlik, és a könyv hatalma 
meg fog őrizni.”

Rendületlenül kitartott, és az ítéletről szóló üzenetet elvitte a lakott föld nagy 
részébe. Zsidók, törökök, parszik, hinduk és sok más nemzetiség és faj között hir-
dette Isten Igéjét e népek nyelvén. Mindenütt elmondta, hogy közeleg a Messiás 
uralma.

Amikor Bokharában járt, egy távoli elszigetelt nép között találkozott az Úr 
közeli eljövetelének tanításával. A jemeni araboknak „van egy Seera nevezetű 
könyvük, amely hírt ad Krisztus második eljöveteléről, dicsőséges uralmáról; és 
1840-re nagy események bekövetkeztét várják.” „Jemenben... hat napot töl-
töttem Rékáb fiaival, akik nem isznak bort, nem plántálnak szőlőt, nem vetnek 
magot, sátorban laknak, és megemlékeznek a jó öreg Jonadábról, Rékáb fiáról. 
Közöttük találtam Dán törzséből való izraelitákat is..., kik Rékáb fiaival együtt 
várják az ég felhőiben hamarosan megérkező Messiást.”

Egy másik misszionárius hasonló tanítással találkozott a tatárok országában. 
Egy tatár pap megkérdezte a misszionáriustól, hogy mikor jön el Jézus másod-
szor. Amikor a misszionárius azt felelte, hogy erről semmit nem tud, úgy tűnt, 
hogy a papot nagyon meglepte annak a tudatlansága, aki magát a Biblia taní-
tójának vallja. Ez a pap elmondta, hogy meggyőződése a prófécia alapján, hogy 
Krisztus 1844 táján fog eljönni.

Angliában az advent üzenetet már 1826-ban hirdették. A mozgalom itt nem 
öltött olyan határozott formát, mint Amerikában. Az advent pontos idejéről 
nem esett olyan sok szó. Azt a nagyszerű igazságot azonban, hogy Krisztus nem-
sokára eljön hatalommal és dicsőséggel, sokfelé hirdették. És nem is csupán az 
államegyházon kívüliek és az onnan kiszakadtak között. Mourant Brock angol 
író szerint mintegy hétszáz anglikán lelkész ajkáról hangzott „Isten országának 
ez az evangéliuma”. Nagy-Britanniában is hirdették, hogy az Úr eljövetelének 
ideje: 1844. Az Egyesült Államokból széltében-hosszában terjedtek az adventről 
szóló kiadványok. Voltak olyan könyvek és folyóiratok, amelyeket Angliában újra 
megjelentettek. 1842-ben pedig az angol származású Robert Winter, aki Ameri-
kában fogadta el az advent hitet, visszatért szülőhazájába, hogy hirdesse az Úr 
eljövetelét. Sokan csatlakoztak hozzá ebben a munkában, és Anglia különböző 
részein felhangzott az ítéletről szóló tanítás.

A barbár Dél-Amerikában, ahol Róma papsága mesterkedett, Lacunza, egy 
spanyol jezsuita utat talált a Szentíráshoz, és magáévá tette azt az igazságot, 
hogy Krisztus nemsokára visszajön. Érezte, hogy kötelessége másokat is figyel-
meztetni erre. De el akarta hárítani Róma rosszallását, ezért nézeteit „Rabbi 
Ben-Ezra” álnév alatt adta ki, megtért zsidónak nevezve magát. Lacunza a XVI-
II. században élt, de könyve csak kb. 1825-ben jutott el Londonba, ahol angol 
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nyelvre lefordították. E kiadvány fokozta azt az érdeklődést, ami Angliában a 
második advent iránt már ébredezni kezdett.

Németországban ezt a hittételt Bengel evangélikus lelkész, neves teológus 
és bibliakritikus már a XVIII. században hirdette. Bengel, miután befejezte ta-
nulmányait, „a teológia tanulására szentelte magát. A gyermekkori szoktatás 
és fegyelmezés, valamint komolysága és vallásossága az ifjút alkalmassá tette e 
komoly munkára. Bengel is vallási kételyekkel és problémákkal vívódott, mint a 
hozzá hasonló, gondolkodó ifjak. Mély megindultsággal beszélt arról a sok nyíl-
ról, amely szegény szívét meggyötörte és ifjúkorát megnehezítette.” Miután a 
württembergi egyháztanács tagja lett, támogatta a vallásszabadság ügyét. „Bár 
védte az egyház jogait és kiváltságait, szót emelt mindazok szabadságjogaiért, 
akik lelkiismereti okokból ki akartak lépni egyházukból.” Álláspontjának jóté-
kony hatása szülőföldjén még mindig érezhető.

Krisztus második adventjének igazsága akkor villant fel Bengel lelkében, ami-
kor advent vasárnapjára a Jelenések 21. fejezete alapján prédikációt készített. 
Soha azelőtt nem értette meg ennyire a Jelenések könyvének próféciáit. A pró-
féta által feltárt jelenetek óriási hordereje és páratlan dicsősége annyira hatott 
rá, hogy kénytelen volt egy időre felhagyni a téma vizsgálatával. A szószéken 
azonban ismét felötlött benne a gondolat elevenen és súlyosan. Ettől kezdve 
a próféciáknak – különösen az apokalipszis próféciáinak – szentelte magát, és 
nemsokára arra a meggyőződésre jutott, hogy azok Krisztus közeli eljövetelére 
hívják fel a figyelmet. Az a dátum, amelyet ő állapított meg a második advent 
időpontjaként, néhány évvel tért el attól, amit később Miller hirdetett.

Bengel írásai az egész keresztény világban elterjedtek. Prófétikus nézeteit 
városa, Württemberg körzetében az emberek többsége elfogadta, és Német-
országban másutt is voltak hívei. Mozgalma halála után is tartott. Az advent 
üzenet hangzott Németországban, és más országok figyelmét is magára vonta. 
Néhány hivő hamarosan eljutott Oroszországba is. Településeket alakítottak. A 
Krisztus közeli eljövetelébe vetett hitet Oroszország német gyülekezetei még 
mindig őrzik.

A világosság Franciaországban és Svájcban is sugárzott. Genfben, ahol Farel 
és Kálvin terjesztette a reformáció igazságát, Gaussen prédikálta a második ad-
vent üzenetét. Gaussen még diák korában szembe találta magát azzal a racio-
nalizmussal, amely a XVIII. sz. végén és a XIX. sz. elején egész Európát átitatta. 
Amikor Gaussen a lelkészi szolgálatba lépett, nemcsak hogy nem ismerte az igaz 
hitet, de a kételkedésre is hajlott. Ifjú korában érdeklődni kezdett a prófécia 
iránt. Olvasta Rollin: Ancient History című művét, és figyelme Dániel könyve 2. 
fejezetére terelődött. Gaussent meglepte, hogy milyen csodálatos pontossággal 
teljesedett a prófécia, amint arról a történelem tanúskodik. A Szentírás ihletett-
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ségének ez a bizonyítéka horgony volt számára a későbbi évek veszélyei között. 
A racionalizmus tanítása nem nyugtatta meg. A Biblia kutatása és a nagyobb 
világosság keresése nyomán azonban szilárd hit ébredt lelkében.

Miközben a próféciákat vizsgálgatta, meggyőződött arról, hogy az Úr eljö-
vetele közel van. Ez a csodálatos és nagy fontosságú igazság mélyen érintette 
lelkét, és vágyott arra, hogy azt másokkal is megismertesse. Az a közhiedelem 
azonban, hogy Dániel próféciái titokzatosak és érthetetlenek, súlyos akadályt 
gördített útjába. Végül elhatározta, hogy a tanítást a gyermekeknél kezdi – mint 
korábban Farel is tette Genf evangélizálásakor –, remélve, hogy általuk a szülök 
érdeklődését is sikerül felkeltenie.

„Szeretném világossá tenni – mondta később –, hogy nem azért fordultam 
a gyermekek felé, mintha az ügy jelentéktelen volna, hanem éppen nagy fon-
tossága miatt folyamodtam ilyen egyszerű módszerhez. Szerettem volna, ha 
meghallgatnak, és féltem, hogy ez nem sikerül, ha először a felnőtteket szólítom 
meg.” „Ezért elhatároztam, hogy először a kicsinyek felé fordulok, gyermekhall-
gatóságot gyűjtök. És ha számuk nő, ha látom, hogy figyelnek, örülnek és érdek-
lődnek; hogy értik és magyarázzák a témát, akkor tudom, hogy hamarosan egy 
második kör is lesz. Idővel a felnőttek is belátják, hogy nekik is érdemes leülni és 
tanulni. Ha ez így lesz, nyert ügyünk van.”

Fáradozását siker koronázta. A gyermekeknek szóló előadását idősebbek is 
hallgatták. A templom karzatai megteltek érdeklődőkkel. Voltak köztük rangos 
és művelt emberek, Genfbe látogató idegenek és külföldiek. Így az üzenet más-
hova is eljutott.

A sikeren felbátorodva, Gaussen közzétette tanításait azzal a reménnyel, 
hogy előmozdítja a prófétikus könyvek kutatását a franciául beszélők között. „A 
gyermekeknek adott tanítás terjesztésével – szólt Gaussen – a felnőttekhez sze-
retnék szólni, akik igen sokszor elfordulnak az ilyen könyvektől azzal az ürüggyel, 
hogy azok érthetetlenek. »Hogyan lennének érthetetlenek, hiszen gyermekei-
tek megértik?«” „Az a hő vágyam – teszi hozzá –, hogy népszerű próféciaisme-
retet nyújtsak nyájunknak, ha lehet.” „Ahogy én látom, semmiféle tanulmány 
sem elégíti ki jobban korunk szükségleteit.” „A próféciák segítségével tudunk 
felkészülni a küszöbönálló megpróbáltatásra, figyelni és várni Jézus Krisztusra.”

Gaussent, aki az egyik legkiválóbb és legkedveltebb francia nyelvű prédikátor 
volt, egy idő után mégis felfüggesztették a szolgálatból. Fő vétke az volt, hogy 
az egyház katekizmusa, az igazi hitet szinte teljesen nélkülöző, semmitmondó és 
racionalista kézikönyv helyett a Bibliát használta az ifjúság tanításában. Később 
egy teológiai iskola tanára lett, és közben vasárnaponként továbbra is hitokta-
tóként a Szentírás alapján tanította a gyermekeket. A próféciáról szóló művei 
szintén nagy érdeklődést keltettek. A tanári katedráról, a sajtó útján és kedvelt 
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foglalkozásával, gyermekoktatóként hosszú éveken át nagy befolyást gyakorolt 
és nagy szerepe volt abban, hogy sokan kutatni kezdték azokat a próféciákat, 
amelyek az Úr közeli eljövetelét tanúsítják.

Skandináviában szintén hangzott az advent üzenet, és széltében-hosszában 
érdeklődést keltett. Sokan felébredtek gondtalan biztonságukból. Bűneiket 
megvallva és elhagyva Krisztus nevében kértek bűnbocsánatot. Az államegyház 
papsága azonban fellépett a mozgalom ellen, és befolyására az üzenet hirdetői 
közül egyesek börtönbe kerültek. Sok helyen, ahol az Úr közeli eljövetelének 
prédikálóit így elhallgattatták, Isten csodát művelt, és gyermekek útján küldte 
üzenetét. A gyermekek háborítatlanul beszélhettek, az állam törvénye őket nem 
korlátozta, mivel kiskorúak.

A mozgalom főleg az egyszerűbb néprétegek között terjedt. Az emberek 
a munkások szerény otthonában gyűltek össze, hogy az intő üzenetet meg-
hallgassák. A gyermek-prédikátorok zöme is szegény parasztgyermek volt. 
Egyik-másik alig volt hat-nyolc éves; s bár életük tanúsította, hogy szeretik a 
Megváltót, és igyekeznek Isten szent kívánalmainak engedelmeskedni, rendes 
körülmények között ők sem voltak okosabbak és tanulékonyabbak, mint a ha-
sonló korú gyermekek. De amikor az emberek elé álltak, kétségtelenül termé-
szetes képességeiket meghaladó hatalom szólalt meg általuk. Hanghordozásuk 
és viselkedésük megváltozott. A Szentírást szó szerint idézve nagy komolyság-
gal figyelmeztették az embereket az ítéletre: „Féljétek az Istent, és néki adjatok 
dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája.” Dorgálták az embereket bűneik 
miatt. Nemcsak az erkölcstelenséget és kicsapongást kárhoztatták, hanem a vi-
lágiasságot és a hitehagyást is. Intették hallgatóikat, hogy sietve meneküljenek 
az eljövendő haragtól.

Az emberek remegve hallgatták őket. Isten meggyőző Lelke szívükhöz szólt. 
Sokan új és nagyobb érdeklődéssel kezdték kutatni a Szentírást. A részegesek, 
az erkölcstelenek jobb útra tértek, és mások is elhagyták becstelen szokásaikat. 
Olyan szembetűnő volt a változás, hogy még az államegyház lelkészei is kényte-
lenek voltak elismerni, hogy Isten irányítja a mozgalmat.

Isten azt akarta, hogy a Megváltó eljövetelének híre eljusson a skandináv 
országokba is. És amikor szolgáinak hangját elnémították, Lelkét a gyermekek-
re árasztotta, hogy a munka folytatódjék. Amikor Jézus az örvendező sokaság 
kíséretében, győzelmi kiáltások és lengő pálmaágak közepette Jeruzsálemhez 
közeledett, a nép „Dávid Fiá”-nak nevezte. A féltékeny farizeusok felszólították 
Jézust, hogy hallgattassa el őket. Ő azonban azt válaszolta, hogy mindez a pró-
fécia teljesedése, és ha ezek hallgatnának, akkor a kövek kiáltanának. A bol-
dog kiáltozás azonban a nép ajkára fagyott, amikor beléptek Jeruzsálem kapuin. 
Megfélemlítették őket a papok és a főemberek. De a gyermekek, akik ellepték a 
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templom udvarait, pálmaágakat lengetve kiáltották: „Hozsánna a Dávid Fiának!” 
(Mt. 21:8–16). „Hallod, mit mondanak ezek?” – kérdezték a dühödt farizeusok. 
Jézus így válaszolt: „Sohasem olvastátok-é: a gyermekek és csecsszopók szája 
által szereztél dicsőséget?”. Isten gyermekek által munkálkodott Krisztus első 
adventje idején. Éppígy küldte gyermekek útján második adventjének üzenetét 
is. Isten szava kétségkívül beteljesedik: a Megváltó eljövetelének üzenete hang-
zik minden népnek, nyelvnek és nemzetnek.

William Millernek és munkatársainak Amerikában kellett az intő üzenetet 
hirdetniük. Ez az ország lett a nagy adventmozgalom központja. A leghatározot-
tabban itt teljesedett az első angyal próféciája. Millernek és társainak az írásait 
távoli országok is megismerték. A misszionáriusok a világ minden részébe, aho-
va sikerült eljutniuk, magukkal vitték Krisztus közeli eljövetelének örömhírét. 
Közelben és távolban terjedt az örökkévaló evangélium: „Féljétek az Istent, és 
néki adjatok dicsőséget; mert eljött az Ő ítéletének órája.”

A próféciák, amelyek szerint úgy tűnt, hogy Krisztus második eljövetele 1844 
tavaszán lesz, mélyen megragadták az emberek figyelmét. Az üzenet államról 
államra terjedt, és mindenütt nagy érdeklődést keltett. Sokan meggyőződtek 
arról, hogy a prófétikus időszakokat igazoló érvelések helyesek, és nagyra tartott 
elképzeléseiket feladva, örömmel elfogadták az igazságot. Egyes lelkészek, fél-
retéve egyéni nézeteiket és érzéseiket, lemondtak fizetésükről, otthagyták egy-
házukat, és hirdették Jézus eljövetelét. De viszonylag kevés lelkész fogadta el ezt 
az üzenetet, ezért jórészt egyszerű egyháztagok hirdették. Farmerek otthagyták 
földjüket, kézművesek szerszámaikat, kereskedők áruikat, értelmiségiek hivatá-
sukat. A munkások száma mégis kicsi volt az elvégzendő munkához képest. Az 
Istent nélkülöző egyház és a gonoszságban veszteglő világ állapota nyomta a hű 
őrszemek lelkét. Készek voltak fáradozni, nélkülözni és szenvedni azért, hogy 
emberek megtérjenek és elnyerjék az üdvösséget. A munka biztos léptekkel ha-
ladt előre. Sátán támadása ellenére is sok ezren fogadták el az advent igazságot.

Mindenütt hallatszott a szívhez szóló bizonyságtevés, amely arra intette a 
bűnösöket – a világ fiait és az egyháztagokat egyaránt –, hogy meneküljenek 
az eljövendő haragtól. Keresztelő Jánoshoz, Krisztus előfutárához hasonlóan a 
prédikátorok a fa gyökerére helyezték a fejszét, és mindenkit arra buzdítottak, 
hogy teremjenek megtéréshez illő gyümölcsöt. Megrázó felhívásaik éles ellen-
tétben álltak a szószékről hangzó közkedvelt békesség-, biztonság-ígéretekkel. 
Az üzenet, ahol csak felhangzott, megérintette az emberek szívét. A Szentírás 
egyszerű, egyértelmű bizonyságtevése, amelyet a Szentlélek ereje kísért, olyan 
meggyőző erővel szólalt meg, amelynek kevés ember tudott teljesen ellenállni. 
Vallásos emberek felocsúdtak hamis biztonságérzetükből. Felismerték, hogy hi-
tehagyók, világiasak, hitetlenek, gőgösek és önzőek. Sokan bűnbánattal és alá-
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zattal keresték az Urat. Szívük, amely oly sokáig földi dolgokhoz ragaszkodott, 
most a menny felé fordult. Isten Lelke megnyugodott rajtuk, és töredelmes, alá-
zatos szívvel ők is kiáltották: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget; mert 
eljött az Ő ítéletének órája.”

Bűnösök sírva kérdezték: „Mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?” 
Azok, akik eddig becstelenül éltek, igyekeztek az okozott kárt megtéríteni. Mind-
azok, akik békét találtak Krisztusban, vágytak másokkal is megosztani az áldást. 
A szülők szíve gyermekeik felé fordult, a gyermekeké pedig szüleik felé. A gőg 
emelte válaszfalak halomra dőltek. Őszinte bűnvallomások hangzottak el, és a 
család tagjai azok üdvösségéért fáradoztak, akik a legdrágábbak voltak nekik. 
Sokszor lehetett a buzgó ima hangját hallani. Mindenfelé gyötrődő lelkek küz-
döttek Istennel. Sokan egész éjszaka buzgón könyörögtek a bűnbocsánat bizo-
nyosságáért, vagy rokonaik és barátaik megtéréséért.

Minden rendű és rangú ember tódult az adventhivők istentiszteleteire. Gaz-
dagok és szegények, rangosak és egyszerűek más-más okból, de saját fülükkel 
akarták hallani a második adventről szóló tanítást. Az Úr féken tartotta az ellen-
kezés szellemét, amíg szolgái elmondták, miért hisznek. Néha az eszköz gyenge 
volt, de Isten Lelke erőt lehelt az igazságba. Ezeken az összejöveteleken érezhe-
tő volt a szent angyalok jelenléte, és naponta sok emberrel nőtt a hivők száma. 
Amikor újra és újra felhangzottak Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékai, rop-
pant tömegek hallgatták némán, lélegzetvisszafojtva a súlyos szavakat. Mintha a 
menny közeledett volna a földhöz, és a föld a mennyhez. Isten hatalmát idősek, 
fiatalok és középkorúak egyaránt érezték. Az emberek ajkukon dicsőítéssel tér-
tek haza, és boldog hangok csendültek fel a csendes éjszakában. Az összejövete-
lek résztvevői soha nem tudták elfelejteni azokat a különös jeleneteket, amelye-
ket ott láttak, és a mélységes érdeklődést, amelyet ott tapasztaltak.

Krisztus eljövetelének pontos időre való meghirdetése minden osztály szá-
mos tagjában nagy ellenkezést váltott ki, a szószéken szolgáló lelkésztől egészen 
a legvakmerőbb, istenkáromló bűnösig. A prófétai ige teljesedett: „Az utolsó 
időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mond-
ják: Hol van az Ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, min-
den azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva.” (II. Pt 3:3–4) Sokan, akik 
azt állították, hogy szeretik a Megváltót, kijelentették, hogy egyáltalán nem kifo-
gásolják a második advent tanítását; csupán az ellen tiltakoznak, hogy Jézus visz-
szajövetelének idejét pontosan meg lehet határozni. Isten mindent látó szeme 
azonban olvasott szívükben. Ezek az emberek nem akartak hallani arról a Krisz-
tusról, aki eljön, hogy igazságosan megítélje a világot. Hűtlen szolgák voltak. 
Cselekedeteik nem állták volna ki a szívet fürkésző Isten vizsgálatát. Féltek talál-
kozni Urukkal. Ők sem készültek fel Jézus fogadására, akárcsak a zsidók Krisztus 



121A Nagy Küzdelem, 317-334. (A nagy vallási ébredés)

első adventje idején. Nemcsak vonakodtak meghallgatni a Biblia világos érveit, 
de ki is gúnyolták azokat, akik várták az Urat. Sátán és angyalai diadalt ültek. Gú-
nyosan vágták Jézus és a szent angyalok arcába, hogy hitvalló népe oly kevéssé 
szereti Őt, hogy nem kívánja megjelenését.

„Senki sem tudja a napot és az órát” – érveltek leggyakrabban az advent re-
ménység elutasítói. A Szentírás ezt mondja: „Arról a napról és óráról pedig senki 
nem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül” (Mt. 24:36). 
Azok, akik várták az Urat, ezt az igét világosan és egybehangzóan magyarázták. 
Világosan kimutatták, hogy ellenfeleik e kijelentést rosszul értelmezik. Krisztus 
e szavakat akkor mondta, amikor tanítványaival beszélgetett az Olajfák-hegyén 
– miután utoljára távozott a templomból. A tanítványok ezt kérdezték: „Micso-
da jele lesz a Te eljövetelednek, és a világ végének?” Jézus jelekről beszélt, és 
ezt mondta: „Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó 
előtt” (Mt. 24:3.33). A Megváltó egyik kijelentését nem szabad cáfolni másik 
kijelentésével. Jóllehet senki ember nem tudja eljövetelének napját, sem óráját, 
de tanultuk, és tudnunk is kell, hogy mikor van közel. Isten arra is tanít, hogy 
ha figyelmen kívül hagyjuk intését, és nem akarunk tudomást venni adventje 
közeledtéről, ez éppoly végzetes lesz számunkra, mint Noé kortársainak az, hogy 
nem vettek tudomást az özönvíz közeledtéről. A Máté 24. fejezetében olvasható 
példázat szerint éles különbség van a hű és a hűtlen szolga között. Világossá vá-
lik, mi lesz a sorsa annak, aki ezt mondja szívében: „Halogatja még az én uram 
a hazajövetelt.” Kiderül, hogy az Úr miként látja és jutalmazza azokat, akiket vi-
gyázva, eljövetelét hirdetve talál, és hogyan bünteti azokat, akik visszajövetelét 
figyelmen kívül hagyják. „Vigyázzatok azért” – mondja. „Boldog az a szolga, akit 
az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál” (Mt. 24:42–46). „Hogyha tehát nem 
vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek 
hozzád.” (Jel. 3:3)

Pál megemlíti, hogy lesznek olyan emberek, akiket az Úr megjelenése váratla-
nul talál. „Az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj étjel. Mert amikor ezt mondják: 
Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jő rájuk... és semmiképpen 
meg nem menekednek.” De azoknak, akik megfogadják a Megváltó intését, ezt 
mondja: „Ti, atyámfiai, nem vagytok a sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra 
lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem 
vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” (I. Thessz. 5:2–5)

A Szentírás tehát nem igazolja azokat, akik nem tudják, hogy Krisztus eljöve-
tele közel van. Azok, akik ürügyet akartak találni az igazság elutasítására, bezár-
ták fülüket a magyarázat előtt. A vakmerő gúnyolódók, sőt még Krisztus állító-
lagos szolgái is egyre harsogták: „senki sem tudja a napot és az órát”. Amikor az 
emberek felébredtek, és kezdtek érdeklődni az üdvösség után, vallási tanítók 
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léptek közéjük és az igazság közé, és Isten szavát félremagyarázva, igyekeztek 
félelmüket elhessegetni. Hűtlen őrök csatlakoztak a nagy csaló munkájához, és 
ezt kiáltották: békesség, békesség – pedig Isten nem szólt békességről. A Krisz-
tus korabeli farizeusokhoz hasonlóan sokan nem akartak belépni a mennyek 
országába, és gátolták azokat is, akik elindultak afelé. E lelkek vérét Isten az ő 
kezükből követeli.

Általában a gyülekezet legszerényebb és leghívebb tagjai fogadták el először 
az üzenetet. Akik kutatták a Bibliát, kénytelenek voltak meglátni a népszerű pró-
féciaszemlélet bibliátlan jellegét; akik nem álltak a papság befolyása alatt, akik 
Isten szavát személy szerint kutatták, azoknak az adventről szóló tanítást csak 
össze kellett vetniük a Szentírással, hogy felismerjék rajta a menny pecsétjét.

Sok embert üldöztek hitetlen testvéreik. Egyesek csak azért hallgattak remény-
ségükről, hogy egyházi állásukat megtarthassák. Mások azonban érezték, hogy 
Isten iránti hűségük nem engedi, hogy elrejtsék azt az igazságot, amelyet Isten 
rájuk bízott. Nem volt kevés azoknak a száma, akiket kizártak a gyülekezetből, 
csupán azért, mert megvallották, hogy hisznek Krisztus eljövetelében. Azoknak, 
akik e hitpróbát elviselték, nagyon értékesek voltak a próféta szavai: „Így szólnak 
testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak 
dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek” (Ésa. 66:5).

Isten angyalai mélységes érdeklődéssel kísérték az intés hatását. Amikor az 
egyházak egyetemesen elutasították az üzenetet, az angyalok szomorúan for-
dultak el tőlük. De sokan voltak, akiket még nem tett próbára az advent igazság. 
Sok embert megtévesztett a férj vagy a feleség, félrevezettek a szülők vagy a 
gyermekek. Elhitették velük, hogy még az is bűn, ha meghallgatják az adventhí-
vők „eretnek” tanításait. Isten megparancsolta angyalainak, hogy híven őrizzék 
e lelkeket, mert Isten trónjától újabb világosság fog rájuk sugározni.

Azok, akik elfogadták az üzenetet, kimondhatatlan vágyakozással várták Meg-
váltójuk jövetelét. Az idő, amikorra várták, a küszöbön volt. Békés komolysággal 
várakoztak. Nyugodt szívvel élvezték az Istennel való áldott közösséget. Ez zálo-
ga volt annak a békességnek, amelyben Isten dicső országában lesz részük. Akik 
ilyen reménységgel és bizalommal vártak, nem tudják elfelejteni a várakozás 
drága óráit. A meghatározott idő előtt néhány héttel már nem sokat törődtek 
evilági ügyeikkel. Az őszinte hívők gondosan megvizsgálták szívük minden gon-
dolatát és érzését, mint a halálos ágyán fekvő ember, akinek már csak néhány 
órája van hátra. Nem készültek „mennybemeneteli ruhák”, de mindnyájuknak 
az a belső bizonyosság volt a fontos, hogy elkészültek a Megváltó fogadására. 
Fehér ruhájuk lelkük tisztasága volt; a jellem, amelyet Krisztus engesztelő vére 
a bűntől megtisztított. Bárcsak most is megvolna még Isten állítólagos népénél 
ez az önvizsgáló lelkület, ez a komoly, őszinte hit! Ha továbbra is az Úr előtt 
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megalázva magukat, tárták volna könyörgéseiket a kegyelem királyi széke elé, 
sokkal gazdagabb tapasztalatokban lett volna részük. Túl keveset imádkoznak, 
túl kevesen ítélik el igazán bűneiket, és az élő hit hiánya miatt sokan nélkülözik 
azt a kegyelmet, amelyet Megváltónk oly gazdagon kínál.

Isten próbára akarta tenni népét. Keze eltakart egy hibát, amelyet a próféti-
kus időszakok kiszámításánál ejtettek. Az adventhivők nem jöttek rá a tévedés-
re, de a legképzettebb ellenségeik sem. Az utóbbiak ezt mondták: „A próféci-
ai időszakok kiszámítása helyes. Valami nagy esemény előtt állunk, de nem az 
előtt, amit Miller úr jövendöl. A világ megtérése következik, nem pedig Krisztus 
második adventje.”

A várt idő elmúlt, és Krisztus nem jelent meg, hogy népét megszabadítsa. 
Akik Megváltójukat őszinte hittel és szeretettel várták, keservesen csalódtak. Is-
ten szándéka mégis megvalósult. Isten próbára tette azokat az embereket, akik 
azt állították, hogy várják Krisztus visszatértét. Sok embert csak a félelem, nem 
pedig szentebb indíték sarkallt. Hitvallásuk nem érintette szívüket és életüket. 
Amikor a várt esemény elmaradt, ezek az emberek azt mondták, hogy nem is 
csalódtak. Sohasem hitték, hogy Krisztus eljön, és az elsők között gúnyolódtak 
az igaz hívők fájdalmán.

De Jézus és a mennyei sereg szeretettel és együttérzéssel nézte a megpróbált, 
hűséges, de csalódott embereket. Ha a látható és láthatatlan világot elválasztó 
fátyol fellebbent volna, angyalokat láttak volna, akik közel húzódtak ezekhez az 
állhatatos lelkekhez, és Sátán nyilai ellen védték őket.

<<< vissza a 7. tanulmányhoz

8. Tanulmány javasolt olvasmánya

GYERMEKNEVELÉS, 372-380. (SZOMBAT - A GYÖNYÖRŰSÉG NAPJA)

Egyre jobban terjed a szombattal szembeni tiszteletlenség — Tudtomra ad-
ták, hogy sok szülő, aki állítja, hogy hisz a korunknak szóló ünnepélyes üzenet-
ben, mégsem neveli Istennek gyermekeit. Nem fegyelmezik a fiatalokat, sőt 
még meg is haragszanak arra, aki nevelni próbálja őket. Nem helyezték - s nem 
helyezik ma sem - gyermekeiket élő hittel naponta az Úr oltárára. Sok fiatal-
nak megengedik, hogy áthágják a negyedik parancsolatot, s Isten szent napján 
a saját kedvteléseiket keressék. Nem bántja őket a lelkiismeret amiatt, hogy a 
fiatalok szombaton az utcákat járják, szórakozást keresve. Oda mennek, ahova 
nekik tetszik, azt csinálnak, amit akarnak, a szülők pedig, mivel félnek a kedvük 
ellen tenni, Élit utánozva nem tiltanak meg semmit.
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Ezek a fiatalok végül szemernyit sem tisztelik a szombatot, s nem lelik örö-
müket sem a vallásos összejövetelekben, sem a szent és örökkévaló dolgokban.

Figyeljetek a negyedik parancsolat első szavára! — „Megemlékezzél” - ez a 
negyedik parancsolat legelső szava. Szülők, először is nektek kell megemlékezni 
a szombatnapról és megszentelni azt. Ha így tesztek, jó példát mutattok gyer-
mekeiteknek, s ők is tiszteletben fogják tartani Isten szent napját... Keresztény 
nevelésre van szükség otthonaitokban. Egész héten át tartsátok szem előtt az Úr 
szent szombatját, mert ezt a napot egyedül az Ő szolgálatára kell szentelnetek. 
Ezen a napon a kezek megnyugosznak, mentesülnek minden világi tevékenység-
től, nekünk pedig a lélek dolgaira kell különleges figyelmet fordítanunk.

Amikor így megemlékezünk a szombatról, ne engedjük betolakodni a vilá-
gi ügyeket a lelki dolgok közé. Ne hagyjuk szombatra a hat munkanap egyet-
len kötelességét sem! A hét folyamán ne merítsük ki magunkat annyira a világi 
munkával, hogy túl fáradtak legyünk a szolgálatra azon a napon, amelyen az Úr 
megpihent és felüdült.

Legyen a péntek az előkészület napja — A szombati előkészületeket fejezzük 
be pénteken. Gondoskodjunk arról, hogy a ruhák készen legyenek, s időben fe-
jezzük be a főzést is. Figyeljünk arra is, hogy még naplemente előtt készen állja-
nak a cipők, és a tisztálkodást is végezzük el. Nincs ebben semmi lehetetlen. Ha 
szabállyá tesszük, meg is tudjuk valósítani. A szombatot ne a ruha rendbehozá-
sára, főzésre, szórakozásra vagy bármi más hétköznapi elfoglaltságra fordítsuk. 
Naplemente előtt tegyünk félre minden világi elfoglaltságot, rejtsünk el a szem 
elől minden világi olvasnivalót. Szülők! Magyarázzátok meg gyermekeiteknek 
kötelességeiket, s azok célját is. Tanítsátok meg nekik, hogy ők is segítsenek az 
előkészületekben, hogy a parancsolat szerint ünnepelhessétek a szombatot.

Sok családban szombaton tisztítják és fényezik a cipőket s igazgatják helyre 
egy-két öltéssel a ruhákat, csupán azért, mert ezek az „apróságok” nem készül-
tek el pénteken. Ők nem emlékeznek meg a szombatnapról, hogy megszenteljék 
azt…

A gyerekek ruháit még pénteken ellenőrizni kell, hogy rendben vannak-e. A 
hét folyamán mindannyian tegyék rendbe a sajátjukat anyjuk irányításával, hogy 
azután majd csendben, minden nehézség és sietség nélkül fel tudjanak öltözni, 
ne kelljen kapkodni, s ne hangozzanak el meggondolatlan, indulatos szavak a 
készülődéskor.

Az előkészület napján egy másik fontos kötelességre is figyelnünk kell. Ezen a 
napon tegyünk félre minden nézeteltérést a testvérek között akár a családban, 
akár a gyülekezetben.

A nyugalomnap családi áhítattal kezdődjék — Naplemente előtt gyűljön ösz-
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sze a család, olvassanak fel Isten szavából, énekeljenek és imádkozzanak. E téren 
még sok reformra van szükség, mert nagyon sokan hanyagok. Valljuk hát be 
bűneinket Istennek és egymásnak, s lássunk újult erővel a különleges előkészü-
letekhez, hogy a család minden tagja készen állhasson az Istentől megáldott és 
megszentelt nap tiszteletére.

A szombat órái egyedül Istent illetik — Isten nekünk adta mind a hat napot, 
hogy végezhessük munkáinkat, s magának csak egyet tartott meg. Ez az áldás 
napja legyen számunkra - olyan nap, amikor minden hétköznapi dolgot félre kell 
tennünk, s gondolatainkat Istenre és a mennyre kell irányítanunk.

Amikor megkezdődik a szombat, állítsunk őrt gondolataink, tetteink és szava-
ink mellé, nehogy azzal lopjuk meg Istent, hogy a magunk céljaira sajátítjuk ki azt 
az időt, amely kizárólag az Úré. Mi se dolgozzunk, de a gyermekeinknek se en-
gedjük meg, hogy bármilyen, a megélhetéssel kapcsolatos munkát végezzenek, 
vagy olyasmit, amit a hat munkanap folyamán is el lehetne végezni. A péntek az 
előkészület napja. Ilyenkor a szombatra való készülődésre szentelhetjük az időt, s 
arra, hogy a szombatról gondolkodjunk és beszélgessünk. Semmi olyat ne hagy-
junk elmondatlanul vagy elvégezetlenül, ami a menny szemében a szent szombat 
megsértése lenne. Isten nemcsak azt várja el, hogy a testi munkától tartózkod-
junk, hanem hogy gondolatainkat is fegyelmezzük, azok is szent dolgokkal foglal-
kozzanak. Ha világi dolgokról beszélgetünk, vagy ha könnyelmű, üres fecsegéssel 
töltjük az időt, akkor megrontjuk a negyedik parancsolatot. Ha arról csevegünk, 
ami éppen eszünkbe ötlik, akkor haszontalanságot beszélünk. A helyes iránytól 
való bármilyen eltérés szolgaságba és kárhoztatásba taszít minket.

A szombat drága perceit kár alvásra fecsérelni — Senki sem engedheti meg 
magának, hogy a hét folyamán annyira kifárassza magát a világi érdekekért folyó 
erőfeszítésekben, hogy szombaton ne legyen ereje Istennek szolgálni. Az Urat 
raboljuk meg azzal, ha alkalmatlanná tesszük magunkat tiszteletére az Ő szent 
napján. Ugyanakkor saját magunkat is megfosztjuk attól a társas érintkezéstől, 
amelynek melegére és felvillanyozó erejére oly nagy szükségünk volna, s attól az 
erőtől, amelyet keresztény testvéreink tapasztalatából és bölcsességéből merít-
hetnénk a velük való találkozás által.

Ne pazaroljuk el az ágyban töltve a szombat drága óráit! Szombat reggel éb-
redjen korán a család. Ha későn kelnek, zavar és tülekedés támad a reggelihez 
és a szombatiskolához való készülődés során. Kapkodás, türelmetlenség lesz 
úrrá mindenkin. Szentségtelen gondolatok törnek a családba. Így meggyalázva 
a szombat csak teherré válik. Ahelyett, hogy már előre örülnének jövetelének, 
félni fognak tőle.

Vegyetek részt a gyülekezeti istentiszteleten gyermekeitekkel! — Az apák és 
anyák tegyék törvénnyé gyermekeik számára, hogy részt vegyenek a gyülekeze-



126 8. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

ti istentiszteleten szombaton, s természetesen saját részvételükkel mutassanak 
ebben jó példát. Kötelességünk, hogy mint Ábrahám, mi is „parancsoljunk gyer-
mekeinknek és házunk népének önmagunk után” (I.Móz. 18:19). Példamutatás-
sal és szabályok adásával elméjükbe kell vésnünk a vallás fontosságát. Mindenki, 
aki a keresztség által Isten szolgálatára szentelte magát, elkötelezte magát arra 
is, hogy minden lehetőséget megragad, ami bátorítja és ösztönzi a keresztény 
életben való haladásban, s ugyanerre buzdítja gyermekeit is.

Miközben Istent imádjuk, ne tekintsük ezt kötelező rabszolgamunkának. Az 
Úr szombatja áldásul adatott nekünk és gyermekeinknek. Tekintsük örömün-
nepnek, amelyet Isten megszentelt, s a gyermekek is annak tekintik majd, ha 
helyesen irányítják őket.

Illendő öltözet Isten házában — Sokan oktatásra szorulnak azon a téren, hogy 
miként jelenjenek meg szombaton az istentiszteleten. Senki se jöjjön Isten elé 
közönséges, hétköznapi ruhában. Mindenkinek legyen külön szombati ruhája, 
amelyet Isten házában az igehirdetés alkalmával visel. Bár nem szabad követ-
nünk a világ divatját, mégse legyünk közömbösek külső megjelenésünkben. Le-
gyünk csinosak, rendesek, de ne viseljünk díszeket. Isten gyermekei legyenek 
tiszták belül és kívül egyaránt.

Magyarázzuk el a szombati prédikációt a gyerekeknek! — A prédikátorokra ün-
nepélyesen komoly, szent munka bízatott, de ugyanilyen szent felelősség nyugszik 
a hallgatók vállán is. Azzal az eltökéltséggel kell figyelniük, hogy követni fognak 
minden utasítást, amelyet az örök életre vágyakozóknak kell követniük. Minden 
hallgató törekedjék arra, hogy a lehető legjobban megértse az elé tárt bibliai ta-
nításokat. Tekintsen azokra úgy, mint Isten személyesen hozzá intézett üzenetére, 
amelyet hittel kell fogadnia és gyakorlattá kell tennie a mindennapi élet során. A 
szülők magyarázzák meg gyermekeiknek a szószékről elhangzottakat, hogy ők is 
megérthessék, és megszerezhessék azt az ismeretet, amely ha a gyakorlatban is 
megvalósul, biztosan bőséges áldást és békességet hoz számukra.

Gondoskodjunk valamilyen különleges csemegéről! — Nem kell nagyvonalú 
ellátásról gondoskodnunk szombaton, vagy többféle ételről, mint más napokon. 
Legyen inkább egyszerűbb és kevesebb az étkezés, hogy tiszta és élénk marad-
jon a gondolkozásunk és fölfogja a lelki dolgokat. A túl sok evés eltompítja a 
gondolkodást. Hallhatjuk ugyan, de nem fogjuk föl akár a legértékesebb szava-
kat sem, mert a helytelen étkezés megzavarja gondolkodásunkat. Szombaton túl 
sokat enni - ez sokkal nagyobb szégyent hoz Istenre, mint gondolnánk.

Bár a főzést kerüljük szombaton, de ez nem jelenti azt, hogy mindig hide-
get eszünk. Hideg időben melegítsük meg a pénteken főzött ételt. Az ételek le-
gyenek egyszerűek, de ízlésesek és vonzóak. Készítsünk olyasvalamit, ami ritka 
örömnek számít, amit nem mindennap eszik a család.
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A nap hátralévő része is értékes — A szombatiskola és az istentisztelet a 
szombatnak csak bizonyos részét töltik ki. Családunkban a szombat legszentebb 
és legértékesebb óráivá tehetjük a nap hátralévő felét. A szülők töltsék gyerme-
keikkel az idő nagyobb részét.

Tervezzünk alkalomhoz illő olvasást és beszélgetést — A szombat legyen az 
egész hét legédesebb és legáldottabb napja!

A szülők fordítsanak kellő figyelmet gyermekeikre, olvassák nekik a legszebb 
bibliai történeteket, tanítsák meg őket a szombatnap tiszteletére s annak pa-
rancsolat szerinti megtartására. Mindezt lehetetlen megvalósítani, ha a szülők 
nem érzik kötelességüknek, hogy foglalkozzanak gyermekeikkel. Ha a megfelelő 
módszert választják, örömtelivé és élvezetessé tehetik a szombatot. A gyerme-
kek érdeklődését fel lehet kelteni a jó olvasmányok és a lelkük üdvösségével 
kapcsolatos beszélgetések iránt, azonban ehhez nevelni és fegyelmezni kell 
őket. A természetes emberi szív nem szeret az Isten dolgairól elmélkedni. A vilá-
giasság befolyását és a gonoszra való hajlamokat állandóan vissza kell szorítani, 
miközben a mennyei világosságot beengedjük.

Ne legyen közömbös, hogy mit csinálnak a gyermekek! — Úgy láttam, hogy 
szombaton sokan közömbösek, még csak nem is tudják, hogy gyermekeik hol 
vannak és mit csinálnak.

Szülők, szombaton mindennél fontosabb, hogy gyermekeitekkel törődjetek! 
Ne tűrjétek, hogy megsértsék Isten szent napját azzal, hogy a házban vagy az 
udvaron játszadoznak! Ha engeditek nekik, hogy megtörjék a szombatot, akkor 
ti is ugyanolyan hibásak vagytok, s Isten úgy tekint rátok, mint szombatrontókra.

Menjetek ki a szabadba! — A szülők vigyék ki gyermekeiket a szabadba, hogy 
meglássák Istent a természetben. Mutassák meg nekik a szirmaikat bontó virá-
gokat, nyiladozó bimbókat, dús lombú fákat s a csodálatos zöld mezőket. Tanít-
sák nekik, hogy Isten mindezt hat nap alatt teremtette, s a hetedik napon meg-
nyugodott és megszentelte azt. Ily módon a szülők mélyen gyermekeik szívébe 
véshetik e tanításokat, s ha majd a gyermekek a természet dolgait szemlélik, 
eszükbe jut hatalmas Teremtőjük, aki mindezt alkotta. Gondolataik a természet 
Istenéhez emelkednek - vissza egészen a világ teremtéséhez, amikor megalapí-
totta a szombatot, és amikor „Istennek minden fiai vigadoztak” (Jób 38:7). Ezek 
azok a leckék, amelyeket gyermekeink elmélyébe kell vésnünk.

Ne tanítsuk arra a gyerekeket, hogy szombaton nem lehetnek vidámak, s 
hogy nem szabad kimenniük a lakásból. Nem! Jézus kivezette tanítványait a tó-
partra szombaton, s ott tanította őket. Szombati tanításai nem mindig zárt falak 
között hangzottak el.

Leckék a természetből — Tanítsátok a gyermekeket arra, hogy felismerjék 
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Krisztust a természetben! Vigyétek ki őket a szabadba s mutassatok rá a termé-
szet minden teremtett szépségében a teremtő Isten végtelen szeretetére és böl-
csességére. Magyarázzátok meg, hogy Isten az általa alkotott törvények alapján 
kormányozza teremtményeit, s ezek a törvények az ember javára és áldására 
szolgálnak. Ne fárasszátok ki a gyermekeket hosszan tartó intelmekkel és hosszú 
imákkal, hanem a természet nyújtotta élő példák által szemléletesen tanítsátok 
őket az Isten törvénye iránti engedelmességre!

Helyes fogalmat alkotni Isten jelleméről — Hogyan ismerhetik meg a gyer-
mekek jobban Istent? Hogyan véshetjük az Ő ismeretét eredményesebben az 
elméjükbe, ha nem azzal, hogy idejük egy részét a szabadban töltik, nem játék-
kal, hanem szüleik társaságában. Hadd emlékezzenek a fiatalok Istenre, amikor 
látják a természet szépségeit. Tereljük gondolataikat Isten szeretetének az Ő te-
remtett műveiben megnyilvánuló jeleire, s akkor gyermekeink majd szeretnek 
a szabadba menni, s nem untatja őket a természet. Akkor nem fenyegeti őket 
az a veszély, hogy Isten jellemét ridegséggel és szigorúsággal kapcsolják össze. 
Amikor eléjük tárulnak azok a csodálatos dolgok, amelyeket az Úr az ember 
boldogságáért teremtett, akkor megtanulják, hogy gyöngéd, szerető Atyjuknak 
tekintsék őt. Belátják majd, hogy tilalmai és parancsai nem csupán hatalmát, te-
kintélyét mutatják, hanem az a rendeltetésük, hogy boldogítsák gyermekeit. Ha 
Isten jelleme úgy tárul fel a gyermekek előtt, mint aki szeretetteljes, jóindulatú 
és szépséges, akkor vonzódni fognak hozzá, s vágyakoznak arra, hogy ők is vi-
szontszerethessék. Tereljétek figyelmüket a kedves madárkákra, amelyek vidám 
énekükkel töltik be a levegőt. A fűszálakra, a gazdag színekben pompázó virá-
gokra, melyek csodálatos illatot árasztanak. Minden a mennyei Alkotó tehetsé-
gét és irántunk való szeretetét bizonyítja, s az Ő dicsőségét hirdeti.

Szülők, miért nem használjátok Isten értékes tanításait, amelyeket a termé-
szetbe rejtett, hogy helyes fogalmat nyújtson gyermekeinknek az Ő jellemé-
ről? Akik a divat oltárán áldozzák föl az egyszerűséget, akik elzárják magukat a 
természet szépségeitől, azok nem válhatnak lelki gondolkodásúvá. Képtelenek 
megérteni Isten mindenhatóságát és végtelen tudását, amint az teremtett mű-
veiben megnyilvánul, ezért nem támad életre, nem lüktet megújult szeretettel 
és tudásszomjjal a szívük, s nem tölti el őket félelemmel vegyes tisztelet, amikor 
látják Istent a természetben.

Egy nap, amely Édenre emlékeztet — A szombat mint nevelési eszköz felmér-
hetetlenül értékes. Isten mindenre igényt tart, ami a miénk, de dicsőségével 
megáldva és átalakítva adja vissza...

A szombatot és a családot Isten Édenben alapította, és azt akarja, hogy azok 
felbonthatatlanul összetartozzanak. Ezen a napon jobban, mint a többi napo-
kon, édeni életet élhetünk. Isten terve az volt a család tagjai számára, hogy 
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egyesüljenek a munkában és a tanulásban. Az apa mint a család papja, a szülők 
együtt mint gyermekeik tanítói és társai. A bűn következményei megváltoztat-
ták az életfeltételeket és megakadályozták ezt a szent társulást. Az apa gyakran 
egész héten alig láthatja gyermekeit. Majdnem teljesen meg van fosztva attól, 
hogy társaságukban legyen és tanítsa őket. Isten szeretete azonban határt sza-
bott a munka követelményeinek, irgalmas kezét a szombat fölé helyezte. Az Ő 
napján megőrzi a család számára a közösség lehetőségét Vele, a természettel és 
egymással.

Tegyétek a szombatot az öröm napjává! — Akik szeretik Istent, kövessenek 
el mindent, hogy örömtelivé, szentté és tiszteletre méltóvá tegyék a szombatot! 
Ez lehetetlen, ha bűnös, tiltott szórakozásokban keresnek önző élvezeteket. A 
szülők sokat tehetnek azért, hogy fölmagasztalják családjukban a szombatot, s 
így a hét legkedvesebb napja legyen. Szenteljenek időt rá, hogy gyermekeik jól 
érezzék magukat. A változás jó hatással lesz rájuk is. Sétálhatnak a szabadban, 
pihenhetnek a lugasokban és a ragyogó napsütésben, és miközben Isten alkotá-
sairól beszélgetnek velük, olyasmivel táplálhatják gyermekeik nyughatatlan gon-
dolatait, amiben elmélyedhetnek. Amikor figyelmüket a természet szépségeire 
terelitek, akkor szeretet és tisztelet ébred bennük.

Az alkalomhoz illő befejezés imával és énekkel — Amikor a nap lenyugszik, 
ima és dicsérő ének jelezze a szent órák végét. Hívjátok Istent, hogy legyen vele-
tek a munkahét gondjainak idején is.

A szülők így tehetik a szombatot azzá, aminek lennie kellene: a hét legöröm-
telibb napjává. Arra nevelhetik gyermekeiket, hogy örömnek, a napok napjának, 
az Úr szent és tiszteletre méltó napjának tekintsék.

<<< vissza a 8. tanulmányhoz

9. Tanulmány javasolt olvasmánya

PÁTRIÁRKÁK ÉS PRÓFÉTÁK, 18-25. (A TEREMTÉS)

„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök. „Mert 
ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott” (Zsolt 33:6,9). „ Ő fundálta a földet 
az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké” (Zsolt 104:5).

A föld rendkívül szép volt úgy, ahogy Alkotója kezéből kikerült. Felszínét 
hegyek, dombok és síkságok tették változatossá; elragadó folyók és gyönyörű 
tavak tarkították. De azok nem meredek, zord dombok és hegyek voltak, tele 
félelmetes lejtőkkel és ijesztő szakadékokkal, mint a mostaniak. A föld sziklás 
vázának éles, érdes peremeit betemette a termékeny talaj, amely mindenütt 
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gazdag növényzettől zöldellt. Nem voltak visszataszító mocsarak és sivár pusz-
taságok. Mindenütt bájos cserjék és pompás virágok köszöntötték az embert. A 
magaslatokat fák koronázták, fenségesebbek, mint a mostaniak. A levegő tiszta 
és egészséges volt, mentes káros kigőzölgéstől. A táj szépsége túlszárnyalta a 
legpompásabb palota díszes parkját. Az angyalsereg gyönyörködve nézte ezt a 
képet, és örvendezett Isten csodálatos művének.

Miután Isten létrehozta az állatoktól nyüzsgő és növényektől bővölködő föl-
det, művének koronájaként megteremtette az embert, akinek a gyönyörű földet 
berendezte. Úrrá tette minden felett, amit szemével át tudott fogni; mert „mon-
da Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkod-
jék [...] mind az egész földön [...] Teremté tehát Isten az embert az ő képére, 
[...] férfiúvá és asszonnyá teremté őket” (1Móz 1:26-27). Itt világosan feltárul 
az emberiség eredete. Az isteni feljegyzés olyan világos, hogy téves következ-
tetéseknek nincs alapja. Isten az embert a saját képmására teremtette. Ebben 
nincs semmi titokzatos. Alaptalan az a feltevés, hogy az ember lassú, fokozatos 
fejlődéssel alakult ki az alsóbbrendű állat- vagy növényvilágból. Ez a tanítás a Te-
remtő csodálatos munkáját az ember szűk, földi fogalmaihoz alacsonyítja le. Az 
ember olyan eltökélten tagadja Istent mint a világegyetem korlátlan urát, hogy 
lefokozza saját magát, és megfosztja eredetének méltóságától. Aki a magasba 
helyezte a csillagvilágokat, és nagy hozzáértéssel színezte ki a mező virágait, aki 
betöltötte a földet és az eget hatalmának csodáival, amikor dicsőséges művének 
bekoronázása következett - hogy a gyönyörű föld uraként valakit a középpontba 
helyezzen -, olyan lényt teremtett, aki méltó a neki életet adó kézhez. Az embe-
riség családfája, ahogy azt az ihletett Ige megadja, nem valami fejlődő csírákig, 
puhatestű állatokig és négylábúakig követi nyomon eredetét, hanem a hatalmas 
Teremtőig. Ádám a földből formálva is „Isten fia” volt.

Isten az embert - mint képviselőjét - az alacsonyabb rendű lények fölé helyez-
te. E lények nem tudják megérteni, sem elismerni Isten korlátlan uralmát, de 
Isten úgy alkotta őket, hogy képesek legyenek szeretni és szolgálni az embert. A 
zsoltáros így beszél: „Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél: 
[...] a mezőnek vadait is; Az ég madarait és [...] mindent, ami a tenger ösvényein 
jár” (Zsolt 8:7-9).

Az embernek Istent kellett tükröznie - mind külsejében, mind jellemében. 
Egyedül Krisztus az Atya „valóságának képmása” (Zsid 1:3); de az embert Isten 
a maga hasonlatosságára formálta. Természete összhangban volt Isten akaratá-
val. Értelme fel tudott fogni mennyei dolgokat. Érzései tiszták voltak; vágyait és 
érzelmeit értelme uralta. Az ember szent volt, Isten képmását boldogan, akarata 
iránti tökéletes engedelmességgel viselte.

Ahogy az ember Teremtője kezéből kikerült, termete fenséges volt, alakja 
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tökéletesen arányos. Arcszíne viruló egészségről tanúskodott, és az élet fényétől 
és örömétől ragyogott. Ádám sokkal magasabb volt, mint a föld mostani lakói. 
Éva termete valamivel kisebb volt, de alakja nemes és nagyon szép. A bűntelen 
pár nem viselt mesterséges öltözéket; fény és dicsőség takarta be őket, mint az 
angyalokat. Ameddig engedelmeskedtek Istennek, ez a palást burkolta be őket.

Miután Isten megteremtette Ádámot, minden élő teremtményt elé hozott, 
hogy nevet adjon nekik. Ádám látta, hogy mindegyikük kapott társat, de „hozzá 
illő segítő társat nem talált”. Isten összes földi teremtménye között nem volt egy 
sem olyan, mint az ember. És Isten így szólt: „Nem jó az embernek egyedül len-
ni; szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt” (1Móz 2:18). Isten nem magányos élet-
re teremtette az embert, hanem társas lénynek. Társ nélkül az Éden szépsége és 
örömteli foglalatosságai nem nyújtottak volna tökéletes boldogságot. Megértés 
és társ utáni vágyát még az angyalokkal való közösség sem elégíthette volna ki. 
Egy lény sem volt vele egyforma természetű, akit szerethetett és aki szerethette.

Isten maga adott társat Ádámnak. ő szerzett neki „segítőtársat” - neki meg-
felelő segítőt, hozzá szabott társat, aki egy lehetett vele szeretetben és meg-
értésben. Isten Évát egy bordából teremtette, amelyet Ádám oldalából vett ki, 
jelezve, hogy nem uralhatja fejként Ádámot, nem taposhatja lábbal őt mint al-
sóbbrendűt, hanem mellette kell állnia mint vele egyenlő, akit Ádám szeret és 
véd. Az ember része, második énje volt, csont a csontjából és hús a húsából, 
tanúsítva azt a szoros egységet és szerető ragaszkodást, amelynek e kapcsolat-
ban meg kell lennie. „Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem 
táplálgatja és ápolgatja” (Ef 5:29). „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és 
az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté” (1Móz 2:24).

Isten adta össze az első házaspárt. Ennek az intézménynek a szerzője tehát 
a világegyetem Teremtője. „Tisztességes [...] a házasság” (Zsid 13:4). Ez volt Is-
ten egyik első ajándéka az embernek, és ez egyike annak a két intézménynek, 
amelyet Ádám a bukás után magával vitt az Éden kapuin túlra. Amikor az ember 
felismeri és követi a mennyei elveket ebben a kapcsolatban, a házasság áldás; 
őrzi az emberiség tisztaságát és boldogságát, kielégíti az ember társas igényét, 
nemesíti fizikai, értelmi és erkölcsi természetét.

„És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felől, és abba helyezteté 
az embert, akit formált vala” (1Móz 2:8). Minden, amit Isten teremtett, tökélete-
sen szép volt, és úgy tűnt, hogy semmi sem hiányzik a szent pár boldogságához; 
de Isten még további jelét adta szeretetének. Egy kertet készített elsősorban 
otthonukként. Ebben a kertben volt mindenféle fa, közülük sok megrakottan illa-
tos, ízletes gyümölccsel. Voltak ott szőlőtövek, nagyon kellemesek a szemnek, a 
legváltozatosabb színű, csábító gyümölcsöktől roskadozó ágaikkal. Ádámnak és 
Évának kellett a szőlővesszőkből lugast alakítani, így készítve maguknak lakást a 
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gyümölccsel borított élő lombozatból. Voltak ott pazar színekben tündöklő illa-
tos virágok is. A kert közepén állt az élet fája, amely pompásabb volt az összes 
többi fánál. Gyümölcse arany és ezüst almának tűnt, és állandósítani tudta az 
életet.

A teremtés most teljes volt. „Elvégezteték az ég és a föld, és azoknak minden 
serege” (1Móz 2:1). „És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen 
jó” (1Móz 1:31). Éden virágzott a földön. Ádám és Éva szabadon oda mehetett 
az élet fájához. A bűn szennye és a halál árnyéka nem csúfította el a gyönyörű 
teremtettséget. „Együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai 
vigadoznak” (Jób 38:7).

A hatalmas Jahve lefektette a föld alapjait; az egész világot szépségbe öltöz-
tette, és az ember számára hasznos dolgokkal töltötte meg; megteremtette a 
szárazföld és a tenger csodáit. A teremtés hatalmas munkája hat nap alatt befe-
jeződött. És Isten „[...] megszűnék a hetedik napon minden munkájától, amelyet 
alkotott vala. És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy 
azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten” 
(1Móz 2:2-3). Isten elégedetten nézte keze munkáját. Minden tökéletes volt, 
méltó isteni szerzőjéhez. És Isten megpihent, nem mintha elfáradt volna, hanem 
mint aki nagyon meg van elégedve bölcsessége és jósága gyümölcsével, dicső-
sége megmutatkozásával.

Isten, miután megpihent a hetedik napon, megszentelte azt a napot, illetve 
elkülönítette az ember számára nyugalomnapként. A Teremtő példáját követve 
az embernek is meg kell pihennie ezen a szent napon, hogy amint az égre és a 
földre néz, elgondolkozzék Isten csodálatos teremtési munkájáról; és amint látja 
Isten bölcsességének és jóságának bizonyítékait, szíve megteljék Alkotója iránti 
szeretettel és hódolattal.

Isten azzal, hogy megáldotta a hetedik napot, emléket állított az Édenben 
teremtési művének. A szombatot rábízta Ádámra, az egész emberi család aty-
jára és képviselőjére. Megünneplésével a föld minden lakója kifejezheti hálás 
elismerését azért, hogy Isten a Teremtője, jogos és legfőbb Ura. Tehát a szombat 
beiktatása teljesen emlékeztető jellegű az egész emberiség számára. Nincs ben-
ne semmi homályos, és nem korlátozódik egyetlen népre.

Isten látta, hogy az embernek még a Paradicsomban is szüksége van a szom-
batra; arra, hogy a hét egyik napján félretegye saját érdekeit és foglalatosságát, 
mélyebben elgondolkozzék Isten művein, elmélkedjék hatalmáról és jóságáról. 
Szüksége volt a szombatra, hogy az élénkebben emlékeztesse Istenre, és hogy 
hálát ébresszen, mert jóságos Teremtőjétől kapta mindazt, aminek örül és amit 
birtokol.
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Isten azt akarja, hogy a szombat a Teremtő alkotásainak szemlélésére kész-
tesse az embert. A természet az ember érzékeihez szól, és azt hirdeti, hogy van 
egy élő Isten, a Teremtő, minden dolog legfőbb Ura. „Az egek beszélik Isten di-
csőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszé-
det; éj éjnek ad jelentést” (Zsolt 19:2-3). Az a szépség, amelybe a föld öltözik, 
Isten szeretetének egyik jele. Ezt a szeretetet figyelhetjük meg az örök hegyek-
ben, a fenséges fákban, a bontakozó rügyekben és a pompás virágokban. Mind 
Istenről beszélnek. A szombat, amely állandóan Alkotójukra mutat, arra szólítja 
az embert, hogy nyissa ki a természet könyvét és fedezze fel benne a Teremtő 
bölcsességét, hatalmát és szeretetét.

Ősszüleink számára, bár Isten ártatlannak és szentnek teremtette őket, nem 
volt kizárva a vétkezés lehetősége. Isten szabad erkölcsi lényekké alkotta őket, 
akik értékelni tudják jellemét - bölcsességét és jóságát -, kívánalmainak méltá-
nyosságát, és szabadságukban áll, hogy engedelmeskedjenek vagy megtagadják 
az engedelmességet. Társaloghattak Istennel és a szent angyalokkal. De örök 
biztonságuk megszerzése előtt ki kellett állniuk hűségük próbáját. Az ember 
létének kezdetén Isten korlátot szabott az ember vágyainak, annak a végzetes 
szenvedélynek, amelyen Sátán bukása alapult. A tudás fája, amely a kert kö-
zepén az élet fája közelében állt, volt ősszüleink engedelmességének, hitének 
és szeretetének próbája. Míg az összes többi fáról szabadon ehettek, annak az 
egy fának a gyümölcsét halálbüntetés terhe mellett tilos volt megkóstolniuk. Ki 
voltak téve Sátán kísértéseinek; de ha kiállják a próbát, Isten végül kivonja őket 
a kísértő hatalma alól, hogy örökre élvezhessék Isten kegyét.

Isten törvény alá helyezte az embert létének nélkülözhetetlen feltételeként. 
Isten kormányzatának alattvalója volt, és egy kormányzat sem állhat fenn tör-
vény nélkül. Isten úgy is teremthette volna az embert, hogy képtelen áthágni 
törvényét; visszatarthatta volna Ádám kezét a tiltott gyümölcs érintésétől; de 
akkor az ember nem lett volna szabad erkölcsi lény, hanem csak akarat nélküli 
báb. A döntés lehetősége nélkül engedelmessége nem lett volna önkéntes, ha-
nem kikényszerített. Jelleme nem fejlődhetett volna. Ez a mód ellentétben állt 
Istennek azzal a tervével, amely alapján más világok lakóival bánik. Ez méltatlan 
lett volna az emberhez mint értelmes lényhez, és alátámasztotta volna Sátánnak 
azt a vádját, hogy Isten zsarnokként uralkodik.

Isten az embert igaznak teremtette. Nemes jellemvonásokkal ruházta fel a 
bűnre való hajlam nélkül. Megáldotta kiváló értelmi képességekkel, és elé tárta 
a hűség és engedelmesség lehető legsúlyosabb indokait. Tökéletes és állandó 
engedelmesség volt az örök boldogság feltétele. Csak ezzel a feltétellel járulhat-
tak az élet fájához.

Ősszüleink otthonának példaképül kellett szolgálnia gyermekeiknek a föld 
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benépesítésekor. Az az otthon, amelyet Isten keze tett széppé, nem volt fény-
űző hely. A büszke ember pompás és drága építményekben talál gyönyörűséget 
és saját keze munkájával kérkedik; Isten azonban egy kertbe helyezte Ádámot. 
Ez a kert volt a lakása. A kék ég volt a boltozata; a pompás virágokkal, élő zöld 
szőnyeggel díszített föld a padlózata, és a gyönyörű fák levéldíszes ágai vontak 
mennyezetet az ágy fölé. Falain a legpompásabb díszek függtek - a legnagyobb 
művész keze munkái. A szent párt körülvevő dolgok örökérvényű tanulságul szol-
gálnak - arra tanítanak, hogy az igazi boldogság nem a pompában és fényűzés-
ben található, hanem az Istennel való közösségben, amely teremtett munkáin 
keresztül ápolható. Ha az ember kevesebb figyelmet szentelne a mesterséges 
dolgoknak, és egyszerűbben élne, sokkal jobban megfelelne teremtése mennyei 
céljának. A büszkeséget és becsvágyat soha nem lehet kielégíteni, de az igazán 
bölcsek bensőséges és felemelő örömet találnak azokban az örömforrásokban, 
amelyeket Isten elérhetővé tett mindenki számára.

Isten az Éden lakóira bízta a kert gondozását; az emberre bízta, „hogy mívelje 
és őrizze azt” (1Móz 2:15). Elfoglaltságuk nem volt fárasztó, hanem kellemes és 
felüdítő. Isten a munkát áldásul adta az embernek, hogy elfoglalja értelmét, erő-
sítse testét és fejlessze képességeit. Ádám a szellemi és fizikai tevékenységben 
szent létének egyik legnagyobb örömét találta. Amikor engedetlensége követ-
kezményeként el kellett hagynia gyönyörű otthonát, és mindennapi kenyerének 
megszerzésére kénytelen volt a kemény talajjal küzdeni, az a munka, bár na-
gyon különbözött a kertben végzett kellemes foglalatosságtól, a kísértés elleni 
védelem és az öröm egyik forrása volt. Tévednek azok, akik a munkát átoknak 
tartják, jóllehet az fáradságos és fájdalmas. Sok gazdag lenézi a munkásokat, de 
ez teljesen ellentétben áll azzal, ami Isten szándéka volt az ember megteremté-
sekor. Hogyan is hasonlítható még a leggazdagabbak vagyona is a nemes Ádám 
örökségéhez? De Ádám nem tétlenségre volt teremtve. Teremtőnk, aki tudja, mi 
szolgálja az ember boldogságát, munkát adott Ádámnak. Csak a dolgozó férfiak 
és nők találják meg az élet örömét. Az angyalok szorgalmas munkások; Isten 
szolgái, akik az emberek fiainak szolgálnak. A Teremtőnél nincs helye a tespedt-
ségnek és a tunyaságnak.

Amíg Ádám és társa hű volt Istenhez, ők voltak az egész föld urai. Korlátlan 
uralmat kaptak minden élő dolog felett. A bárány és az oroszlán békésen játsza-
dozott közelükben, vagy együtt feküdtek lábuknál. A vidám madarak körülöttük 
röpködtek, és nem féltek. Boldogan zengtek dicséretet Teremtőjüknek. Ádám és 
Éva is velük együtt adott hálát az Atyának és a Fiúnak.

Ádám és Éva nemcsak Isten atyai gondoskodását élvező gyermekek voltak, 
hanem tanulók is a végtelen bölcs Isten iskolájában. Élvezték az angyalok láto-
gatásait, és beszélgethettek Alkotójukkal Őt eltakaró fátyol nélkül. Tele voltak 
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az élet fájától áradó erővel; értelmi képességeik csak kevéssel maradtak el az 
angyalokéi mögött. A látható világegyetem titkai - „a tökéletes tudásnak csudái” 
(Jób 37:15) - az eligazítás és öröm kimeríthetetlen forrását kínálták nekik. A ter-
mészet törvényeit és műveit, amelyek hatezer éven át témát adtak az embernek 
a kutatásra, feltárta előttük a mindenség végtelen Tervezője és Fenntartója. Ta-
nulmányozták a leveleket, a virágokat és a fákat, életük titkairól faggatva őket. 
Ádám jól ismert minden élő teremtményt a vízben játszadozó hatalmas levia-
tántól a napsugárban lebegő porszemnyi bogárig. Mindegyiknek ő adott nevet; 
ismerte természetüket és szokásaikat. Isten dicsőségét az egekben, a rendben 
keringő megszámlálhatatlan világot, azt, hogy „miként lebegnek a felhők”, a 
fény és a hang, a nappal és az éjszaka titkai - ősszüleink mind tanulmányoz-
hatták. Az erdő minden levele, a hegyek minden köve, minden fénylő csillag, 
a föld, a levegő és az égbolt Isten nevét hordta magán. A teremtés rendje és 
harmóniája végtelen bölcsességről és hatalomról beszélt. Mindig feledzhettek 
valamilyen szépséget, amely még jobban elmélyítette szívükben a szeretet, és 
hálájuk újabb kifejezésére indította őket.

Ameddig híven követték Isten törvényét, egyre jobban tudtak ismeretet sze-
rezni, örülni és szeretni. Tudásuk állandóan új kincsekkel gazdagodott, a boldog-
ság új forrásait fedezték fel, és egyre tisztább fogalmakat kaptak Isten felmérhe-
tetlen, kiapadhatatlan szeretetéről.

<<< vissza a 9. tanulmányhoz

10. Tanulmány javasolt olvasmánya

PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK, 324-334. (A LÁTHATATLAN VIGYÁZÓ)

Dániel élete vége felé nagy változások történtek abban az országban, ahová 
hatvan évvel korábban őt és három héber társát fogságba vitték. Nabukodono-
zor, „a legkegyetlenebb népek” vezetője (Ez 28:7) meghalt, és utódainak eszte-
len uralkodása alatt Babilon, „az egész föld büszkesége” (Jer 51:41) semmivé 
lett; bekövetkezett a fokozatos, de biztos pusztulás.

Nabukodonozor unokájának, Belsazárnak ostobasága és gyengesége miatt a 
büszke Babilon csakhamar elbukott. Belsazár, aki fiatalon részt kapott az uralko-
dásból, büszkélkedett hatalmában és szívével a menny Istene ellen fordult. Sok 
lehetősége volt Isten akaratának megismerésére és annak megértésére, hogy 
kötelessége néki engedelmeskedni. Tudott arról, hogy nagyapját Isten határoza-
tából kiűzték az emberi társadalomból. Jól ismerte Nabukodonozor megtérése 
és csodálatos gyógyulása történetét is. De engedte, hogy az élvezetek szeretete 
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és az öndicsőítés homályba borítsa azokat a tanulságokat, amelyeket soha nem 
lett volna szabad elfelejtenie. Kegyelemből kapott lehetőségeit eltékozolta, és 
nem igyekezett arra, hogy általuk jobban megismerje az igazságot. Amire Na-
bukodonozor végül kimondhatatlan szenvedés és megalázás árán eljutott, attól 
Belsazár közömbösen elfordult.

Az ítéletig nem sok idő telt el. Círusz, a méd Dárius unokaöccse, a médek és 
perzsák egyesített seregének hadvezére, megostromolta Babilont. A látszólag 
bevehetetlen – az Eufrátesz folyó által védett – vár masszív falain és rézkapuin 
belül, ahol bőségesen volt élelem, a kéjsóvár király biztonságban érezte magát. 
Idejét szórakozással és tivornyázással töltötte.

A hivalkodó, öntelt Belsazár vakmerő biztonságérzetében „nagy lakomát ren-
dezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort.” Mindaz 
a vonzerő, amit a gazdagság és a hatalom nyújthat, növelte a színhely pompáját. 
Gyönyörű nők elbűvölő varázsukkal a királyi lakoma vendégei voltak. Lángeszű, 
művelt emberek is ott voltak. Fejedelmek és államférfiak úgy itták a bort, mint a 
vizet, és dorbézoltak őrjítő hatása alatt.

A féktelen orgiát maga a király vezette, akinek botrányos részegsége elvet-
te józan eszét, és alantas ösztönei, szenvedélyei vették át az uralmat. Lakoma 
közben „megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüs-
tedényeket, amelyeket apja, Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templom-
ból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival 
együtt.” A király be akarta bizonyítani, hogy nincs oly szent dolog, amelyhez 
hozzá ne nyúlhatna. „Elő is hozták az aranyedényeket, ...és a király azokból ivott 
főrangú embereivel... együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, 
ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket.”

Belsazár aligha sejtette, hogy bálványimádó tivornyázásának mennyei tanú-
ja van; hogy egy láthatatlan mennyei Vigyázó figyeli az istengyalázó jelenetet, 
hallja a szentségtörő nevetgélést, látja a bálványimádást. A hívatlan vendég 
azonban csakhamar éreztette jelenlétét. Amikor a tivornya tetőzött, vértelen 
kéz jelent meg, és tűzként fénylő betűket rajzolt a palota falára. A nagy sokaság 
nem értette az írás szavait, de a lelkiismeretében megérintett király és vendégei 
az ítélet baljóslatú előjelét látták benne.

Elhalkult a zsivajgó jókedv, miközben az emberek valami leírhatatlan rémü-
lettől megdermedve figyelték a kezet, amely lassan rajzolta a titokzatos betűket. 
Filmszerűen pergett le előttük gonosz életük cselekedetei. Mintha az örökkévaló 
Isten ítélőszéke előtt álltak volna, akinek hatalmával épp akkor dacoltak. Ahol 
néhány pillanattal előbb hangos jókedv és istenkáromló élcelődés hallatszott, az 
most fakó arcok és kétségbeesett jajveszékelés színtere lett. Amikor Isten meg-
félemlíti az embert, akkor nem tudja elrejteni rettegését.
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Belsazár rémült meg a legjobban. Ő volt elsősorban felelős azért az Isten el-
lenes lázadásért, amely a babiloni birodalomban azon az éjszakán tetőzött. Az 
Istent képviselő láthatatlan Vigyázó jelenlétében, akinek hatalmát megkérdő-
jelezték és nevét káromolták, a király megdermedt a félelemtől. Lelkiismerete 
felébredt. „...dereka elernyedt, és még a térdei is reszkettek.” Belsazár szent-
ségtörően szembehelyezkedett a menny Istenével, és saját erejében bízott nem 
sejtve, hogy valaki meg meri kérdezni: Miért cselekszel így? De most rádöbbent 
arra; el kell számolnia, miként sáfárkodott a reá bízott értékekkel, és nem tud 
semmi mentséget felhozni az elszalasztott alkalmakra és kihívó viselkedésére.

A király hasztalan próbálta elolvasni az izzó betűket. Olyan titokkal állt szem-
ben, amelyet nem tudott megoldani; olyan hatalommal, amelyet sem megérte-
ni, sem letagadni nem tudott. Kétségbeesve fordult segítségért birodalma böl-
cseihez. Eszeveszett kiáltásától zengett a terem. Hívta a varázslókat, káldeusokat 
és jövendőmondókat, hogy olvassák el az írást. „Akárki legyen is az az ember, 
aki elolvassa ezt az írást – ígérte – és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba 
öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országom-
ban.” De hasztalan könyörgött és ígért gazdag jutalmat bizalmát élvező tanács-
adóinak. Mennyei bölcsességet nem lehet venni és eladni. „A király bölcsei... 
nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak.” Éppúgy nem tud-
ták elolvasni a titokzatos betűket, mint ahogy az előző nemzedék bölcsei nem 
tudták megmagyarázni Nabukodonozor álmát.

Ekkor az anyakirálynénak eszébe jutott Dániel, aki több mint fél évszázaddal 
előbb elmondta Nabukodonozor királynak a nagy szoborról szóló álmát, és meg 
is magyarázta. „Király, örökké élj! – mondta. Ne gyötörjenek téged gondolataid, 
és az arcod se legyen sápadt! Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni 
lélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, 
és olyan bölcsessége, amilyen az istenek bölcsessége. Atyád, Nabukodonozor 
király a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok előjárójává tette... 
mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás, ér-
telem, továbbá álommagyarázó, titkot feltáró és rejtélyeket megfejtő képesség 
van. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot!”

„Dánielt tehát a király elé vezették.” Belsazár, megpróbálva visszanyerni 
önuralmát, ezt kérdezte a prófétától: „Te vagy a zsidó foglyok közül való Dániel, 
akit atyám, a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lé-
lek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém 
a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg 
nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, 
hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a 
rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem ma-
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gyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint 
harmadik leszel országomban.”

A magasságos Isten szolgájának nyugodt méltóságával érzéketlenül állt Dá-
niel a király ígéreteivel szemben a rémülettől dermedt tömeg előtt, nem azért, 
hogy hízelgő szavakat mondjon, hanem hogy megmagyarázza az ítéletet hirdető 
üzenetet. „Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak! De azért az 
írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom.”

A próféta először olyan dolgokra emlékeztette Belsazárt, amelyeket jól ismert, 
de nem tanulta meg belőlük azt az alázatosságot, amely megmenthette volna. 
Beszélt Nabukodonozor bűnéről és bukásáról, valamint arról, hogyan bánt vele 
az Úr. Beszélt a néki adott hatalomról és dicsőségről. Elmondta, hogy milyen bün-
tetést kapott kevélységéért és hogy ezután elismerte Izráel Istenének hatalmát 
és irgalmát. Majd Dániel bátran és félreérthetetlenül megfeddte Belsazárt súlyos 
gonoszságáért. A király elé tárta bűnét, és rámutatott a tanulságokra, amelyeket 
levonhatott volna, de nem tette. Belsazár nem értette meg nagyapja élményét, 
és figyelembe sem vette a számára is oly nagy jelentőségű események intő sza-
vát. Alkalma lett volna megismerni és követni az igaz Istent, de nem szívlelte meg 
a leckéket. Ezért most aratnia kell lázadása következményét.

„De te, Bélsaccar – jelentette ki a próféta –, aki a fia vagy, nem aláztad meg 
magadat, bár mindezt tudtad. A menny Ura fölé helyezted magad, mert az ő 
házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, fe-
leségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, 
rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hal-
lanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed 
és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az 
írást.”

A próféta a mennyből küldött üzenet felé fordulva ezt olvasta: „mené, mené, 
tekél, úparszin!” A kéz, amely a betűket rajzolta, nem volt már látható, de ez a 
négy szó még mindig félelmesen, olvashatóan fénylett. Az emberek pedig léleg-
zetvisszafojtva hallgatták az idős próféta szavait:

„Ez pedig a szavak magyarázata: A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten 
királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mér-
legen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, 
és a médeknek meg a perzsáknak adta.”

Eszeveszett ostoba életüknek ezen az utolsó éjszakáján Belsazár és főurai be-
töltötték a saját és a káldeus birodalom bűneinek mértékét. Isten nem háríthatta 
el a közelgő veszedelmet. Számos intézkedésével igyekezett törvénye tiszteleté-
re megtanítani őket. „Gyógyítgattuk Babilont – nyilatkoztatta ki azokról, akiknek 
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ítélete most az egekig ért –, de nem gyógyult meg” (Jer 51:9). Az emberi szív 
megdöbbentő romlottsága miatt Isten végül szükségesnek látta, hogy kimondja 
a megmásíthatatlan ítéletet: Belsazár elbukik és birodalma mások kezébe kerül.

Amikor a próféta elhallgatott, a király megparancsolta, hogy jutalmazzák meg 
az ígért kitüntetésekkel. Ezért „Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot 
tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban.”

Több mint egy évszázaddal előbb az ihletett Ige előre jelezte, hogy „az áhított 
alkonyat” (Ézsa 21:4), amelyen a király és tanácsosai versenyeznek egymással az 
istenkáromlásban, hirtelen a félelem és pusztulás idejére változik. Most a nagy 
jelentőségű események gyors egymásutánban követték egymást, pontosan úgy, 
ahogy a prófétai ige évekkel a dráma főszereplőinek születése előtt lerajzolta.

A király még az ünnepség csarnokában volt, körülvéve azokkal, akiknek sorsa 
megpecsételődött, amikor hírnök közölte vele, hogy „betörtek városába”, el-
foglalta az ellenség, akinek cselfogásai ellen olyan biztonságban érezte magát; 
„birtokba vették a gázlókat, ...a harcosokat rémület fogta el” (Jer 51:31–32). Mi-
alatt ő és főemberei Jahve szent edényeiből ittak, és dicsőítették ezüst és arany 
isteneiket, mialatt a médek és a perzsák – az Eufrátesz vizét medréből elvezet-
ve – bevonultak az őrizetlen város belsejébe. Círusz serege már a palota fala 
alatt állt; a várost „mint a sáska” (Jer 51:14) töltötték meg az ellenség katonái; 
és diadalittas ordításuk túlharsogta a megdöbbent tivornyázók kétségbeesett 
kiáltozását.

„Még azon az éjszakán megölték Bélsaccart, a káldeusok királyát”, és idegen 
uralkodó ült a trónra.

A héber próféták világosan megmondták, hogyan fog Babilon elesni. Amikor 
Isten látomásban kinyilatkoztatta nekik a jövő eseményeit, így kiáltottak: „Hogy 
elfoglalták Sésakot! Meghódították az egész föld büszkeségét! Milyen borzasztó 
lett Babilon a népek között!” „Hogy levágták, hogy összetörték az egész föld 
pörölyét! Milyen borzasztó lett Babilon a népek között!” „Babilon elfoglalásának 
zajától megrendül a föld, jajkiáltás hangzik a népek között.”

„Hirtelen esett el Babilon, összeomlott...” „Pusztító tör Babilonra, elfogják 
vitézeit, összetörik íjukat, mert a megtorlás Istene, az Úr, bizonyosan megfizet. 
Lerészegítem vezetőit, bölcseit, helytartóit, előljáróit és vitézeit. Örök álmot 
alusznak, és nem ébrednek föl – így szól a Király, akinek Seregek Ura a neve.”

„Csapdába ejtettelek, meg is vagy már fogva, Babilon, észre sem vetted! Rád 
találtak, és megragadtak, mert az Úr ellen mertél harcolni! Kinyitotta fegyver-
tárát az Úr, előhozta haragja fegyvereit. Mert munkája van az Úrnak, a Seregek 
Urának a káldeusok országában.”

„Ezt mondja a Seregek Ura: Nyomorgatták Izráel fiait Júda fiaival együtt. 
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Akik fogságba hurcolták, ott tartják őket, nem akarják elbocsátani. De meg-
váltójuk erős, Seregek Ura a neve. Győzelemre viszi ügyüket, nyugalmat hoz a 
földre; Babilon lakóira azonban rettegést” (Jer 51:41; 50:23, 46; 51:8, 56–57; 
50:24–25, 33–34).

Tehát „Babilon széles várfalát teljesen lerombolják és magas kapui tűzben ég-
nek el.” Így szüntette meg Jahve, a Seregek Ura véget vet „a kevélyek gőgjének 
az erőszakosok gőgősségét” megalázza. Így lett „Babilon, az országok ékessége, 
a káldeusok fenséges dísze” Sodoma és Gomorához hasonlóan örökre megát-
kozott hely. „Nem telepszik le ott többé senki, nem lakik ott senki a jövő nem-
zedékek során. Nem sátoroz ott az arab, nem deleltetnek ott pásztorok, hanem 
pusztai vadak tanyáznak ott, ...és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak 
majd ott, és démonok szökdelnek ott. Hiénák üvöltöznek kastélyaikban, gyönyö-
rű palotáikban sakálok, mert hamar eljön az ideje, nem késnek napjai.” „Bölöm-
bikák tanyájává teszem, vadvizes mocsárrá, és elsöpröm pusztító seprűvel – így 
szól a Seregek Ura” (Jer 51:58; Ézsa 13:11, 19–22; 14:23).

Babilon utolsó uralkodója az elsőhöz hasonló ítéletet hallott a mennyei Vi-
gyázótól: „Néked szól ez az üzenet... elvesztetted királyságodat” (Dán 4:28).

„Szállj le és ülj a porba, Babilon szűz leánya! Ülj a földre, nincs már trónus... 
Ülj némán, menj sötét helyre, káldeusok leánya! Nem neveznek többé országok 
úrnőjének.

Megharagudtam népemre, eltaszítottam örökségemet, és kezedbe adtam 
őket. Te pedig irgalmatlanul bántál velük, az öregre is súlyos igát raktál.

Azt gondoltad, hogy úrnő maradsz örök időkre? Nem fontoltad meg ezeket, 
nem gondoltál a végére.

De most halld meg ezt, te, aki jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és ezt 
mondtad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Nem leszek öz-
vegy, nem tudom meg, mi a gyermektelenség!

Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon: rád nehezedik teljes 
súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású 
varázsige! Gonoszságodban bíztál, azt gondoltad, hogy nem lát senki.

Bölcsességed és tudományod félrevezetett, amikor ezt gondoltad magadban: 
Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Pedig utolér téged is a baj, nem tudsz 
ellene varázsigét. Rád szakad a veszedelem, nem tudod elhárítani. Hirtelen ér 
utol a nem várt pusztulás.

Állj elő varázsigéiddel és sok varázslásoddal. amellyel ifjúságod óta vesződ-
tél, hátha segíthetsz magadon, hátha elriasztod a bajt! Agyonfárasztod magad 
tervezgetésekkel.
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Álljanak elő, és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és 
újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Úgy járnak, mint a tarló, 
tűz égeti el őket. Nem mentik meg életüket a lángok hatalmából... nem segít 
rajtad senki!” (Ézsa 47:1–15).

A cselekvés színterére lépő nemzetek azért foglalhatják el helyüket a földön, 
hogy megmutatkozzék, betöltik-e a „Vigyázó” és a „Szent” szándékát. A prófécia 
felvázolta a világ nagy birodalmainak – Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország és 
Róma – emelkedését és útját. Mindegyiküknél – mint a kevésbé hatalmas nem-
zeteknél is – a történelem megismételte önmagát. Mindegyiknek volt próbaide-
je; mindegyik kudarcot vallott, dicsőségük megfakult, hatalmuk elmúlt.

A nemzetek elutasították a mennyei elveket, és ezzel saját pusztulásukat 
munkálták. De az isteni, a mindent legyőző akarat megnyilvánult minden kor-
szakban. Ezt látta Ezékiel próféta abban a csodálatos látomásban, amelyet a 
káldeusok földjén való rabsága idején kapott. Ámuló szemei előtt kirajzolódtak 
a mindenek felett álló hatalmat kinyilatkoztató szimbólumok. Ennek a hatalom-
nak köze van a földi uralkodók ügyeihez.

A Kébár folyó partján Ezékiel forgószelet látott, amely mintha észak felől tá-
madt volna, „nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fényözönnel. 
A közepéből... mintha ezüstös csillogás tündöklött volna”. Négy élőlény egymást 
keresztező kerekeket mozgatott. Magasan felettük „trónus alakja látszott, a tró-
nus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott”. „A kerúbok szárnyai 
alatt emberi kéz alakja látszott” (Ez 1:4, 26; 10:8). A kerekek elrendezése olyan 
bonyolult volt, hogy első látásra úgy tűnt, mintha megbomlott volna közöttük 
a rend, pedig teljesen összehangoltan működtek. Mennyei lények hajtották 
azokat a kerekeket. A mennyei lényeket pedig a kerúbok szárnyai alatt levő kéz 
tartotta és irányította. Felettük a zafír-trónon ült az Örökkévaló. A trón körüli 
szivárvány pedig az isteni kegyelmet szimbolizálta.

Isten hatalma úgy irányítja a szövevényes emberi eseményeket, mint ahogy a 
kerúbok szárnyai alatt levő kéz vezérelte a kerékféleségek bonyolult rendszerét. 
Az, aki a nemzetek harcai és kavargásai közepette a kerúbok felett ül, most is 
irányítja e föld ügyeit.

A nemzetek történelme nekünk is szól. Minden népnek és minden egyes 
embernek megvan a helye Isten csodálatos tervében. Az egyének és nemzetek 
megméretése ma folyik. A mérleg annak kezében van, aki soha nem téved. Min-
denki maga határoz sorsáról, Isten pedig mindent kezében tartva megvalósítja 
saját szándékát.

A próféciák, amelyeket a nagy VAGYOK adott Igéjében, az eseményeket – a 
múlt örökkévalóságától a jövő örökkévalóságáig – láncszemekként egymáshoz 
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kapcsolják, és megmondják, hol állunk ma a korszakok folyamatában, és mit vár-
hatunk az eljövendő időben. Mindazt nyomon követhetjük a történelem lapjain, 
aminek a prófécia szerint napjainkig be kell következnie, és biztosak lehetünk 
abban, hogy mindaz, ami még hátra van, be fog teljesedni a maga idejében.

Az idők jelei ma azt mutatják, hogy nagy és ünnepélyes események küszöbén 
állunk. Világunkban minden kavarog. Szemünk előtt teljesednek azok az ese-
mények, amelyeknek a Megváltó próféciája szerint meg kell előznie eljövetelét: 
„Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket... Nemzet nemzet ellen 
és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé” 
(Mt 24:6–7).

Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és 
államférfiak, bizalmi állású és hatósági emberek, minden társadalmi osztályból 
való gondolkozó férfiak és nők figyelme a körülöttünk zajló eseményekre sze-
geződik. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát. Észreveszik, hogy milyen 
feszültség uralkodik minden területen. Ráébrednek arra, hogy valami súlyos és 
döntő esemény van készülőben – hogy a világ rettenetes válság küszöbén áll.

A Biblia, és csakis a Biblia ad helyes látást ezekről a dolgokról. Benne tárulnak 
fel világunk történelmének végső nagy jelenetei, azok az események, amelyek 
már előrevetítik árnyékukat. Közeledésük zaja megremegteti a földet, és az em-
berek meghalnak a félelemtől.

„Az Úr elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja felszínét, szétszórja lakóit. 
...mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszeg-
ték az örök szövetséget. Ezért átok emészti a földet, megbűnhődnek lakói” (Ézsa 
24:1–6).

„Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a Mindenhatótól! 
...Elszáradt az elvetett mag a földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a 
vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok! Kóborolnak a marhacsor-
dák, mert nincs legelőjük, a juhnyájak is sínylődnek.” „A szőlőtő elszáradt, a grá-
nátalma, a pálma, az almafa és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is 
az emberekből” (Jóel 1:15–18, 12).

„Ó, hogy gyötrődik egész bensőm, elszorul a szívem! Háborog a szívem, nem 
hallgathatok, mert lelkemben hallom már a kürtszót, a harci riadót! Romlás 
romlást ér, elpusztul az egész ország” (Jer 4:19–20).

„Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható! Nyomorúság ideje lesz az 
Jákóbnak, de megszabadul belőle!” (Jer 30:7).

„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged 
baj, sátradhoz közel sem férhet csapás” (Zsolt 91:9–10).

„Sion leánya, ...ott vált meg téged az Úr, ellenségeid hatalmától. Most sok 
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nép gyűlt össze ellened. Ezt mondják: Elbukott! Megvetéssel nézhetünk a Sion-
ra! De ők nem ismerik az Úr gondolatait, és nem értik tervét” (Mik 4:10–12). Is-
ten nem hagyja cserben egyházát a legvészterhesebb órában. Szabadulást ígért. 
„Jóra fordítom Jákób sátrainak sorsát, és irgalmazok lakóhelyeinek – nyilatkoz-
tatta ki az Úr” (Jer 30:18).

Akkor teljesül Isten szándéka. Országának elveit megdicsőíti mindenki a nap 
alatt.

<<< vissza a 10. tanulmányhoz

11. Tanulmány javasolt olvasmánya

A NAGY KÜZDELEM, 45-57. 386-401. (A HITEHAGYÁS; ISTEN VÁLTOZ-
HATATLAN TÖRVÉNYE)

A HITEHAGYÁS 
Pál apostol a thesszalonikai gyülekezethez intézett második levelében meg-

jövendölte a nagy hitehagyást, amely nyomán létrejön a pápai hatalom. Pál ki-
jelentette, hogy Krisztus napja addig nem jön el, „mígnem bekövetkezik előbb 
a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti 
és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak 
mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gya-
nánt mutogatván magát”. Az apostol továbbá arra figyelmezteti testvéreit, hogy 
„működik... már a törvényszegés titkos bűne” (II. Thessz. 2:3–4, 7). Már ilyen 
korán látta, hogy tévelygések csúsznak az egyházba, amelyek utat készítenek a 
pápaság kialakulásához.

Lassan-lassan, először csak lopva és csendben, majd pedig, amikor megerő-
södött, és hatalmába kerítette az emberek lelkét, nyíltabban végezte megté-
vesztő és istenkáromló munkáját „a törvényszegés titkos bűne”. A pogányság 
szokásai szinte észrevétlenül utat találtak a keresztény egyházba. A megalkuvás 
és a behódolás szellemét egy ideig fékezte a vad üldözés, amelyet az egyház a 
pogányságtól elszenvedett. De amikor az üldözés megszűnt, és a kereszténység 
bekerült a királyok udvarába és palotájába, felcserélte Krisztus és az apostolok 
alázatosságát és egyszerűségét a pogány papok és uralkodók pompájával és hi-
valkodásával, Isten kívánalmait pedig emberi elméletekkel és hagyományokkal. 
Nagy volt az öröm, amikor Konstantin a negyedik század elején névlegesen meg-
tért, és a világ a látszatszentség öltönyében besétált az egyházba. Ekkor felgyor-
sult a bomlasztás. A látszólag vereséget szenvedő pogányság lett a győztes. Az 
ő szelleme irányította az egyházat. Tanításai, szertartásai és babonái összekeve-
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redtek Krisztus névleges követőinek istentiszteletével.
A pogányság és a kereszténység közötti megegyezésből kelt életre a próféci-

ában megjövendölt „bűn embere”, aki szembefordult Istennel, és fölé helyez-
te magát. Sátán mesterműve a hamis vallás, az a gigászi egyházszervezet, mely 
ékesen tanúskodik arról, hogy Sátán akarja tetszése szerint uralni a földet.

Sátán a megkísértés pusztájában egyezkedni akart Krisztussal. Odament Isten 
Fiához, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét. Felkínált 
neki mindent, egy feltétellel: ha elismeri a sötétség fejedelmének felsőbbségét. 
Krisztus megdorgálta a vakmerő kísértőt, és elűzte. Sátán nagyobb sikerrel jár, 
amikor az embert kísérti meg ugyanezzel. Az egyházat rávette arra, hogy világi 
haszonért és dicsőségért keresse a föld nagyjainak kegyét és pártfogását.

A katolicizmus egyik fő tantétele, hogy a pápa Krisztus egyetemes egyházá-
nak látható feje, az egész világ püspökeinek és papjainak legfőbb ura. Sőt, mi 
több, a pápának az Istenség címeit és képességeit tulajdonítja. Például: „Úr Is-
ten a pápa”, aki csalatkozhatatlan. A pápa mindenkitől hódolatot követel. Sátán 
a római egyház útján ugyanazzal az igénnyel lép fel, mint a megkísértés pusztá-
jában; és roppant tömegek hódolnak meg előtte.

De azok, akik félik és tisztelik Istent, éppúgy fogadják ezt a vakmerő igényt, 
miként Krisztus, aki így válaszolt e ravasz ellenség követelőzésére: „Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és csak néki szolgálj” (Lk. 4:8). Isten soha még csak nem is cél-
zott Igéjében arra, hogy embert jelölt ki az egyház fejének. A pápai felsőbbség 
tana éles ellentétben áll a Szentírás tanításaival. A pápának nem lehet hatalma 
Krisztus egyházán, csak bitorolhatja.

A katolikusok egyre-másra eretnekséggel vádolták a protestánsokat, és azzal, 
hogy szántszándékkal szakadtak el az igaz egyháztól. De ezek a vádak inkább 
őket illetik. Ők tették le Krisztus zászlaját, és ők távoztak el attól a hittől, „amely 
egyszer a szenteknek adatott” (Jud 3).

Sátán jól tudta, hogy az emberek a Szentírás fényében felismerhetik csalása-
it, és leküzdhetik hatalmát. A világ Megváltója is az Igével állt ellen Sátán táma-
dásainak. Minden egyes támadásnál Krisztus feltartotta az örök igazság pajzsát, 
és így szólt: „Meg van írva.” Az ellenség minden egyes indítványával szemben az 
Ige bölcsessége és hatalma volt a válasz. Hogy Sátán meg tudja őrizni az embe-
rek feletti hatalmát, és megalapozza a pápai bitorló tekintélyét, el kellett zárnia 
a Szentírást az emberek elől. A Biblia Istent dicsőíti, és a véges embert az őt 
megillető helyre teszi; ezért Sátán a Biblia szent igazságait elhallgattatta és el-
titkoltatta. A római egyház is ezt a taktikát követte. Évszázadokig megtiltotta a 
Biblia terjesztését. Az embereknek tilos volt a Szentírást olvasni vagy házukban 
tartani. Elvtelen papok és főpapok úgy magyarázták tanításait, hogy állításai-
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kat alátámasszák velük. Így történt, hogy a pápát majdnem mindenki Isten földi 
helytartójának ismerte el, akinek hatalma van az egyház és az állam felett.

Miután a Bibliát, a tévelygés leleplezőjét eltávolították, Sátán azt csinálhatta, 
amit akart. A prófécia kinyilatkoztatta, hogy a pápaság „véli, hogy megváltoz-
tatja az időket és a törvényt” (Dn. 7:25). És ezt tétovázás nélkül meg is tette. 
Hogy a pogányságból áttérteknek a bálványimádást pótolják, és így elősegítsék 
a kereszténységbe való névleges felvételüket, fokozatosan bevitték a szobrok és 
ereklyék imádását a keresztény istentiszteletbe. Egy egyetemes zsinaton hozott 
rendelet végül bevezette a bálványimádás rendszerét. Hogy a szentségtörés tel-
jes legyen, Róma vakmerően kitörölte a törvényből a második parancsolatot, 
amely megtiltja a bálványimádást, – és a tízes szám megőrzésére kettéosztotta 
a tizedik parancsolatot.

Ez az irányzat, amely a pogányoknak engedményeket tett, a menny tekinté-
lyének további mellőzéséhez is kaput nyitott. Sátán megszenteletlen egyházve-
zetők útján meghamisította a negyedik parancsolatot is. Megpróbálta eltörölni 
az ősi szombatot, azt a napot, amelyet Isten megáldott és megszentelt (I. Móz. 
2:2–3); és helyébe a pogányok által, „a Nap tiszteletre méltó napja”-ként ünne-
pelt napot akarta tenni. Ezt a változtatást először nem nyíltan kísérelték meg. Az 
első századokban minden keresztény az igazi szombatot tartotta. Féltve őrizték 
Isten dicsőségét, és mivel hitték, hogy Isten törvénye változhatatlan, buzgón vi-
gyáztak előírásainak sérthetetlenségére. Sátán azonban nagyon körmönfontan 
dolgozott eszközei által célja megvalósításáért. Hogy az emberek figyelme a va-
sárnapra terelődjék, Krisztus feltámadásának tiszteletére ünnepelték. Istentisz-
teleteket tartottak azon a napon, de azért a szórakozás napjának is tekintették; 
a szombatot pedig még mindig szent napként ünnepelték.

Krisztus első adventje előtt Sátán arra ösztönözte a zsidókat, hogy a szombat 
ünneplését a legszigorúbb követelményekkel nehezítsék meg, és tegyék teherré. 
Sátán így készítette elő terve megvalósítását. Előnyt húzva abból a hamis kép-
ből, amit ő festett a szombatról, ezt a napot, mint zsidó intézményt, ellenszen-
vessé tette. Míg a keresztények a vasárnapot általában örömnapként tartották 
meg, Sátán arra késztette őket, hogy a szombatot böjtnapnak, a szomorúság, a 
gyász napjának tartsák, és így fejezzék ki gyűlöletüket a zsidó vallással szemben.

A negyedik század elején Konstantin császár kiadott egy rendeletet, amely-
ben a vasárnapot általános ünneppé tette az egész római birodalomban. A Nap 
napját a pogány alattvalók ünnepelték, és a keresztények is tisztelték. A császár 
így akarta a pogányság és a kereszténység szemben álló érdekeit diplomatikusan 
összehangolni. Erre az egyház püspökei buzdították, akiket fűtött a becsvágy és 
a hatalomvágy, akik felismerték, hogy a pogányok, ha a keresztények ugyanazt a 
napot ünneplik, mint ők, könnyebben lesznek névlegesen keresztények, és ezzel 
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előmozdítják az egyház hatalmát és dicsőségét. De számos istenfélő keresztény, 
amíg lassan-lassan a vasárnapot bizonyos fokig szentnek tartotta, a negyedik pa-
rancsolatnak engedelmeskedve a szombatot még mindig az Úr szent napjaként 
ünnepelte.

Az őscsaló azonban még nem fejezte be munkáját. Elhatározta, hogy a ke-
resztényeket zászlaja alá gyűjti, és helytartója, a büszke főpap által gyakorolja 
hatalmát, aki Krisztus képviselőjének tartotta magát. Félig megtért pogányok, 
becsvágyó főpapok és a világot szerető egyházi tisztségviselők által valósítot-
ta meg szándékát. Időről időre széles körű zsinatokat tartottak, amelyekre az 
egyházi méltóságok a világ minden tájáról összegyűltek. Az Isten által alapított 
szombat jelentőségét szinte minden zsinaton csökkentették egy kicsit, a vasár-
napot pedig egyre inkább felmagasztalták. Így ezt a pogány ünnepet végül isteni 
intézményként tisztelték, míg a Biblia szombatját a zsidó vallás maradványának 
nyilvánították, és ünneplőjét átkozottnak mondták.

A nagy hitehagyónak sikerült fölébe emelni „magát mindannak, ami Istennek 
vagy istentiszteletre méltónak mondatik” (II. Thessz. 2:4). Volt bátorsága meg-
változtatni Isten törvényének azt az egyetlen olyan előírását, amely az egész 
emberiség előtt félreérthetetlenül mutat az igaz és élő Istenre. A negyedik pa-
rancsolatban Isten a menny és föld Teremtőjének nevezi magát. Ez különbözteti 
meg minden hamis istentől. A teremtés munkájának emlékeként szentelte Isten 
a hetedik napot az ember számára nyugalomnappá. A szombatnak az a rendel-
tetése, hogy az embert mindig az elő Istenre, létének forrására, tiszteletének 
és imádatának tárgyára emlékeztesse. Sátán igyekszik az embert rávenni Isten 
elleni hűtlenségre és törvényével szembeni engedetlenségre, ezért különösen a 
negyedik parancsolat ellen folytat harcot, amely Istenre mint Teremtőre mutat.

A protestánsok ma azt hangoztatják, hogy Krisztus vasárnapi feltámadása a 
keresztények szombatjává tette a vasárnapot. Erre azonban nincs semmi szent-
írási bizonyíték. Krisztus és az apostolok nem méltatták ilyen tiszteletre ezt a 
napot. A vasárnap keresztény intézményként való megtartása „a törvényszegés 
titkos bűné”-hez vezethető vissza (II. Thessz 2:7), amely már Pál korában ta-
pasztalható volt. Hol és mikor fogadta örökbe az Úr a pápaságnak ezt a gyerme-
két? Mivel lehet elfogadhatóan megindokolni egy olyan változtatást, amelyet a 
Szentírás nem hagy jóvá?

A hatodik században a pogányság helyet adott a pápaságnak. Az egész egy-
ház fejének Róma püspökét nyilvánították. A pápaság fölöttébb megerősödött. 
Hatalmi székhelyét a császári fővárosba tette. A sárkány a fenevadnak „adá az 
ő erejét... és az ő királyi székét, és nagy hatalmat” (Jel. 13:2). Ekkor kezdődött 
el a Dániel és a Jelenések próféciájában megjövendölt 1260 éves pápai elnyo-
más (Dn. 7:25; Jel. 13:5–7). A keresztényeknek választaniuk kellett: vagy feladják 
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feddhetetlenségüket, és elfogadják a pápai szertartásokat és vallásgyakorlatot, 
vagy elsorvadnak a föld alatti börtönökben, vagy meghalnak a kínpadon, a mág-
lyán vagy a hóhér bárdja alatt. Ekkor teljesedtek Jézus szavai: „Elárulnak pedig 
titeket szülők és testvérek is, rokonok és barátok is; és megölnek némelyeket 
tiközületek. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért” (Lk. 21:l6–
17). Hevesebb üldözés szakadt rá a hűségesekre, mint bármikor azelőtt, és a 
világ hatalmas harcmezővé vált. Krisztus egyháza évszázadokig az elszigeteltség-
ben és az ismeretlenség homályában talált menedéket. A próféta ezt mondja: 
„Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott 
táplálják őt ezerkétszázhatvan napig” (Jel. 12:6).

A római egyház hatalomra jutása a sötét középkor kezdetét jelezte. Hatal-
ma növekedésével mélyült a sötétség. Az emberek hite Krisztus, az igazi fund-
amentum helyett a római pápa személyére épült. Bűneik bocsánatát és örök 
üdvösségüket nem Isten Fiától, hanem a pápától, valamint a pápa által felhatal-
mazott papoktól és főpapoktól várták. Azt tanulták, hogy földi közbenjárójuk a 
pápa, és hogy a pápa közvetítése nélkül senki sem közeledhet Istenhez. Azt is 
mondták, hogy a pápa Istent helyettesíti, és ezért feltétlen engedelmességgel 
tartoznak neki. E követelményekkel szembeni engedetlenség elég ok volt arra, 
hogy a vétkesek testet és lelkét a legszigorúbb büntetéssel sújtsák. Így terelték 
az emberek figyelmét Istenről gyarló, tévedő és kegyetlen emberekre; sőt mi 
több, magára a sötétség fejedelmére, aki általuk gyakorolta hatalmát. A bűnt a 
szentség köntösébe bújtatták. Amikor a Szentírást elnémítják, és egyes emberek 
magukat teszik Isten helyére, akkor a következmény csak csalás, megtévesztés 
és eldurvulás lehet. Az emberi törvények és hagyományok felmagasztalását er-
kölcsi romlottság követte. Mindig ez a következménye annak, ha Isten törvényét 
félredobják.

Veszélyes napok voltak ezek Krisztus egyháza számára. Kevesen hordozták 
híven Krisztus zászlaját. Bár az igazság nem maradt bizonyságtevők nélkül, időn-
ként mégis úgy tűnt, hogy a tévelygés és a babona diadalmaskodik, és az igaz 
vallást száműzi a földről. Isten evangéliuma eltűnt a szem elől, a vallási formák 
pedig megsokszorozódtak, és az emberekre szigorú követelmények terhe nehe-
zedett.

Nemcsak arra tanították őket, hogy a pápát tartsák közbenjárójuknak, hanem 
arra is, hogy saját cselekedeteikkel jóvátehetik bűneiket, hogy hosszú zarándo-
kutakkal, vezeklésekkel, az ereklyék imádásával, templomok, szentélyek és ol-
tárok felállításával, nagy egyházi adományokkal – ilyen és hasonló tettekkel kell 
lecsillapítaniuk Isten haragját, vagy megszerezniük kegyét; mintha Isten olyan 
volna, mint az ember, aki semmiségekkel megharagítható, és ajándékokkal vagy 
vezekléssel megbékíthető.
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A római egyház egyre nagyobb befolyásra tett szert, pedig az erkölcstelenség 
még az egyház vezetői között is eluralkodott. A nyolcadik század vége táján a 
római katolikusok kezdték azt mondogatni, hogy Róma püspökei már az egyház 
első századaiban is birtokolták azt a lelki hatalmat, amelyet akkor maguknak 
igényeltek. Szükség volt azonban arra, hogy ennek az állításnak valamiképpen 
hitelt szerezzenek. A hazugság atyja szívesen szolgált indítvánnyal. A szerzete-
sek hamis ősi iratokat gyártottak. Azelőtt soha nem hallott zsinati rendeletek 
kerültek elő, amelyek szerint a pápának a legrégibb időktől kezdve egyetemes 
érvényű fő hatalma van. És az igazságot megtagadó egyház mohón kapott eze-
ken a csalásokon.

Azt a néhány hűségest, aki az igazi fundamentumra épített (I. Kor. 3:10–11) 
elbizonytalanította és hátráltatta a munkát gátló hamis tanítás. Egyesek szíve-
sen mondogatták ugyanazt, mint Jeruzsálem falának építői Nehémiás korában: 
„Fogytán van ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk 
építeni” (Neh. 4:10). Elcsigázva az üldözés, megtévesztés, romlottság és minden 
egyéb akadály elleni folytonos harctól, amit Sátán a haladás fékezésére kigon-
dolt, a hűséges építők közül is néhányan elcsüggedtek. A békesség kedvéért, 
valamint vagyonuk és életük biztonsága érdekében leléptek az igazi fundamen-
tumról. Mások azonban, nem félve ellenségeik támadásaitól, bátran kijelentet-
ték: „Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek!” (14. vers) És 
folytatták a munkát. Mindegyikük oldalán ott volt a kard (Ef. 6: 17).

Minden korban ugyanez a gyűlölködő, az igazsággal szemben álló lelkület 
fűtötte Isten ellenségeit. De Isten szolgáinak ébereknek és kitartóknak kell len-
niük. Krisztus szavai, amelyeket az első tanítványokhoz intézett, követőinek az 
idők végén is szólnak: „Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom: 
Vigyázzatok!” (Mk. 13:37).

Mintha a sötétség egyre jobban sűrűsödött volna. A képimádás általánossá 
vált. Gyertyákat égettek a képek, a szobrok előtt, és imádkoztak hozzájuk. El-
terjedtek a legképtelenebb és legbabonásabb szokások. Az embereket annyira 
hatalmába kerítette a babona, hogy a józanészre már nem hallgattak. Maguk a 
papok és püspökök is élvhajhászók, érzékiek és romlottak voltak. A nép pedig, 
amely tőlük várt eligazítást, óhatatlanul tudatlanságba és erkölcsi romlottságba 
süllyedt.

A pápai hatalom növelésére a XIV, században VII. Gergely pápa egy újabb 
lépést tett: kihirdette, hogy a római egyház tökéletes. Közzétett tételei egyiké-
ben kijelentette, hogy a Szentírás szerint az egyház soha nem tévedett, és soha 
nem is fog tévedni. De ezt az állítást szentírási bizonyítékok nem kísérték. Az 
önhitt főpap arra is jogot formált, hogy császárokat eltávolítson. Kijelentette, 
hogy egyetlen határozatát sem változtathatja meg senki, neki viszont joga van 
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mások döntéseit megváltoztatni.
A csalatkozhatatlanság e védelmezőjének zsarnokságát nagyszerűen illuszt-

rálja az a történet, amelyből megtudjuk, miként bánt a pápa IV. Henrik német 
császárral. A pápa kiátkozta és trónjától megfosztotta ezt az uralkodót, mivel 
olyan merész volt, hogy a pápa tekintélyét semmibe vette. Henrik, megrémülve 
fejedelmei hűtlenségétől és fenyegetéseitől, akik a pápai rendelkezés nyomán 
fellázadtak ellene, szükségesnek látta, hogy megbéküljön Rómával. Feleségének 
és egyik hűséges szolgájának kíséretében a tél közepén átkelt az Alpokon, hogy 
megalázkodjék a pápa előtt. Henriket, amikor megérkezett a palotához, ahova 
Gergely visszavonult, kísérőitől megfosztva egy külső udvarba vezették, és ott 
a kemény téli hidegben fedetlen fővel, mezítláb, szánalmas öltözékben várta, 
hogy a pápa maga elé bocsássa. A pápa csak háromnapi böjt és a gyónás után 
kegyeskedett megbocsátani neki. De Henrik még így sem vehette vissza uralko-
dási jelvényeit, és nem gyakorolhatta császári hatalmát addig, amíg a pápa erre 
engedélyt nem adott. Gergely pedig diadalittasan azzal hencegett, hogy köteles-
sége letörni a királyok gőgjét.

Micsoda éles ellentét van e dölyfös főpap pöffeszkedő büszkesége és annak a 
Krisztusnak a szelídsége és alázatossága között, aki szívünk ajtajánál bebocsátást 
kér, hogy bocsánatot, békét hozva beléphessen, és aki így tanította tanítványait: 
„Aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok” (Mt. 20:27) .

Az egymást követő századok Róma egyre több tévtanításának voltak tanúi. 
A pogány filozófusok tanításai már a pápaság megalakulása előtt figyelmet kel-
tettek, és befolyást gyakoroltak az egyházra. Sokan, akik névlegesen megtértek, 
még mindig ragaszkodtak pogány filozófiájuk tanításaihoz, és nemcsak ők ma-
guk tanulmányozták továbbra is, hanem másokat is ösztönöztek rá, hogy így 
befolyásukat kiterjeszthessék a pogányokra. Ekképpen súlyos tévedéseket vittek 
be a keresztény vallásba. Kiemelkedő volt ezek között az ember természetes 
halhatatlanságában és a halál utáni öntudatos állapotban való hit. Róma ezzel a 
tantétellel alapozta meg a szentek segítségül hívásának és Szűz Mária imádásá-
nak tanát. Ebből származik az az eretnekség is, amely szerint a megátalkodottak 
örökké gyötrődni fognak. Ez a tanítás már korán bekerült a pápai tanok közé.

Így elkészült az út annak a másik pogány koholmánynak a bevezetéséhez is, 
amelyet Róma purgatóriumnak nevez, és a hiszékeny, babonás tömegek rémít-
getésére használ. Ezzel az eretnekséggel alapozta meg azt az állítását, hogy van 
egy kínzóhely, ahol azok, akik nem szolgáltak rá az örök kárhozatra, addig szen-
vednek a bűneik miatt, amíg meg nem tisztulnak, és bebocsátást nem kapnak a 
mennybe.

Rómának szüksége volt még egy koholmányra ahhoz, hogy hasznot húzhas-
son tagjának rettegéséből és bűneiből. Ezt a búcsú tana szolgáltatta. A pápa 
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teljes bűnbocsánatot ígért a múltban és a jelenben elkövetett, valamint a jövő-
ben elkövetendő bűnökre, és a büntetés elengedését ígérte mindazoknak, akik 
részt vesznek a keresztes háborúkban. E háborúkkal az volt a pápa célja, hogy 
kiterjessze földi uralmát, megbüntesse ellenségeit, és kiirtsa azokat, akik meg 
merik tagadni lelki tő hatalmát. Ez a tan arra is kioktatta az embereket, hogy 
az egyháznak fizetett pénzzel egyrészt megszabadulhatnak bűneiktől, másrészt 
kiszabadíthatják elhunyt barátaik lelkét a kínzó lángokból. Ilyen eszközök alkal-
mazásával Róma megtöltötte kincstárát, és elősegítette Krisztus állítólagos kép-
viselőinek csillogását, fényűzését és kicsapongását. Krisztusnak pedig nem volt 
fejét hova lehajtania.

Az úrvacsora bibliai szertartását kiszorította a miseáldozat, ami egyenlő a 
bálványimádással. A papok azt állították, hogy a szertartások alatt az egyszerű 
kenyér és bor Krisztus valóságos testévé és vérévé alakul át. Istenkáromló vak-
merőséggel nyíltan állították, hogy van hatalmuk Istent – a mindenség Alkotóját 
– teremteni. A keresztényeknek halálbüntetés terhe mellett hitet kellett tenniük 
e borzasztó, mennyet sértő tanítás mellett. Tömegeket dobtak a lángok közé, 
akik erre nem voltak hajlandók.

A XIII. században jött létre a pápaság legiszonyatosabb gépezete: az inkvizí-
ció. A sötétség fejedelme ösztönözte erre a pápai hierarchia vezetőit. Titkos 
tanácskozásaikon Sátán és angyalai befolyásolták a gonosz embereket, de lát-
hatatlanul köztük volt Isten angyala is, és félelmetes feljegyzést készített mél-
tánytalan intézkedéseikről és tetteikről. E feljegyzések túl iszonyatosak ahhoz, 
hogy az ember elhordozza őket. „A nagy Babilon... részeg vala a szentek véré-
től.” A mártír-milliók szétroncsolt teste bosszúért kiáltott Istenhez a hitehagyó 
hatalom ellen.

A pápaság a világ kényura lett. Királyok és császárok hajoltak meg a római 
pápa rendeletei előtt. Úgy tűnt, hogy a pápa az emberek földi és örökkévaló 
sorsát a kezében tartja. Róma tanításait évszázadokon át embermilliók fogadták 
el fenntartás nélkül, szertartásait tisztelettel gyakorolták, ünnepeit általánosan 
megtartották; papságát tisztelték, és bőkezűen támogatták. A római egyháznak 
azóta sem volt ennél nagyobb tekintélye, pompája és hatalma.

De „a pápaság dele a világ éjféle volt”. A Szentírás szinte teljesen ismeretlen 
volt, nemcsak a nép, de a papság körében is. A régi idők farizeusaihoz hasonlóan a 
pápai vezetők gyűlölték a világosságot, amely leleplezte bűneiket. Miután eltávolí-
tották Isten törvényét, az igazság normáját, korlátlan hatalmat gyakoroltak, és gát-
lástalanul vétkeztek. Eluralkodott a csalás, a kapzsiság és a tékozlás. Az emberek 
semmiféle bűncselekménytől nem riadtak vissza, ha általa vagyonhoz vagy magas 
álláshoz juthattak. A pápák és főpapok palotái a legnagyobb erkölcstelenség szín-
helyei voltak. Egyes pápák olyan felháborító bűnöket követtek el, hogy a világi 
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uralkodók megpróbálták eltávolítani ezeket az egyházi méltóságokat. Európa szá-
zadokon át egy helyben topogott a tudományok, a művészetek és a műveltség 
terén. A kereszténységet erkölcsi és szellemi bénultság szállta meg.

A világ állapota a római uralom alatt Hóseás próféta szavainak félelmetes 
és letagadhatatlan teljesedését mutatta: „Elvész az én népem, mivelhogy tudo-
mány nélkül való. Mivelhogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek té-
ged... És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fia-
idról.” „Nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön. 
Hamisan esküsznek és hazudnak, és gyilkolnak és lopnak és paráználkodnak, 
betörnek. és egyik vér a másikat éri” (Hós. 4:6, 1–2). Ez lett a következménye 
annak, hogy száműzték Isten Igéjét.

ISTEN VÁLTOZHATATLAN TÖRVÉNYE
„Megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő szö-

vetségének ládája” (Jel. 11:19). Isten szövetségének ládája a templom második 
helyiségében – a szentek szentjében – van. A földi szentélyszolgálatban, amely 
„a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának” szolgálata volt, ebbe a helyi-
ségbe csak a főpap mehetett be a nagy engesztelési napon, hogy megtisztítsa a 
templomot. Az a kijelentés pedig, hogy az Isten temploma „megnyilatkozék” a 
mennyben, és szövetségének ládája láthatóvá lett, figyelmünket a mennyei szen-
tek szentjének megnyílására, azaz 1844-re irányítja, amikor Krisztus belépett a 
szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező szolgálatát. Akik hit-
ben felismerték, hogy nagy Főpapjuk a szentek szentjében elkezdte szolgálatát, 
meglátták a frigyládát is, és a szentély tanát tanulmányozva megértették, hogy a 
Megváltó szolgálatában változás történt. Látták, hogy Jézus Isten szövetségének 
ládája előtt szolgál, és saját vérére hivatkozik a bűnösök érdekében.

A földi templomban a frigyláda magában foglalta a két kőtáblát, amelyre Is-
ten felírta törvényét. A frigyláda csupán a törvénytáblák tartója volt, de értékes-
sé és szentté tette a mennyei elvek jelenléte. Amikor Isten temploma megnyílt 
a mennyben, láthatóvá lett a testamentumát tartalmazó frigyláda is. A mennyei 
templomban – a szentek szentjében –dicsőség övezi Isten törvényét, azt a tör-
vényt, amelyet Isten mennydörgések közepette hirdetett ki a Sinai-hegyen, és 
saját ujjával írt a kőtáblákra.

Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent törvény. 
A kőtáblákra írt és a Mózes öt könyvében feljegyzett rendelkezések pontosan 
ugyanazt örökítették meg. Akik ezt a fontos dolgot megértették, azok felismer-
ték, hogy Isten törvénye szent és változhatatlan. Megértették úgy, mint soha 
azelőtt, hogy milyen súlya van a Megváltó e kijelentésének: „Míg az ég és a 
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föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik” (Mt. 
5:18). Isten törvénye, amely kinyilatkoztatja Isten akaratát, és visszatükrözi jel-
lemét, örökre megmarad, „mint a felhőben lévő bizonyság”. A törvény egyet-
len parancsa sem vesztette hatályát; egy jótája vagy pontocskája sem változott 
meg. Ezt mondja a zsoltáríró: „Uram! Örökké megmarad a Te igéd a mennyben.” 
„Minden Ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig” (Zsolt. 
119:89; 111:7–8).

A Tízparancsolat szívében van a negyedik parancsolat, úgy, ahogyan azt Isten 
először kihirdette: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 
Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az 
Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, 
se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, aki a te 
kapuidon belül van; mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert 
és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért meg-
áldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (II. Móz. 20:8–11).

Isten Lelke megérintette Igéjének kutatóit. Rádöbbentek arra, hogy tudtukon 
kívül áthágták ezt az előírást; nem ügyeltek a Teremtő nyugalomnapjára. Vizs-
gálni kezdték, hogy miért is tartják a hét első napját az Isten által megszentelt 
nap helyett. A Szentírásban semmi jelét nem találták a negyedik parancsolat 
megszüntetésének, sem pedig a szombat megváltoztatásának. Isten soha nem 
vonta vissza azt az áldást, amely először megszentelte a szombatot. Ezek az 
emberek őszintén igyekeztek Isten akaratát megismerni és cselekedni. Amikor 
rájöttek arra, hogy a törvényt áthágták, nagyon elszomorodtak, és a szombat 
megszentelésével tanújelét adták Isten iránti hűségüknek.

Sokan próbálták nagy erőfeszítéssel ezeknek az embereknek a hitét megdön-
teni. Amennyiben a földi templom a mennyei templom formájára és mintájára 
épült, lehetetlen volt nem látni, hogy a földi frigyládában elhelyezett törvény a 
mennyei frigyládában foglalt törvény pontos másolata. A mennyei szentélyről 
szóló igazság elfogadásával együtt-el kellett volna ismerni Isten törvényének és a 
negyedik parancsolatnak, illetve a szombat megtartásának kötelező voltát. Ezért 
volt a Szentírás harmonikus magyarázata – amely rávilágított Krisztus mennyei 
szentélyszolgálatára –olyan elkeseredett és ádáz támadások céltáblája. Az em-
berek be akarták zárni az ajtót, amelyet Isten kinyitott, és ki akarták nyitni azt, 
amelyet bezárt. De az „aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki 
meg nem nyitja”, kijelentette: „Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki 
be nem zárhat” (Jel. 3:7–8). Krisztus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, 
illetve megkezdte ott szolgálatát. A mennyei templom nyitott ajtajából fény su-
gárzott, és kiderült, hogy az ott dicső helyet elfoglaló törvény magában foglalja a 
negyedik parancsolatot is. Azt, amit Isten hozott létre, ember nem döntheti meg.
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Akik elfogadták azt a tanítást, amely rávilágított Krisztus közbenjárására és 
Isten törvényének örökérvényűségére, azok felismerték, hogy a Jel. 14. fejezete 
pontosan ezekről az igazságokról szól. E fejezet tanításai háromszoros figyelmez-
tetést adnak, amelyeknek az a szerepük, hogy felkészítsék a föld lakosait az Úr 
második eljövetelére. Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy „eljött az Ő ítéle-
tének órája”, Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az em-
ber megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet 
hirdetni kell addig, amíg a Megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért a 
földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek az 
ügye eldől – élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi idejének 
lezárulásáig. Hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megpa-
rancsolja: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget”, „és imádjátok azt, aki 
teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”. Ennek az 
üzenetnek az elfogadása a következő eredménnyel jár: „Itt van a szenteknek 
békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.” 
Ahhoz, hogy felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk Isten törvényét. Ez a 
törvény lesz az ítéletben a jellem mércéje. Pál apostol kijelenti: „Akik a törvény 
alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg... azon a napon, amelyen az Isten 
megítéli az emberek titkait... a Jézus Krisztus által”. Pál azt is mondja, hogy „azok 
fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik” (Rm. 2:12–16). Isten törvényének 
megtartásához szükség van a hitre, mert „hit nélkül... lehetetlen Istennek tet-
szeni”. És „ami... hitből nincs, bűn az” (Zsid. 11:6; Rm. 14:23).

Az első angyal által Isten arra szólítja fel az embereket, hogy féljék Őt, neki 
adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld Teremtőjét imádják. Hogy ezt 
megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja: 
„Istent féljed, és az Ő parancsolatait megtartsad; mert ez az embernek fő dol-
ga!” (Préd. 12:15). Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat 
nem lehet kedves Istennek. „Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az Ő paran-
csolatait.” „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése 
is utálatos” (I. Jn. 5:3; Pld. 28:9).

Azért kell Istent imádnunk, mert Ő a Teremtő, és minden lény neki köszönheti 
létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszte-
letet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői 
hatalmának bizonyítékára is. „A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pe-
dig egeket alkotott” (Zsolt. 96:5). „Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló 
volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki 
teremté azokat?” „Így szól az Úr, aki az egeket teremtés Ő az Isten, aki alkotá 
a földet és teremté azt... Én vagyok az Úr és több nincsen!” (Ésa. 40:25–26; 
45:18). A zsoltáríró így nyilatkozik: „Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; Ő alkotott 
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minket és nem magunk.” „Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre 
az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!” (Zsolt. 100:3; 95:6). A szent mennyei lények, 
akik imádják Istent, elmondják, miért illeti Őt hódolat: „Méltó vagy Uram, hogy 
végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert Te teremtettél mindent” (Jel. 4:11).

A Jel. 14. fejezetének üzenete a Teremtő imádására szólítja fel az embereket. 
A prófécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros üzenet eredményeként 
megtartja Isten parancsolatát, E parancsolatok egyike közvetlenül utal Istenre 
mint Teremtőre. A negyedik parancsolat ezt hirdeti: „A hetedik nap az Úrnak a 
te Istenednek szombatja:... mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, 
a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. 
Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt” (II. Móz. 20:10–11). 
Az Úr „jegy”-nek is nevezi a szombatot, „hogy megtudjátok, hogy én vagyok az 
Úr, a ti Istenetek” (Ez. 20:20). Ezt így indokolja: „Mert hat napon teremtette az 
Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszűnt és megnyugodott” (II. 
Móz. 31:17).

„A szombatnak mint a teremtés emlékünnepének az az igazi jelentősége, hogy 
állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat.” Azért, mert Ő a Teremtő, 
mi pedig teremtményei. „A szombat tehát Isten imádásának éppen a gyökerét 
érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen megy-
győzően. Isten imádásának igazi alapját – nem csupán a hetedik napinak, hanem 
minden istentiszteletnek – a Teremtő és teremtményei közötti különbségben kell 
megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad 
elfelejteni.” Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert ál-
landóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert Ő 
a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat 
egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a Te-
remtőt, akit tisztelet és imádat illet, és soha senki nem lett volna bálványimádó, 
istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk 
jele, ahhoz az Istenhez, „aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a 
vizek forrásait”. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító 
üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít.

Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait, és őrzik Jézus hi-
tét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra, amelynek a tévelygéseivel 
szemben ez a komoly és félelmes figyelmeztetés hangzik: „Ha valaki imádja a 
fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az 
is iszik az Isten haragjának borából” (Jel. 14:9–10). Ennek az üzenetnek a meg-
értéséhez jól kell az itt alkalmazott szimbólumokat értelmeznünk. Mit jelképez 
a fenevad, a kép, a bélyeg?

Az a próféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a Jel. 12. 
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fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztust születése-
kor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán (Jel. 12:9). Ő 
indította Heródest, hogy irtassa ki a Megváltót. A keresztény korszak első szá-
zadai során a Krisztus és népe ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a római 
birodalom volt. E birodalomban a pogány vallások uralkodtak. Így míg a sárkány 
elsősorban Sátánt személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma 
szimbóluma.

A 13. fejezetben (1–10. v.) egy másik fenevadról esik szó. Ez a fenevad a „pár-
duchoz” hasonló, és a sárkány neki „adá az ő erejét... és az ő királyi székét és 
nagy hatalmát”. Ez a szimbólum, ahogy azt a legtöbb protestáns is hiszi, a pá-
paságot jelképezi, amely az ősi római birodalom egykori erejét, helyét és tekin-
télyét örökölte. János a leopárdszerű fenevadról ezt mondja: „Adaték néki nagy 
dolgoknak és káromlásoknak szóló szája... Megnyitá azért az ő száját Isten ellen 
való káromlásra, hogy szidalmazza az Ő nevét és az Ő sátorát, és azokat, akik a 
mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket 
legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” Ez a 
prófécia, amely majdnem azonos a Dán 7. fejezetében foglalt kis szarv jellemzé-
sével, tagadhatatlanul a pápaságra mutat.

„Adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” A próféta ezt 
is mondja: „Látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesít-
tetett.” Majd így szól: „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha vala-
ki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni.” A negyvenkét hónap ugyanaz, 
mint Dániel 7. fejezetében „az ideig, időkig és fél időig”, azaz három és fél év, 
vagy az 1260 nap – az az idő, amely alatt a pápai hatalom elnyomta Isten népét. 
Ez az időszak, ahogy az előző fejezetek ismertetik, i. sz. 538-ban, a pápaság fő-
hatalomra jutásával kezdődött, és 1798-ban zárult. Ekkor a pápát a francia sereg 
fogságba ejtette. A pápaság megkapta halálos sebét. Teljesedett ez a jövendö-
lés: „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy.”

Ennél a pontnál egy másik szimbólum is jelentkezik. A próféta így szól: „Azután 
láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz hason-
ló” (Jel. 13:11). E fenevadnak mind a külseje, mind pedig feltűnésének módja mu-
tatja, hogy az általa jelképezett nemzet nem hasonlít az előbbi szimbólumok mö-
gött húzódó nemzetekhez. A világot uraló nagy birodalmak Dániel próféta előtt 
vadállatokként jelentek meg. Ezek az állatok akkor tűntek fel, amikor „az égnek 
négy szele háborút támaszta a nagy tengeren” (Dn. 7:2). Jelenések 17. fejezeté-
ben magyarázatot találunk arra, hogy mit jelentenek a vizek: „Népek azok és soka-
ságok és nemzetek és nyelvek” (Jel. 17:15). Az ég négy szele pedig a harcot szim-
bolizálja. A nagy tengeren versengő szelek a hódító hadjáratok és forradalmak 
iszonyú jeleneteit jelképezik, amelyek útján a birodalmak hatalomhoz jutottak.
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Azt a fenevadat, amelynek a bárányéhoz hasonló szarvai voltak, János a 
„földből” látta feljönni. Az így jelképezett nemzet más hatalmak megdöntése 
nélkül jut uralomra. Lakatlan területen támad, és fokozatosan, békésen nő nagy-
gyá. Nem támadhatott tehát az Óvilág zsúfolt és viszálykodó nemzetei között 
– „népek... és sokaságok és nemzetek és nyelvek” viharzó tengerén. Tehát a 
nyugati kontinensen kell keresnünk.

Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és nagyság 
ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szimbólumok 
alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis egy elégíti ki e 
prófécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egye-
sült Államokra mutatnak. E nemzet emelkedésének és fejlődésének ecsetelése-
kor a szónok és a történész öntudatlanul újra és újra ugyanazt a gondolatot feje-
zi ki, szinte pontosan ugyanazokkal a szavakkal, mint a Szentírás írója. A próféta 
látta a fenevadat „feljőni a földből”. A fordítók által „feljőni”-nek visszaadott ki-
fejezés szó szerint azt jelenti, hogy „felnő vagy kibújik, mint egy növény”. Amint 
láttuk, ennek a nemzetnek olyan területen kellett támadnia, amely előzőleg kívül 
esett az európai civilizáció körén. Egy neves amerikai író „az ürességből előjövő 
rejtély”-nek nevezi az Egyesült Államok kialakulását, és ezt mondja: „Mint néma 
mag nőttünk birodalommá”. 1850-ben egy európai újság csodálatos birodalom-
nak nevezte az Egyesült Államokat, amely „felbukkant”, és „a föld csendjében 
naponként hatalmasabb és büszkébb lesz”. Edward Everett e nemzet zarándok 
alapítóiról tartott szónoklatában ezt mondta: „Eldugott helyet kerestek-e, amely 
ismeretlensége miatt védett, és messzisége miatt biztonságos, ahol a kis leydeni 
gyülekezet élvezheti lelkiismereti szabadságát? Nézd a hatalmas földet, amelyek 
felett békés hódítással... hordozták a kereszt zászlaját!”

„Két szarva vala, a bárányéhoz hasonló.” A bárányéhoz hasonló szarvak, ame-
lyek fiatalságról, ártatlanságról és szelídségről árulkodnak, találóan ábrázolják a 
próféta látomása szerint 1798-ban „feljövő” Egyesült Államokat. A királyi elnyo-
más és a papi türelmetlenség elől Amerikába elsőként menekülő és ott mene-
déket kereső keresztény száműzöttek közül sokan elhatározták, hogy a polgári 
és vallásszabadság masszív alapzatára épített államot fognak alapítani. Nézete-
ik helyet találtak a Függetlenségi Nyilatkozatban, amely szavakba öntötte azt a 
fontos igazságot, hogy Isten „minden embert egyenrangúnak teremtett”, és „az 
élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz” mindenkinek elidegeníthetetlen 
jogot adott. Az alkotmány önkormányzati jogot biztosít, amely szerint a népsza-
vazás útján megválasztott képviselők hozzák és végrehajtják a törvényeket. A 
vallást szintén szabadon lehetett gyakorolni. Minden ember úgy imádhatta Is-
tent, ahogy a lelkiismerete diktálta. A republikanizmus és protestantizmus lett a 
nemzet létének alapja. Ezekben rejlik hatalmának és jólétének titka. Elnyomot-
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tak és leigázottak az egész keresztény világban érdeklődéssel és reménységgel 
fordultak e földrész felé. Milliók igyekeztek partjaihoz, és az Egyesült Államok a 
föld leghatalmasabb nemzetei közé emelkedett.

De a bárányszarvú fenevad „úgy szól vala, mint a sárkány; és az előbbi fene-
vadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselekszi, hogy a föld 
és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult 
vala;... azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, 
aki fegyverrel megsebesítette vala, de megelevenedett” (Jel 13:11-14).

A bárányszarv és a sárkányhang - mint szimbólum - a vele ábrázolt nemzet 
állításai és gyakorlata közötti kirívó ellentmondásra mutat rá. A nemzet „szólá-
sa”: törvényhozói és bírósági szerveinek ténykedése. Ez a nemzet intézkedése-
ivel meghazudtolja azokat a liberális és békés elveket, amelyeket politikájának 
alapzataként fektetett le. Az a jövendölés, hogy úgy szól, „mint a sárkány”, és 
hogy „az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát” gyakorolja, világosan jelzi 
annak a türelmetlen és üldöző magatartásnak a kialakulását, amiről a sárkány 
és a párducszerű fenevad által jelképezett nemzetek árulkodtak. Az a kijelentés 
pedig, amely szerint a kétszarvú fenevad „azt cselekszi, hogy a föld és annak 
lakosai imádják az első fenevadat” - azt mutatja, hogy ez a nemzet felhasználja 
tekintélyét olyan szertartások gyakorlásának elrendelésére, amelyekkel a pápa-
ságnak hódol.

Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, a sza-
badság szellemével, a Függetlenségi Nyilatkozat félreérthetetlen és súlyos kije-
lentéseivel, valamint az alkotmánnyal. A nemzet alapítói bölcsen vigyáztak arra, 
hogy az egyház ne vegye igénybe a világi hatalmat, mert ennek elkerülhetetlen 
következménye a türelmetlenség és az üldözés. Az alkotmány gondoskodott ar-
ról, hogy „a kongresszus ne hozzon olyan törvényt, amely valamely vallás ala-
pítását érinti, vagy annak szabad gyakorlását tiltja”. Az alkotmány tiltja, hogy 
„a vallás az Egyesült Államokban” egyszer is valamilyen közhivatalra való alkal-
masság próbaköve legyen. Az államhatalom csak a nemzet szabadságát védő 
intézkedések durva megsértésével kényszerítheti bármilyen vallási szertartás 
gyakorlását. De ez az eljárás sem következetlenebb, mint maga a szimbólum: a 
tiszta, szelíd és ártatlan bárányszarvú fenevad úgy beszél, mint a sárkány.

„Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét.” Ez 
a kijelentés világosan bemutat egy kormányformát, amelyben a törvényhozói 
hatalom a nép kezében van; egyben ékesen bizonyítja, hogy ebben a próféciá-
ban az Egyesült Államokról van szó.

De mi „a fenevad képe”? És hogyan fogják megformálni? A fenevad képe az 
lesz, amelyet a kétszarvú fenevad „csinál meg”. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen 
is ez a kép, és miként fogják megformálni, tanulmányoznunk kell magának a 
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fenevadnak – a pápaságnak – az ismertető jeleit.
Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét, 

és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és erejét. 
Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom tá-
mogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely az állam-
hatalmat irányította, és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főképpen az 
„eretnekség” megbüntetésére. Hogy az Egyesült Államok megformálhassa a fe-
nevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, 
hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa.

Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette, hogy 
a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak is, amelyek 
a világi hatalmakkal való szövetkezés útján Róma nyomdokaiba léptek, kifeje-
zésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Példa erre 
az anglikán egyház, amely sokáig üldözte a tőle kiszakadtakat. A XVI. és a XVII. 
században nonkonformista lelkészek ezrei kényszerültek arra, hogy egyházukat 
elhagyják, és sokan – mind a lelkészek, mind a nép közül – ki voltak téve bírság-
nak, börtönnek, kínzásnak és vértanúságnak.

A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az államhatalom segít-
ségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság – a fenevad kialakulásának útját. Pál 
ezt mondta: „Jön... a szakadás, és megjelenik a bűn embere” (II. Thessz. 2:3). Az 
egyház hitehagyása a fenevad képének megformálásához is utat fog készíteni.

A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az Úr eljövetele előtt az első századokéhoz ha-
sonló vallási hanyatlás lesz. „Az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert 
lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, ká-
romkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nél-
kül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak 
nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint 
Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják an-
nak erejét” (II. Tim. 3:1–5). „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó idő-
ben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira 
figyelmezvén” (I. Tim. 4:1). Sátán „a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és 
csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával” fog dolgozni. És mindazok, 
akik „nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre”, ki lesznek 
téve „a tévelygés erejé”-nek, „hogy higgyenek a hazugságnak” (II. Thessz. 2:9–
11). Amikor a gonoszság erre a fokra jut, ugyanolyan következményei lesznek, 
mint amilyenek az első századokban voltak.

A protestáns egyházak hitbeli sokféleségében sok ember döntő bizonyítékot 
lát arra, hogy soha semmilyen erőfeszítéssel nem lehet rájuk kényszeríteni az 
egyesülést. Pedig számos protestáns egyházban évek óta erősen él és egyre erő-
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södik a vágy a közös tantételekre épülő egység után. Az ilyenfajta egyesítéstől, a 
nem mindenki által elfogadott tanítások megvitatásától – bármilyen fontosak is 
bibliai szemszögből –szükségszerűen el kell állni.

Charles Beecher 1846-ban azt prédikálta, hogy „az evangéliumi protestáns 
közösségek” szolgálatának „egész útja nem pusztán emberi félelem okozta iszo-
nyú feszültség közepette alakult ki. Ezek a közösségek mérhetetlen romlottság-
ban élnek, mozognak és lélegeznek, és folyvást lényüknek minden hitványabb 
elemében tetszelegve elhallgatják az igazságot, és térdet hajtanak a hitehagyás 
tekintélye előtt. Vajon nem ez történt Róma esetében is? Nem éljük-e vajon újra 
az ő életét? És mi az, amit a közvetlen jövő tartogat számunkra? Egy újabb ál-
talános zsinatot! Egy világszövetséget! Evangéliumi szövetkezést és egyetemes 
krédót!” Amikor ez bekövetkezik, az egyházak teljes azonosulásra való törekvé-
sében az csupán egy lépés lesz az erőszak igénybevétele felé.

Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tan-
tételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé 
rendelkezéseiket, és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Ame-
rika megformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen kö-
vetkezménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt 
vallanak.

A kétszarvú fenevad „azt is teszi mindenkivel (megparancsolja), kicsinyekkel 
és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az 
Ő jobb kezükre vagy az ő homlokukra bélyeget tegyenek; és hogy senki se ve-
hessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy 
neve, vagy nevének száma” (Jel. 13:16–17). A harmadik angyal így figyelmeztet: 
„Ha valaki imádja a fenevad képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy ke-
zére, az is iszik az Isten haragjának borából.” Az itt említett „fenevad”, amelynek 
az imádására kényszerít a Jel. 13. fejezetében foglalt kétszarvú fenevad, nem 
más, mint az első vagy párducszerű fenevad, azaz a pápaság. A „fenevad képe” 
a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, 
amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segít-
ségét igénylik. A „fenevad bélyegé”-nek meghatározása még hátra van.

A próféta óva int a fenevadnak és bélyegének imádásától, majd kijelenti, 
hogy itt vannak azok, „akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét”. A 
kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az Isten parancsolatainak megtartói 
és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét, és felveszik 
bélyegét. Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása 
jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között.

A fenevadnak – és a fenevad képének is – különös jellemvonása, hogy Isten 
parancsolatait megszegi. Dániel ezt mondja a kis szarvról, azaz a pápaságról: 
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„Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt” (Dn. 7:25). Pál pedig ugyanezt 
a hatalmat „a bűn emberé”-nek nevezi, aki Isten fölé emeli magát. Egyik prófé-
cia kiegészíti a másikat. A pápaság csak Isten törvényének megváltoztatásával 
tudta Isten föl emelni magát. Mindazok, akik az így megváltoztatott törvénynek 
tudatosan engedelmeskednek, mindenek fölött tisztelik azt a hatalmat, amely a 
törvényt megváltoztatta. Aki a pápai törvényeknek engedelmeskedik, az a pápa 
iránti hűség jelét veszi magára az Isten iránti hűségjel helyett.

A pápaság megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni. A második parancso-
latot, amely tiltja a képek imádását, törölte a törvényből, a negyedik parancso-
laton pedig úgy változtatott, hogy a hetedik nap helyett az elsőt tette hivatalos 
nyugalomnappá. A második parancsolat kihagyását a katolikusok azzal indokol-
ják, hogy arra nincs szükség, mert benne van az elsőben. Azt állítják, hogy ők 
a törvényt pontosan úgy tolmácsolják, ahogy azt Isten szándéka szerint érteni 
kell. De a próféta által megjövendölt változtatás nem ez. Szándékos, tudatos vál-
toztatásról van szó: „Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt.” A prófécia 
pontos teljesítése a negyedik parancsolat megváltoztatása. Az a tekintély, amely 
erre a változtatásra jogot formál: az egyház. A pápai hatalom tehát nyíltan Isten 
fölé emeli magát.

Isten imádóinak különleges ismertetőjele, hogy tiszteletben tartják a negye-
dik parancsolatot – mivel ez a parancsolat Isten teremtői hatalmának a jele. E 
parancsolat tanúsítja, hogy Istennek joga van az embertől tiszteletet és hódola-
tot igényelni. A fenevad imádóit arról lehet felismerni, hogy le akarják rombol-
ni a teremtés emlékünnepét, és fel akarják magasztalni a Róma által alapított 
ünnepet. A pápaság első ízben a vasárnap érdekében juttatta érvényre kihívó 
követeléseit. Először azért vette igénybe az állam hatalmát, hogy kikényszerítse 
a vasárnapnak „az Úr napja”-ként való megtartását. A Biblia alapján a hetedik 
nap, nem pedig az első az Úr napja. Krisztus mondja: „Az embernek Fia a szom-
batnak is ura.” A negyedik parancsolat így hangzik: „A hetedik nap az Úrnak... 
szombatja.” Ésaiás próféta által az Úr „szent napom”-nak nevezi a szombatot 
(Mk. 2:28; Ésa. 58:13).

Azt az oly sokszor hangoztatott állítást, hogy Krisztus megváltoztatta a szom-
batot, maga Krisztus cáfolta meg. Hegyi beszédében ezt mondta: „Ne gondoljá-
tok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az 
ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, 
amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb 
parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában, a 
legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országá-
ban nagy lészen” (Mt. 5:17–19).
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A protestánsok általában elismerik azt a tényt, hogy a Szentírás nem ad jogot 
a szombat megváltoztatására. Ez világosan kiderül az American Tract Society és 
az American Sunday School Union kiadványaiból. E művek egyike bevallja, hogy 
az Újtestamentum „teljesen hallgat arról, ami a szombat (a vasárnap, a hét első 
napja) megparancsolását, vagy ami megtartásának kifejezett szabályait érinti”.

Másvalaki ezt mondta: „Krisztus haláláig semmi változtatás nem történt e 
nap vonatkozásában”; és „amennyire a történelem tanúsítja, az apostolok... 
sem adtak kifejezett parancsot a hetedik napi szombat elhagyására, és annak a 
hét első napján való megtartására.”

Számos római katolikus is elismeri, hogy a szombatot egyházuk változtatta 
meg. Kijelentették, hogy a protestánsok a vasárnap megtartásával elismerik 
a római egyház hatalmát. A „Catholic Catechism of Christian Religion” válasz-
ként arra a kérdésre, hogy melyik napot kell megtartani a negyedik paran-
csolat szerint, ezt a kijelentést teszi: „A régi törvény alatt a szombat volt a 
megszentelt nap; de az egyház Jézus Krisztus utasítására, és Isten Lelkének 
irányítására a szombat helyére a vasárnapot tette; ezért ma az elsőt, és nem 
a hetedik napot szenteljük meg. A vasárnap azt jelenti, hogy az Úr napja, és 
most valójában az is.”

Katolikus írók egyházuk tekintélyének jeleként azt a rendelkezést idézik, 
amellyel az egyház „a szombatot vasárnapra változtatta. Ezt a rendelkezést a 
protestánsok is elfogadták..., mert a vasárnap megtartásával elismerik, hogy az 
egyháznak van hatalma ünnepeket elrendelni, és büntetés terhe mellett érvé-
nyesíteni.” Mi tehát a szombat megváltoztatása, ha nem a római egyház tekin-
télyének a jele vagy bélyege – „a fenevad bélyege”?

A római egyház nem mondott le főhatalmi igényéről. Amikor a világ és a pro-
testáns egyházak elfogadják az általa elrendelt szombatot, és a bibliai szomba-
tot elvetik, tulajdonképpen helyt adnak ennek a jogtalan követelésnek. Ha a 
protestánsok a hagyomány és az egyházatyák tekintélyével meg is indokolják 
ezt a változtatást, pontosan azt az elvet veszik semmibe, amely Rómától elkülö-
níti őket, azaz hogy „a Biblia, és csakis a Biblia, a protestánsok vallása”. A pápai 
egyház látja, hogy a protestánsok becsapják magukat, és szándékosan bezárják 
szemüket a tények előtt. Örül, amikor a vasárnap elrendelésére tett intézkedé-
seit tetszéssel fogadják, mert ebből látja, hogy a vasárnappal végül az egész pro-
testáns világot Róma zászlaja alá fogja vonni.

Róma azt hangoztatja, hogy a „protestánsok a vasárnap megtartásával aka-
ratlanul is meghódolnak a (katolikus) egyház tekintélye előtt”.” Amikor a protes-
táns egyházak erőltetik a vasárnap megtartását, tulajdonképpen a pápaság – a 
fenevad – imádását erőltetik. Akik tudják, mit kíván Isten a negyedik parancso-
latban, és mégis úgy döntenek, hogy az igazi szombat helyett a hamis szombatot 
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ünneplik, azok e döntésükkel annak a hatalomnak hódolnak, amely e rendelke-
zés egyedüli megparancsolója. De maguk az egyházak formálják meg a fenevad 
képét azzal, hogy világi hatalom által kényszerítenek ki egy vallási kötelességet. 
Amikor tehát az Egyesült Államokban kötelező lesz a vasárnap megtartása, tulaj-
donképpen a fenevadnak és képének az imádása lesz kötelező.

Voltak azonban a letűnt nemzedékek idején olyan vasárnapünneplő keresz-
tények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tartják; és ma is vannak minden 
egyházban igaz keresztények – beleértve a római katolikus egyházat is –, akik 
őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja. Isten elfogadja becsületessé-
güket és szándékuk őszinteségét. De eljön az az idő, amikor a vasárnap meg-
tartását törvény teszi kötelezővé, és a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az 
igazi szombat. Ha valaki akkor szegi meg Isten törvényét, hogy olyan parancsnak 
engedelmeskedjen, amely csak Róma tekintélyének bélyegét viseli magán, ezzel 
a pápaságot Isten fölé helyezi. Rómának hódol, és annak a hatalomnak, amely 
érvényt akar szerezni a Róma által elrendelt ünnepnek. A fenevadat és annak 
képét imádja. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga ha-
talma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja 
tiszteletben – ezáltal elfogadja a Róma iránti hódolat jelét: „a fenevad bélyegét”. 
Ez azonban csak akkor lesz aktuális, amikor a kérdés világosan feltárul az embe-
rek előtt, és választaniuk kell Isten törvénye és az emberi rendelések között. Aki 
ekkor is a törvényszegés mellett dönt, azt felveszi „a fenevad bélyegét”.

A legfélelmetesebb fenyegetést, amely valaha is halandókhoz szólt, a har-
madik angyal üzenete tartalmazza. Szörnyű bűn lehet az, amely Istent olyan ha-
ragra indítja, amelybe nem vegyül kegyelem. Mindenki tisztán láthat e fontos 
dologban. Isten, mielőtt ítélkezne, óva inti e bűntől a világot, hogy mindenki 
megtudja, miért fog ítélete lesújtani, és hogy mindenkinek alkalma legyen meg-
menekülni a büntetéstől. A prófécia kinyilatkoztatja, hogy az első angyal „min-
den nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” hirdetni fogja ezt az 
üzenetet. A harmadik angyal figyelmeztetése, amely szintén a hármas üzenet-
hez tartozik, sem fog szűkebb körben hangzani. A prófécia azt mondja róla, hogy 
egy angyal, aki az ég közepén repül, nagy szóval hirdeti, és ez az üzenet magába 
fogja vonni a világ figyelmét.

Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik – 
azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és azokra, akik a 
fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik. Habár az egyház és az 
állam egyesíti erejét, hogy „mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal 
és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal” (Jel. 13:16) kényszerrel elfogadtassa 
„a fenevad képét”, de Isten népe e bélyeget nem veszi magára. A pátmoszi pró-
féta látja „azokat, akik diadalmaskodtak a fenevadon és az ő képén, és bélyegén 
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és az ő nevének számán... állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának 
az Istennek hárfái”, és éneklik a Mózes és a Bárány énekét (Jel. 15:2–3).

<<< vissza a 11. tanulmányhoz

12. Tanulmány javasolt olvasmánya

JÉZUS ÉLETE, 221-236. (A SZOMBAT)

Isten a szombatot a teremtéskor szentelte meg. Az emberért rendeltetett, és 
abból az időből ered, amikor „együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek 
minden fiai vigadozának” (Jób 38:7). Békesség nyugodott meg a világon, mert a 
föld összhangban volt a mennyel. „Látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, 
ímé igen jó” (1Móz 1:31), és befejezett műve feletti örömében megnyugodott.

Mivel szombatnapon megnyugodott, „megáldá Isten a hetedik napot, és 
megszentelé azt” (1Móz 2:3) - vagyis szent célra különítette el. A nyugalom nap-
jaként adományozta Ádámnak. A teremtés művére emlékeztetett, ezáltal Isten 
hatalmának és szeretetének jele lett. Az Írás-így szól: „Emlékezetet szerzett az 
ő csudálatos dolgainak” (Zsolt 111: 4). „Az ő alkotásaiból” megérthető „az ő 
örökkévaló hatalma és istensége”, ami „láthatatlan a világ teremtésétől fogva” 
(Rm 1:20).

Mindent Isten Fia teremtett. „Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél. 
[...] Minden őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1:1-3). És 
mivel a szombat a teremtés művének emlékezete, ez Krisztus szeretetének és 
hatalmának a jegye.

A szombat a természetre tereli gondolatainkat, s összeköttetésbe hoz a Te-
remtővel. A madarak énekében, a fák susogásában, a tenger zenéjében ma is 
hallhatjuk az Ő hangját, aki Ádámmal beszélgetett Édenben hűvös alkonyatkor. 
Miközben hatalmát szemléljük a természetben, vigaszra lelünk, mert ugyanaz az 
ige, amely mindeneket teremtett, életet szól a léleknek is. Ő, „aki szólt: sötét-
ségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten di-
csősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett” (2Kor 4: 6).

Ez a gondolat ihlette az éneket:
„Megvidámítottál engem Uram a te cselekedeteddel, a te kezednek műve-

iben örvendezem.¤n¤Mely nagyok Uram a te műveid, igen mélységesek a te 
gondolataid!” (Zsolt 92:5-6)

A Szentlélek pedig Ésaiás próféta által kijelenti: „Kihez hasonlítjátok az Istent, 
és minő képet készítetek Őróla? [...] Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát 
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nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld funda-
mentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, amelynek lakói mint sáskák előtte, ki az 
egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra. [...] Kihez 
hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. Emeljétek föl a ma-
gasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, aki kihozza seregüket 
szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen 
híjuk sincsen. Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izrael: Elrejtetett az én utam 
az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! Hát nem tudod-é és nem hallot-
tad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? nem fárad és nem 
lankad el. [...] Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. „ (Ésa 
40:18-29). „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; 
megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak” (Ésa 41:10). 
„Térjetek énhozzám, hogy megtartassatok földnek minden határai, mert én va-
gyok az Isten, és nincsen több!” (Ésa 45:22) Ez a természetbe írott üzenet; erre 
kell a szombatnak emlékeztetni. Amikor az Úr megparancsolta Izraelnek, hogy 
szenteljék meg szombatjait, így szólt: „Legyenek jegyül énköztem és tiköztetek, 
hogy megtudjátok, hogy én vagyok, az Úr, a ti Istenetek” (Ez 20:20).

A szombat benne foglaltatik a Sínai hegyen adott törvényben, de Isten nem 
ekkor nyilvánította ki először, mint nyugalomnapot. Izrael népe azelőtt is ismer-
te, mielőtt a Sínai hegyhez jöttek. Az odavezető úton is megtartották a szomba-
tot. Ha valaki megszentségtelenítette, az Úr megdorgálta a népet: „Meddig nem 
akarjátok megtartani az én parancsolataimat és törvényeimet?” (2Móz 16:28)

A szombat nemcsak Izraelért rendeltetett, hanem a világért is. Az ember 
Édenben ismerte meg, és az a Tízparancsolat többi előírásához hasonlóan ma-
radandóan kötelező érvényű. A törvényről, melynek a negyedik parancsolat egy 
része, Krisztus kijelenti: „Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy 
egyetlen pontocska el nem múlik” (Mt 5:18). Amíg a menny és a föld fennáll, 
addig a szombat is megmarad, mint a Teremtő hatalmának jelképe. Amikor pe-
dig az Éden újra felvirágzik a földön, Isten szent pihenőnapját mindenki tisztelni 
fogja a nap alatt. A dicső újföld lakosai „szombatról szombatra” feljőnek „engem 
imádni, szól az Úr” (Ésa 66:23).

A zsidókra vonatkozó rendelkezések közül egyik sem különböztette meg őket 
olyan tökéletesen a környező népektől, mint a szombat. Isten terve szerint a 
szombat megtartása az Őt imádók megjelölése lesz. Elkülönülésük jele a bál-
ványimádástól, és jele az igaz Istennel való kapcsolatuknak is. A szombat meg-
szenteléséhez azonban az embernek magának is szentnek kell lennie, hogy hit 
által Krisztus igazságosságának részesévé váljék. Amikor az Úr a parancsot adta 
Izraelnek: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt” (2Móz 
20:8), ezt is hozzátette: „Szent emberek legyetek énelőttem” (2Móz 22:31). 
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Csakis így különböztethette meg a szombat Izraelt, mint Isten imádóit.
Midőn a zsidók eltávolodtak Istentől, ami maga után vonta Krisztus hit általi 

igazságának elvesztését, számukra maga a szombat is elvesztette jelentőségét. 
Sátán magát akarta felmagasztalni, igyekezett elvonni az embereket Krisztus-
tól, a szombatot pedig megrontani, mert ez Krisztus hatalmának a jele. A zsidó 
vezetők betöltötték Sátán akaratát azzal, hogy Isten pihenőnapját terhes köve-
telményekkel bástyázták körül. Krisztus idejében a szombatot már annyira elfer-
dítették, hogy megtartása inkább az önző, önkényes ember jellemét tükrözte, 
mint a szerető mennyei Atyáét. A rabbik tulajdonképpen úgy mutatták be Istent, 
mint aki olyan törvényeket ad, melyeket az embernek lehetetlen megtartani. 
Az embereket rávették, hogy önkényúrnak tekintsék Istent, s úgy gondolják: a 
szombatnak az Ő kívánalmai szerinti megtartása tette az embert kőszívűvé, ke-
gyetlenné. Krisztusnak kellett ezeket a téves elképzeléseket helyreigazítani. Bár 
a rabbik könyörtelen ellenségeskedéssel követték Őt, Jézus még látszólag sem 
alkalmazkodott követelményeikhez, hanem ment a maga útján, és a szombatot 
Isten törvénye szerint tartotta meg.

Egyik szombaton, amikor a Megváltó és tanítványai elhagyták az imádság 
helyét, érőben levő gabonaföldön mentek keresztül. Jézus későig munkálko-
dott, s mialatt áthaladtak a mezőn, a tanítványok tépkedni kezdték a kalászo-
kat, és tenyerükben kimorzsolva ették a gabonaszemeket. Más napokon senki 
sem emelt volna szót emiatt, mert ha valaki gabonaföldön, gyümölcsösön vagy 
szőlőskerten haladt át, szabadon ehetett, amit csak akart (Lásd 5Móz 23:24-
25!). Ám szombatnapon ilyet tenni - ez szentségtörésnek számított. Nemcsak a 
gabonaszedést tartották valamiféle aratásnak, hanem a termés kézben történő 
kidörzsölését is egyfajta cséplésnek minősítették. Így ez a rabbik véleménye sze-
rint kettős törvénysértés volt.

A kémek azonnal panaszkodni kezdtek Jézusnak, mondván: „Ímé a te tanít-
ványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni” (Mt 12:2).

Amikor Bethesdánál Jézust szombatrontással vádolták, védekezésképpen 
megerősítette: Ő Isten Fia, és kijelentette, hogy Atyjával összhangban cseleke-
dett. Most, amikor a tanítványokat támadták meg, vádlóinak példákat idéz az 
Ótestamentumból, olyan tetteket, amelyeket szombatnapon Isten szolgái vittek 
véghez.

A zsidó tanítók büszkék voltak az Írásokban való jártasságukra, de a Megváltó 
válaszában szemrehányás rejlett, amiért tudatlanok a Szent Iratok felől. „Nem 
olvastátok-é, - mondta - mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett ő és akik vele 
voltak? Mi módon ment be az Úrnak házába és vette el a szent kenyereket és 
ette meg, [...] amelyeket pedig nem szabad megenni, hanem csak a papoknak?” 
{Lk 6:3-4) „És monda nékik: A szombat lőn az emberért, nem az ember a szom-



166 12. TANULMÁNY JAVASOLT OLVASMÁNYA 

batért” (Mk 2:27-28). „Nem olvastátok-é a törvényben, hogy szombatnapon 
megtörik a papok a szombatot a templomban és nem vétkeznek? Mondom pe-
dig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt.” „Az embernek Fia a Szombat-
nak is ura” (Mt 12: 5-6).

Ha helyes volt, hogy Dávid a szent célra elkülönített kenyerekkel csillapította 
éhségét, akkor az is helyes volt, hogy a tanítványok szükségletük kielégítésére 
kalászokat téptek a szombat szent óráiban. Mi több, a papok a templomban 
nagyobb munkát végeztek szombaton, mint a többi napokon. Ugyanez a mun-
kavégzés világi célból bűnnek számítana, de a papok Isten szolgálatában dol-
goztak. Azokat a szertartásokat végezték, melyek Krisztus üdvözítő hatalmára 
mutattak, munkájuk összhangban állt a szombat célkitűzésével. Most azonban 
Krisztus maga jött el, a tanítványok, miközben Krisztus munkáját végezték, Isten 
szolgálatában állottak, és ami e munka végzéséhez szükséges volt, az nem jelen-
tette a szombat megrontását.

Krisztus arra akarta tanítványait, ellenségeit tanítani, hogy az Istennek való 
szolgálat a legelső. Isten munkájának célja e világon az ember megváltása, ezért 
amit meg kell tenni szombaton e munka teljesítéséhez, az összhangban áll a 
szombat-paranccsal. Jézus az érvelésre azzal tette föl a koronát, hogy kijelen-
tette: Ő „a szombatnak ura” - vagyis felette áll minden kérdésnek és minden 
törvénynek. A végső Bíró ugyanarra a törvénycikkre mutatva menti fel őket a 
vád alól, amelyre a vádlók is hivatkoznak.

Jézus nem zárta le az ügyet annyival, hogy megfeddte ellenségeit. Kijelen-
tette, hogy vakságukban szem elől tévesztették a szombat célját. Így szólt: „Ha 
pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztat-
tátok volna az ártatlanokat” (Mt 12:7). Számos, lélek nélküli szertartásuk nem 
helyettesíthette azt az igazsághoz hű feddhetetlenséget és gyöngéd szeretetet, 
amely Isten igaz imádóját mindig is jellemezte:

Krisztus újból megismételte azt az igazságot, hogy az áldozatok önmagukban 
értéktelenek, mert csak eszközök, nem pedig célok. Értelmük az volt, hogy az 
embert a Megváltóhoz irányítsák, és így összhangba hozzák Istennel. Isten a sze-
retet-szolgálatot értékeli. Ha ez hiányzik, akkor a ceremóniák puszta körforgása 
bántja Őt. Így van ez a szombattal is. Azért rendeltetett, hogy létrehozza ember 
és Isten közösségét. Ám ha az elmét fárasztó rítusok kötik le, a szombat célja 
elvész. Csupán külső megtartása pedig porhintés.

Egy másik szombaton, ahogy Jézus belépett a zsinagógába, egy száradt kezű 
embert vett észre. A farizeusok mohón lesték, mit fog tenni. A Megváltó jól tud-
ta, hogy ha szombatnapon gyógyít, törvényszegőnek tekintik, mégsem habo-
zott, ledöntötte a szombatot elbarikádozó hagyományos követelmények falát. 
Jézus előszólította a szerencsétlen embert, és megkérdezte: „Szabad-é szom-
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baton jót tenni, vagy rosszat tenni? az életet megtartani, vagy elveszteni?” (Lk 
6:9) A zsidóknál alapelvnek számított, hogy a jó cselekedet elmulasztása bűn, 
ha alkalom volna rá megtenni. Életmentést megtagadni - gyilkosság. Jézus így 
saját területükön fogta meg a rabbikat. „De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnéz-
vén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt, monda az embernek: 
Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze és éppé lőn, mint a 
másik” (Mk 3:4-5).

A kérdésre „Szabad-é szombatnapon gyógyítani?” Jézus megfelelt: „Kicsoda 
közületek az az ember, akinek van egy juha, és ha az szombatnapon a verembe 
esik, meg nem ragadja és ki nem vonja azt? Mennyivel drágább pedig az ember 
a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni” (Mt 12:10:12).

A kémek nem mertek Krisztusnak válaszolni a sokaság jelenlétében, mert 
féltek, hogy bajba keverednek. Tudták, hogy Ő igazat szól. Ők viszont inkább 
hagytak szenvedni egy embert, mintsem hogy megszegjék hagyományaikat, 
miközben a barmon segítettek, mert különben tulajdonosa kárt vallott volna. 
Tehát több gondjuk volt az oktalan állatra, mint az emberre, akit Isten saját ké-
pére teremtett. A példa szemlélteti az összes hamis vallás működését. Ezek egy 
olyan vágyból erednek, hogy az ember Isten fölé akarja helyezni saját magát, 
végül azonban mélyebbre süllyed az állatnál. Minden, Isten fennhatósága ellen 
síkra szálló vallás megfosztja az embert attól a dicsőségtől, amelyben a terem-
téskor részesült, és amelyet Krisztus által nyerhet vissza. Minden hamis vallás 
arra tanítja híveit, hogy hunyjanak szemet az emberi szükségletek, szenvedé-
sek és jogok fölött. Az evangélium nagyra értékeli az embert, mint Krisztus vére 
árán megváltott lényt, és azt tanítja, hogy gyöngéd figyelemmel kell viseltetni az 
emberi szükségletek, bajok iránt. Az Úr így szól: „Drágábbá teszem az embert a 
színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál” (Ésa 13:12).

Amikor Jézus azzal a kérdéssel fordult a farizeusokhoz, hogy szabad-e szom-
batnapon jót vagy gonoszt cselekedni, életet menteni vagy kioltani, saját gonosz 
szándékaikkal fordította őket szembe. Ők keserű gyűlölettel életére törtek, míg 
Jézus életet mentett, örömöt okozott a sokaságnak. Jobb-e tehát szombaton 
ölni - ahogy titokban tervezték -, mint a beteget meggyógyítani, ahogyan Ő tet-
te? Tisztességesebb dolog a szívben gyilkolni Isten szent napján, mint minden 
embert úgy szeretni, hogy ez az irgalmasság cselekedeteiben jusson kifejezésre?

A leszáradt kéz meggyógyításával Jézus elítélte a zsidók szokásait, és úgy ál-
lította be a negyedik parancsolatot, ahogy azt Isten annakidején adta. „Szabad 
[...] szombatnapon jót cselekedni” (Mt 12:12) - jelentette ki. A zsidók értelmet-
len korlátozásainak elsöprésével Krisztus megtisztelte a szombatot, míg a Rá pa-
naszkodók meggyalázták Isten szent napját.

Akik szerint Krisztus eltörölte a törvényt, azok azt tanítják, hogy Ő megszeg-
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te a szombatot, sőt tanítványainak ugyanezt az eljárását is igazolta. Így ezek az 
emberek valójában a fondorlatos zsidók álláspontjára helyezkednek. Ezzel el-
lentmondanak Krisztus tanúságtételének, aki kijelenti: „Én megtartottam az én 
Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében” (Jn 15:10). Sem 
a Megváltó, sem követői nem szegték meg a szombatot. Krisztus a törvény élő 
megjelenítője volt. Soha életében nem hágta át a szent előírásokat. Amint vé-
gigtekintett a tanúskodó nemzeten, amely csak az alkalmat leste, hogy elítél-
hesse Őt, megcáfolhatatlanul mondhatta: „Ki vádol engem közületek bűnnel?” 
(Jn 8:46)

A Megváltó nem azért jött, hogy félretegye a pátriárkák és próféták beszé-
deit, hiszen Ő maga szólt képviselői által. Isten igéjének minden igazsága Tőle 
származott. Ám ezeket a felbecsülhetetlen drágaköveket hamis foglalatba he-
lyezték. Drága fényüket a tévelygés szolgálatába állították. Isten arra vágyott, 
hogy kiemelje őket a bűn foglalatából, és az igazság keretébe helyezhesse vissza 
e kincseket. Ezt a munkát csak isteni kéz végezheti el. Az igazság a tévelygéshez 
kötve Isten és ember ellenségének célját szolgálja. Krisztus azért jött, hogy a 
helyére tegye, ahol Istent dicsőíti, és az emberiség megváltását munkálja.

„A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért” (Mk 2:27) - mon-
dotta Jézus. Az isteni rendelkezések az emberiség javát szolgálják. „Minden ti-
érettetek van” (2Kor 4:15). „Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár 
élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek; Ti pedig 
Krisztusé, Krisztus pedig Istené” (1Kor 3:22-23). A Tízparancsolat törvényét - 
amelynek a szombat egy része - Isten áldásként adta népének. „Megparancsolta 
nékünk az Úr, - mondotta Mózes - hogy cselekedjünk mind e rendelések szerint, 
hogy féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen teljes életünkben, 
hogy megtartson minket az életben” (5Móz 6:24). A zsoltáros által kapta Izrael 
az üzenetet: „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vigassággal. 
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe 
és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáca-
iba dicséretekkel” (Zsolt 100:2-4). Mindenkiről, „aki megőrzi a szombatot, hogy 
meg ne fertőztesse azt”, ezt mondja az Úr: „Szent hegyemre viszem föl ezeket, 
és megvidámítom őket imádságom házában” (Ésa 56:6-7).

Mert a szombatnak is Ura az embernek Fia. E szavak tanítanak, vigasztalnak. 
Mivel a szombat az emberért rendeltetett, az Úr napja. Krisztusé, mert „minden 
őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett” (Jn 1:3). Mivel Ő teremtett 
mindeneket, Ő a szombat szerzője is. Ő különítette el, mint a teremtés emlé-
künnepét. A szombat Rá mutat tehát, Teremtőjére és Megszentelőjére. Azt hir-
deti, hogy Ő az egyház feje, aki mindent alkotott mennyen és földön, akiben 
fennállnak a dolgok, és akinek ereje által megbékélünk Istennel. Izraelről szólva 
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ezt mondja: „Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őkö-
zöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük” (Ez 20:12). 
A szombat Krisztus hatalmának a jele, amely szentté tesz minket. Mindenkink 
megadatik, akit Krisztus megszentel - szentté teszem őket. A szombat mindenki-
nek megadatik, mint az Ő megszentelő erejének jele, aki Krisztus által részesévé 
válik Isten Izraelének.

Így szól az Úr: „Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvte-
lésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és 
dicsőséges napjának, [...] akkor gyönyörűséged lesz az Úrban” (Ésa 58:15-14). 
Mindazoknak, akik a szombatot Krisztus teremtő és megváltó hatalmának je-
leként fogadják el, örömük lesz benne. Krisztust látják általa, Őbenne gyönyör-
ködnek. A szombat rávilágít a teremtés művére, mint az Ő hatalmas, megváltó 
erejének bizonyítékára. Az elvesztett édeni békére emlékeztet, és az Üdvözítő 
által helyreállított békéről beszél. S a természetben minden az Ő hívását ismétli: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és 
én megnyugosztlak titeket” (Mt 11:28).

<<< vissza a 12. tanulmányhoz

13. Tanulmány javasolt olvasmánya

BIZONYSÁGTÉTELEK, 6. KÖTET, 349-368. (A SZOMBAT MEGÜNNEPLÉSE)

Isten komoly áldásokat szőtt a szombat megünneplésébe, ezért azt kívánja, 
hogy a szombat az öröm napja legyen számunkra. A szombat beiktatásánál je-
len volt az öröm is. Isten elégedetten szemlélte keze munkáját. Mindarról, amit 
teremtett, megállapította, hogy igen jó. (1Móz 1:31) A menny és a föld ujjon-
gással telt meg. „Együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai 
vigadoztak.” (Jób 38:7) Bár később bűn tört be a világba, hogy tönkretegye Isten 
tökéletes művét, az Úr még mindig nekünk adja szombatját, annak tanúját, hogy 
mindent a végtelen jóságú és kegyelmű Mindenható teremtett. Mennyei Atyánk 
azt kívánja, hogy a szombatünneplés segítségével megőrizze az emberek között 
az igaz Isten ismeretét. Azt kívánja, hogy a szombat őrá, az igaz, élő Istenre terel-
je gondolatainkat, s Isten ismerete életet és békét adjon nekünk.

Amikor az Úr kiszabadította Egyiptomból Izráel népét, s rájuk bízta törvényét, 
akkor arra is tanította őket, hogy a szombat megünneplése által legyenek meg-
különböztethetők a bálványimádóktól. Ez különböztette meg Isten fensőbb-
ségének elismerőit azoktól, akik nem hajlandók teremtőjüknek és királyuknak 
ismerni el Istent. „Legyen közöttem és Izráel fiai között örök jel ez” – mondta 
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az Úr, „megtartsák azért az Izráel fiai a szombatot, megszentelvén a szombatot 
nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül.” (2Móz 31:17, 16)

Amikor Izráel gyermekei kijöttek Egyiptomból, hogy Kánaánba vonuljanak, a 
szombat volt a megkülönböztető jel. Úgy ma is ez a jel különbözteti meg Isten 
népét a világtól, amikor kijönnek onnan, hogy belépjenek a mennyei nyugalom-
ba. A szombat az Isten és népe között fennálló kapcsolat jele. Annak jele, hogy 
tisztelik Isten törvényét, s ez különbözteti meg a hű alattvalókat a törvénysze-
gőktől.

Krisztus a felhőoszlopból jelentette ki: „Szombatjaimat bizony megtartsátok, 
mert jel ez énköztem és tiközöttetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtud-
játok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31:13) A világnak 
adott szombat Istennek, a Teremtőnek a jele. De jele annak is, hogy Isten szentel 
meg. A mindeneket teremtő hatalom teremti újjá az embert is, Isten képmására. 
Akik szentnek tartják meg a szombatot, azoknak a megszentelődés jele ez a nap. 
Az igazi megszentelődés nem más, mint Istennel való összhang, Isten jellemével 
való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha engedelmeskedünk az Isten jellemét tükrö-
ző elveknek. A szombat a megszentelődésnek is jele. Aki szívből engedelmes-
kedik a negyedik parancsnak, az az egész törvénynek engedelmeskedni fog. Az 
engedelmesség pedig megszentel.

Akár Izráelnek, Isten nekünk is örök szövetségül adta a szombatot. Akik tisz-
telik Isten szent napját, azoknak a szombat a jelük, hogy választott népének 
ismeri el őket. Az ígéret az, hogy megtartja a szövetséget. Aki elfogadja Isten 
kormányának jelét, isteni, örök szövetségbe helyezi magát. Hozzáerősíti magát 
az engedelmesség aranyláncához, melynek minden láncszeme ígéret.

A Tízparancsolat közül egyedül a negyedik tartalmazza a mindenható tör-
vényadó, a menny és föld Teremtőjének pecsétjét. Akik engedelmeskednek a 
parancsnak, azok magukra veszik Isten nevét és övék az összes ezzel járó áldás. 
„Szólt az Úr Mózesnek mondván: Szólj Áronnak és az ő fiainak mondván: Így 
áldjátok meg Izráel fiait mondván nekik.

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet.¤n¤ Világosítsa meg az Úr az 
ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad.¤n¤ Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, 
és adjon békességet néked.¤n¤ Így tegyék az én nevemet Izráel fiaira, hogy én 
megáldjam őket.”¤n¤ (4Móz 6:22-27)

Mózesen keresztül adta az ígéretet: „Az Úr felkészít téged magának szent 
néppé, amiképpen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek 
parancsolatait, és az ő útjain jársz. És megérti majd a földnek minden népe, 
hogy az Úrnak nevéről neveztetsz… És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és 
mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Iste-
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nednek parancsolataira, amelyeket én parancsolok ma neked, hogy tartsd meg 
és teljesítsd azokat.” (5Móz 28:913)

A Szentlélek ihlette a zsoltárost, mikor így szólt:
Gyertek, örvendjünk az Úrnak, vigadjunk szabadításunk Kősziklájának!¤n¤ 

Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.¤n¤ Akinek kezében 
a föld mélységei, és a hegyek magasságai is az övéi.¤n¤ Akié a tenger, és ő al-
kotta is azt, és a szárazföldet is az ő keze formálta.¤n¤ Jöjjetek, hajoljunk meg, 
boruljunk le,¤n¤ essünk térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!¤n¤ Mert ő a mi 
Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei¤n¤ és az ő kezének juhai vagyunk.¤n¤ 
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket és nem magunk,¤n¤ az ő 
népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. (Zsolt 95:17; 100:3)

Az Izráelnek adott ígéretek Isten népének adott ígéretek ma is. A szombat 
ezeket az üzeneteket hozza el nekünk.

A SZOMBATÜNNEPLÉS TÖKÉLETESÍTÉSE
A szombat arany kapocs, mely egybekapcsolja Istent és népét. A szombat 

parancsát azonban megrontották. Isten szent napját megszentségtelenítették. A 
bűn embere kitépte helyéből a szombatot, s közönséges munkanapot dicsőített 
fel helyette. Rés támadt a törvényen, s ezt nekünk kell helyreállítanunk. Az igazi 
szombatot kell ismét felmagasztalnunk jogos helyére, Isten nyugalomnapjaként. 
Ésaiás 58. fejezete írja le ezt a feladatot, mely Isten népére vár. Fel kell magasz-
talniuk és tiszteltté tenniük a törvényt. Fel kell építeniük a régi romokat, az em-
beröltők alapjait felrakniuk. Akik ezt végzik, azokról mondja Isten: „Megépítik 
fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás 
építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod 
szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot 
gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled 
azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szól-
ván. Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és 
azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt.” 
(Ésa 58:1214)

A végső, súlyos összecsapásnak a szombatkérdés lesz a gyújtópontja. Ebben 
a küzdelemben az egész világ részt vesz. Az emberek többre becsülik Sátán el-
veit, mint a mennyet kormányzó elveket. Elfogadják a hamis szombatot, me-
lyet tekintélyének jeléül Sátán magasztalt fel. Isten azonban rányomta pecsétjét 
uralkodói igényeire. Mindkét nyugalomnap magán viseli szerzőjének jelét, a ki-
törölhetetlen pecsétet, mely meghatározza mindkét nap felhatalmazóját. A mi 
feladatunk rávezetni az embereket ennek megértésére. Bizonyítsuk be nekik, 
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hogy életkérdés, vajon Isten országának jelét viselik-e, vagy a lázadás országáét. 
Mert ezzel ismerik el, hogy annak az országnak az alattvalói, amelyiknek a jelét 
viselik. Isten elhívott minket, hogy emeljük magasra letiport szombatjának zász-
laját. Mily fontos tehát, hogy szombattartásunk a helyes példát nyújtsa.

Mikor lelkészeink új gyülekezetet alapítanak, messzemenően oktassák ki a hí-
vőket a szombat helyes megünneplésére. Ügyeljünk, nehogy, akik állítják, hogy 
megtartják Isten szent nyugalomnapját, kövessék a vasárnapünneplők hanyag 
szokásait. Tegyük világossá és kirívóvá a válaszvonalat az Isten országának jelét 
viselő emberek, és azok között, akik a lázadás országa jelét viselik magukon.

Sokkal több szentség járul a szombathoz, mint számos hitvalló szombattartó 
tulajdonít annak. Akik nem a parancs szerint tartják meg a szombatot, akár a 
betű, akár a lelkület terén, azok mélyen meggyalázzák az Urat. Isten felhív, hogy 
tökéletesítsük a szombat megünneplését.

ELŐKÉSZÜLET A SZOMBATRA
A negyedik parancs legelején int az Úr: Megemlékezzél. Tudta, hogy a gondok 

és a zavarba ejtő körülmények között élő ember kísértésbe esik, hogy kimentse 
magát a törvény követelménye alól, vagy feledi annak szent fontosságát. Ezért 
mondta: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.” (2Móz 
20:18)

Egész héten tartsuk észben a szombatot, és tegyünk előkészületet, hogy a 
parancs szerint ünnepeljük meg. A szombatot nemcsak mint törvényes köve-
telményt kell megtartanunk. Igyekezzünk megérteni a szombatnak az élet ösz-
szes ügyeire kiterjedő lelki vonatkozását. Aki jelnek tekinti a szombatot Isten és 
maga közt, amely azt bizonyítja, hogy Isten az Úr, aki megszenteli őt, az helye-
sen képviseli Isten kormányának erkölcsi elveit. Naponta imáikba foglalják, hogy 
nyugodjék meg rajtuk a szombat megszentelő hatása. Minden napot Krisztus 
társaságában töltenek el és Krisztus jellemének tökéletességét testesítik meg. 
Másokért végzett jótettük naponta előragyog majd.

Isten munkájának összes területei közül, a családi életben kell aratnunk a leg-
első győzelmeket. Itt kell megkezdődnie a szombatra való előkészületnek. Hét 
közben a szülők ne feledjék, hogy családi körük legyen az iskola, ahol gyerme-
keik felkészülnek a mennyei életre. Beszélgetésük legyen istenfélő. Ne hagyja el 
ajkukat olyan szó, melyet gyermekeiknek nem szabadna hallani. Tartsák féken 
ingerültségüket. Szülők, egész héten éljetek úgy, mintha Isten szeme előtt len-
nétek, aki azért adott gyermekeket, hogy neki neveljétek őket! Neveld Istennek 
családod kis gyülekezetét, hogy szombaton mindnyájan készen legyetek az Urat 
imádni szent helyén. Minden reggel és minden este ajánld gyermekeidet Isten-
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nek, mint vérén megvásárolt örökséget. Tanítsd őket arra, hogy legfőbb köteles-
ségük és előjoguk Istent szeretni és szolgálni.

A szülők legyenek pontosak, hogy Isten tiszteletében szemléltető példát 
nyújtsanak gyermekeiknek. Idézzenek gyakran bibliaszövegeket, különösen azo-
kat, melyek ájtatosságra készítik elő szívüket. Jó lenne gyakran elismételnünk e 
drága szavakat: „Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménysé-
gem.” (Zsolt 62:6)

Amikor így emlékezünk meg a szombatról, ne engedjük betolakodni a világi 
ügyeket a lelki dolgok közé. A hat munkanap egyetlen kötelességét se hagyjuk 
szombatra. A hét folyamán ne merítsük ki magunkat annyira a világi munkával, 
hogy túl fáradtak legyünk a szolgálatra azon a napon, melyen az Úr megpihent 
és felüdült.

Bár az egész hét folyamán készülnünk kell szombatra, tegyük a pénteki napot 
az előkészület külön napjává. Ezt mondta az Úr Izráel gyermekeinek Mózes által: 
„Ez az, amit az Úr mondott: A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szom-
bat, amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg, ami 
pedig megmarad, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre.” „Kiomolt a nép, 
és szedték a mannát, és őrölték kézi malmokban, vagy megtörték mozsárban, 
és megfőzték fazékban, és készítettek abból pogácsákat, az Íze pedig olyan volt, 
mint az olajos kalácsé.” (2Móz 16:23; 4Móz 11:8) Előre el kellett készíteniük a 
mennyei kenyeret. Az Úr megmondta nekik, hogy pénteken, az előkészület nap-
ján süssenek főzzenek. Próbatétel volt ez számukra. Isten látni akarta, szentnek 
tartják-e a szombatot, vagy sem.

Az Úr ajkáról elhangzott utasítás számunkra is parancs. A Biblia tökéletes ve-
zető, s ha imádkozva tanulmányozzák lapjait, olyan szívvel, amely meg akarja 
érteni, ami abban van, akkor senkinek sem kell tévedésbe esnie e kérdésben.

Sokan oktatásra szorulnak arról, hogy miként jelenjenek meg szombaton az 
istentiszteleten. Senki se jöjjön Isten elé közönséges, hétköznapi ruhájában. 
Mindenkinek legyen külön szombati ruhája, melyet Isten házában az igehirde-
téskor visel. Bár nem szabad követnünk a világ divatját, mégse legyünk közöm-
bösek külső megjelenésünk iránt. Legyünk rendesek és takarosak, de ne visel-
jünk díszeket. Isten gyermekei legyenek tiszták belül is, kívül is.

A szombati előkészületeket fejezzük be pénteken. Gondoskodjunk róla, hogy 
a ruhák készen legyenek, s a főzést is befejezzük. Hassunk oda, hogy naplemen-
te előtt készen álljanak a cipők, s meg is fürödjünk. Nincs ebben semmi lehetet-
len. Ha szabállyá tesszük, meg is tudjuk tenni. Ne fordítsuk a szombatot ruhaja-
vításra, főzésre, szórakozásra, vagy bármi más világi foglalkozásra. Naplemente 
előtt tegyünk félre minden világi elfoglaltságot, rejtsünk el szem elől minden 
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világi könyvet. Szülők! Magyarázzátok meg gyermekeiteknek kötelességeteket, 
a szombat célját. Segítsenek ők is az előkészületben, hogy a parancs szerint ün-
nepelhessétek a szombatot.

Őrizzük féltékenyen a szombat kezdetét és végét. Ne feledjük, hogy a szom-
bat minden perce megszentelt. Ahol csak lehetséges, a munkaadók péntek dél-
ben engedjék haza alkalmazottjaikat. Adjatok nekik időt az előkészületre, hogy 
nyugodtan üdvözölhessék az Úr napját. Ha így teszel, nem szenvedsz kárt az 
ideiglenes dolgokban sem.

Az előkészület napján szenteljünk figyelmet további kötelességre. Pénteken 
tegyünk félre minden nézeteltérést a testvérek között a családban és a gyüle-
kezetben. Űzzünk ki lelkünkből minden keserűséget, haragot és rosszindulatot. 
Alázatos lelkülettel „valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egy-
másért, hogy meggyógyuljatok.” (Jak 5:16)

Szombat kezdete előtt tereljük el gondolatainkat világi ügyekről, amint tes-
tünk is abbahagyja a világi foglalkozást. Isten azért helyezte szombatját a hato-
dik nap után, hogy az emberek megállhassanak s visszatekinthessenek az elmúlt 
hétre, hogy lássák, az elmúlt hét folyamán mennyiben gyarapodtak az abba a 
tiszta országba való előkészületeik terén, ahova nem engedik be a törvénysze-
gőt. Minden szombaton tartsunk elszámolást magunkban, hogy lássuk, vajon az 
elmúlt hét lelki nyereséget, vagy lelki veszteséget hozott.

Tartsuk meg a szombatot az Úr szent napjaként, mert ez örök üdvösséget je-
lent. Isten mondja: „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek.” (1Sám 
2:30)

SZOMBAT A CSALÁDI KÖRBEN
Naplemente előtt jöjjön össze a család. Olvassanak fel Isten szavából, éne-

keljenek, imádkozzanak. Ezen a területen javulásra van szükség, mert sokan ha-
nyagok. Valljuk hát be bűneinket Istennek, s egymásnak. Lássunk újult erővel a 
különleges előkészületekhez, hogy a család minden egyes tagja készen állhasson 
az Isten által megáldott és megszentelt nap tiszteletére.

Ne pazaroljuk el az ágyban a szombat drága óráit. Szombat reggel ébredjen 
korán a család. Ha későn kelnek, zavar és tülekedés támad a reggelihez és a 
szombatiskolára való készülés során. Kapkodás, lökdösés és türelmetlenség lesz 
úrrá mindenkin. Szentségtelen gondolatok törnek a családba. Így meggyalázva, 
a szombat csak teherré válik. Ahelyett, hogy előre örülnének jövetelének, tarta-
ni fognak tőle.

Ne készítsünk több vagy többféle ételt szombatra, mint más napokon. Le-
gyen inkább egyszerűbb és kevesebb az étkezés, hogy tiszta és élénk maradjon 
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gondolkodásunk, s felfogja a lelki dolgokat. A túl sok evés beködösíti az agyat. 
Hallhatjuk ugyan, de nem fogjuk fel akár a legértékesebb szavakat sem, mert 
a helytelen étkezés megzavarja gondolkodásunkat. A szombaton való túl sok 
evéssel sokkal többet tesznek Isten gyalázatára, mint gondolnák.

Kerüljük el szombaton a főzést, de azért nem kell hideg ételt ennünk. Hideg 
időben melegítsük meg a pénteken megfőzött ételt, s az étkek legyenek egysze-
rűek, de élvezhetők és vonzók. Készítsünk valamit, ami ritka örömnek számít, 
valamit, amit nem minden nap eszik a család.

A családi áhítaton a gyerekek is vegyenek részt. Hozza mindenki a Bibliáját, 
s olvasson fel egykét verset. Majd énekeljünk el valamely ismerős éneket, az-
után imádkozzunk. Az imára Krisztustól kaptunk példát. Az Úr imájának nem 
az a célja, hogy gépiesen elismételjük, hanem annak szemléltetése, hogy mi-
lyen legyen az imánk – egyszerű, buzgó, világos. Egyszerű fohásszal mondd el az 
Úrnak szükségleteidet és köszönd meg irgalmasságait. Ezzel Jézust hívod meg 
kedves vendégnek otthonodba és szívedbe. A családi áhítaton nem helyénvaló 
a hosszas, távoli dolgokról szóló ima, mert ahelyett, hogy előjognak és áldásnak 
tekintenék, fárasztóvá teszik az áhítat óráját. Tegyük az áhítatot érdekessé és 
örömtelivé.

A szombatiskola és az istentisztelet a szombatnak csak bizonyos részét töltik 
ki. A nap hátralevő részét a családban a szombat legszentebb és legértékesebb 
óráivá tehetjük. A szülők töltsék gyermekeikkel az idő oroszlánrészét. Sok csa-
ládban magukra hagyják a fiatal gyerekeket, hogy azzal szórakozzanak, amivel 
tudnak. A gyermekek magukra hagyva nyugtalanok lesznek, játékba kezdenek, 
vagy rosszalkodnak. A szombatnak így nincs számukra szent jelentősége.

Jó időben a szülők sétáljanak gyermekeikkel a mezőn vagy az erdőn. A ter-
mészet szépségei között mondd el nekik a szombat beiktatásának okát. Ecseteld 
nekik a teremtés lélegzetelállító munkáját. Mondd el, hogy a föld, mikor Isten 
kezéből kikerült, szent és szépséges volt. Minden virág, minden bokor, minden 
fa megfelelt Isten szándékának. Amin csak a szem megpihent, minden szép volt 
és Isten szeretetének gondolataival töltötte be az értelmet. Minden hang Isten 
hangjával összecsendülő dallam volt. Mutass rá, hogy a bűn rontotta meg Isten 
tökéletes munkáját, hogy a tövisek és bogáncsok, a bánat, fájdalom és halál 
mind az Isten iránti engedetlenség következménye. Hadd lássák, hogy a föld 
még mindig Isten jóságát hirdeti, ha a bűn meg is rontotta. A zöld mezők, a 
karcsú fák, a ragyogó verőfény, a felhők, a harmat, az éj ünnepélyes csendje, a 
csillagos ég dicsősége, a hold szépsége, mind a Teremtőről tanúskodik. Egyetlen 
esőcsepp, egyetlen fénysugár sem hull a hálátlan földre anélkül, hogy ne Isten 
türelmét és szeretetét bizonyítaná.

Mondjátok el gyermekeiteknek a megváltás útját, hogy „úgy szerette Isten e 
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világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” (Jn 3:16) Ismételjétek el nekik Betlehem szívet me-
legítő történetét. Írjátok le előttük a gyermek Jézust, mint szüleinek engedel-
mes fiúcskát, mint kötelességtudó és szorgalmas ifjút, aki segédkezett családja 
eltartásában. Így megtaníthatjátok őket, hogy az Üdvözítő ismeri a fiatalok meg-
próbáltatásait, kételyeit, kísértéseit, reményeit és örömeit, ezért együttérzést 
és szeretetet nyújthat nekik. Időről időre olvasd el velük a Biblia érdekes tör-
téneteit. Kérdezzétek meg tőlük, mit tanultak a szombatiskolában, s tanuljátok 
együtt a következő szombat leckéjét.

Mikor a nap lenyugszik, ima és dicsérő ének jelezze a szent órák végét. Hívjá-
tok meg Istent, legyen veletek a munkahét gondjainak idején is.

A szülők így tehetik a szombatot azzá, aminek lennie kell: a hét legörömtelibb 
napjává. Arra nevelhetik gyermekeiket, hogy örömnek, napok napjának az Úr 
szent, tiszteletreméltó napjának tekintsék azt.

Fivéreim és nővéreim, tanácsom ez: „Megemlékezzél a szombatnapról, hogy 
megszenteljed azt.” Ha azt kívánjátok, hogy gyermekeitek a parancs szerint ün-
nepeljék meg a szombatot, akkor szavaitokkal és példátokkal tanítsatok erre. 
Semmi sem törli ki teljesen a mélyen szívbe vésett igazságot. Valami eltakarhat-
ja ugyan, de soha ki nem törölheti. A zsenge években nyert benyomások meglát-
szanak a későbbi idők folyamán. A körülmények elválaszthatják a gyermekeket 
a szülőktől és otthonuktól, de amíg a gyermek és ifjúkorban kapott tanítások 
szerint élnek, mindig áldás lesznek.

UTAZÁS SZOMBATON
Ha el szeretnénk nyerni az engedelmesnek ígért áldásokat, akkor szigorúb-

ban kell megünnepelnünk a szombatot. Bizonyos vagyok benne, hogy számos 
olyan alkalommal utazunk szombaton, amikor elkerülhetnénk. Legyünk elővi-
gyázatosabbak, s ne utazgassunk szombaton, azzal a világossággal összhangban, 
melyet az Úr adott nekünk a szombat megünneplésére. Járjunk jó példával gyer-
mekeink és fiataljaink előtt. Szükségessé válhat, hogy ha el akarunk jutni a se-
gítségünkre szoruló gyülekezetbe, hogy szombaton utazzunk, átadni az üzene-
tet, melyet Isten el akar juttatni hozzájuk. Mégis, amennyiben lehetséges, más 
napon vegyünk jegyet, s végezzük el az összes többi szükséges előkészületeket. 
Utazásunkat megkezdve, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy ne szom-
baton érjünk célunkhoz.

Mikor szombaton vagyunk kénytelenek utazni, igyekezzünk elkerülni azok 
társaságát, akik világi dolgokra terelnék figyelmünket. Gondolatunkban fog-
lalkozzunk Istennel, vele társalogjunk. Ha alkalom kínálkozik, szóljunk az igaz-
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ságról. Álljunk mindig készen enyhíteni mások szenvedését, és segíteni az arra 
rászorulókat. Ilyen esetekben Isten azt kívánja, hogy használjuk a nekünk adott 
tudást és bölcsességet. Ne beszélgessünk üzleti dolgokról, sem közönséges, vi-
lági ügyekről. Isten elvárja, hogy mindig és mindenhol a szombat tiszteletben 
tartásával bizonyítsuk be hűségünket.

SZOMBATI ÖSSZEJÖVETELEK
Krisztus mondta: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, 

ott vagyok közöttük.” (Mt 18:20) Ahol akad kéthárom hívő, szombatonként jöj-
jenek össze, s tartsanak igényt az Úr ígéretére.

Amikor ezek a kis csoportok a szent napon istentiszteletre gyűlnek össze, jo-
guk van igényt tartani az Úr gazdag áldására. Hinniük kell, hogy az Úr Jézus ösz-
szejöveteleik tisztelt látogatója. Minden igaz imádónak, aki szentnek tartja meg 
a szombatot, igényelnie kell az ígéretet: „Hogy megtudjátok, hogy én vagyok az 
Úr, aki titeket megszentellek.” (2Móz 31:13)

A szombati szentbeszédek általában legyenek rövidek. Adjunk lehetőséget 
azoknak, akik szeretik Istent, hogy kifejezzék hálájukat és imádatukat Isten iránt.

Ha a gyülekezetnek nincs lelkésze, bízzunk meg valakit a gyülekezet vezeté-
sével. Nem szükséges beszédeket tartania, sem neki tölteni be az összejövetel 
nagy részét. A rövid, érdekes Bibliaolvasás gyakran hasznosabb, mint a beszéd. 
Ezt ima és tapasztalati óra követheti.

A gyülekezetben vezető állást betöltők, ne merítsék ki testi és szellemi ere-
jüket a hét folyamán, ne tegyék ezzel alkalmatlanná magukat, hogy az össze-
jövetelekre magukkal hozzák Krisztus örömhírének éltető légkörét. Végezzetek 
kevesebb világi, hétköznapi munkát, de ne raboljátok meg Istent, hogy olyan 
szolgálatot ajánljatok fel neki, melyet nem fogadhat el. Ne legyetek olyanok, 
mint akik nem élnek lelki életet. A gyülekezet szombaton segítségedre szorul. 
Tápláld őket az Igéből. Hozd el Istennek legjobb ajándékaidat szent napján. Ad-
juk át megszentelt szolgálatra lelkünk értékes életét.

Senki se jöjjön szunyókálni az istentisztelet helyére. Isten házában nem sza-
badna elaludni. Világi munkád közben nem alszol el, mert érdekel. Engedjük 
meg magunknak, hogy az ideiglenes élet ügyeinél kevésbé becsüljük az isten-
tiszteletet, ahol örök javunk forog kockán?

Ha ezt tesszük, elveszítjük az áldást, melyet az Úr adni kíván. A szombat ne le-
gyen a haszontalan semmittevés napja. A szolgálat lelkülete legyen nyilvánvaló 
otthon, és a gyülekezetben is. Aki hat napot adott a világi munkára, megáldotta 
és megszentelte a hetediket, elkülönítve azt a maga számára. Ezen a napon kü-
lönösen megáld mindenkit, aki szolgálatára szenteli magát.
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Az egész menny megüli a szombatot, de nem közönyös, semmittevő módon. 
Ezen a napon összes lelki erőnknek ébren kellene lennie, mert Istennel és Krisz-
tussal, Üdvözítőnkkel találkozunk. Hit által láthatjuk öt. Arra vágyik, hogy felfris-
sítsen és megáldjon minden embert.

Mindenki tartsa kötelességének, hogy a lehető legvonzóbbá tegye a szom-
bati összejövetelt. Ne jöjjetek össze puszta megszokásból, hanem kicserélni 
gondolataitokat, beszámolni tapasztalataitokról, kifejezni hálátokat és őszinte 
vágyatokat az isteni világosság után, megismerni Istent, s akit elküldött, Jézus 
Krisztust. Ha Krisztusról beszélgettek, megerősödtök az élet próbáira és harca-
ira. Ne gondoljátok, hogy ha csak magatokba zárkóztok, krisztusiak lehettek. 
Mindenikünk az emberiség bonyolult szövevényének része. Tapasztalataink, lel-
ki életünk nagy részét társaink tapasztalatai határozzák meg.

Századrésznyi áldást sem nyerünk, mint akkor nyerhetünk, ha együtt imádjuk 
Istent. Értelmünknek élesebbé kell válni. Örülnünk kellene a közösségi életnek. 
Olyan reménységgel, mint a miénk, miért nem izzik szívünk Isten szeretetétől?

A vallásos összejövetelekre vigyük magunkkal annak erős tudatát, hogy Is-
tennel és angyalaival fogunk találkozni, akik együttmunkálkodnak Isten igaz tisz-
telőivel. Mikor belépsz az istentisztelet helyére, kérd az Urat, hogy távolítson 
el szívedből minden gonoszságot. Csak azt hozd Isten házába, amit megáldhat. 
Borulj az Úr elé templomában és szenteld magad neki, mert Krisztus a vérével 
váltott meg. Imádkozz az összejövetel igehirdetőjéért vagy vezetőjéért. Imád-
kozz, hogy az élet Igéjének hirdetőjén át áldást nyerjetek.

Minden erőddel igyekezz áldást nyerni. Isten megáld mindenkit, aki így készül 
elő szolgálatára. Azok megértik, mit jelent a Lélek bizonyosságával bírni, mert hit 
által befogadták Krisztust.

Az istentisztelet helye igen szerény lehet. Isten mégis a magáénak ismeri el. 
Akik lélekben, igazságban s a szentség szépségében imádják őt, azoknak ez lesz 
a menny kapuja. A hívők csoportja lehet igen kicsiny, Isten szemében mégis na-
gyon értékes. Az igazság fejszéje durva kövekként hasította ki őket a világ kőbá-
nyájából, s Isten műhelyébe kerültek faragásra és formálásra. De még faragat-
lan állapotukban is értékesek az Isten előtt. A próbák fejszéje, kalapácsa, vésője 
hozzáértő kézben van. Nem rontásra használja szerszámait, hanem tökéletessé 
munkálni a lelkeket. Isten terve, hogy mint palotákba illő, csiszolt drágakövek, a 
mennyei templomban leljük meg helyünket.

Isten gondoskodásai és adományai nem ismernek határt. Maga a kegyelem 
trónja a legnagyobb vonzerő, mert az ül benne, aki megengedi, hogy Atyánknak 
nevezzük. Ámde Isten nem tartotta teljesnek a megváltás elvét amíg kizárólag 
az ő szeretete nyilvánult meg benne. Olyan szószólót nevezett ki oltárához, aki 
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magára vette természetünket. A közbenjárónak az a hivatása, hogy fiaiként és 
lányaiként mutasson be minket Istennek. Krisztus közbenjár azokért, akik befo-
gadják őt. Érdemeivel erőt ad nekik, hogy a királyi család tagjai, a mennyei ki-
rály gyermekei lehessenek. Isten pedig azzal fejezi ki végtelen szeretetét Krisztus 
iránt, aki vérével fizette ki válságunkat, hogy elfogadja, szívesen látja, s barátai-
nak tekinti Krisztus barátait. Megelégedett a jóvátétellel. Fiának emberré válása, 
élete, halála és közbenjárása öt dicsőíti meg.

Amikor Isten egy gyermeke a kegyelem trónjához közeledik, máris a minden-
ható Közbenjáró pártfogoltjává válik. A bűnbánat első szavára, a bocsánat első 
kérésére Krisztus magáévá teszi az ügyét, kérelmét pedig mint a maga kérését 
terjeszti az Atya elé.

Amint Krisztus közbenjár értünk, az Atya megnyitja előttünk kegyelmének 
összes kincsét, hogy vegyük birtokba, örvendezzünk neki és közöljük másokkal 
is. Kérjetek az én nevemben, mondja Krisztus. „Nem mondom, hogy kérlelem 
értetek az Atyát, mert ő maga szeret titeket, mivel szerettek engem. Hivatkoz-
zatok rám. Ez majd hatékonnyá teszi imáitokat, az Atya pedig nektek adja ke-
gyelmének gazdagságát. Azért hát kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök 
teljes legyen.” (Jn 16:24)

Isten azt kívánja, hogy engedelmes gyermekei igényt tartsanak áldására, s 
dicsérettel és hálaadással járuljanak elébe. Isten az élet és az erő forrása. Gyü-
mölcstermő mezővé tudja tenni a pusztát parancstartó népe számára, mert ne-
vének dicsőségét szolgálja. Választott népéért megteszi, aminek minden szívet 
hálára kell ihletni. Ezért elszomorítja, hogy olyan kevés hálát mutatunk ki. Azt 
kívánja, hogy népe erőteljesebben fejezze ki magát, bebizonyítsák, hogy tudják, 
okuk van az örömre és vidámságra.

Emlékezzünk gyakran, hogy miként bánt Isten a népével. Az Úr hányszor fel-
állította az útjelzőket ősi Izráel számára. Hogy el ne feledjék a múlt történetét, 
megparancsolta Mózesnek, szedje verses énekekbe a történeteket, hogy a szü-
lők megtaníthassák arra gyermekeiket, hogy mikor a gyermekek kérdezősköd-
nek, a teljes történetet elismételhessék nekik. Állítsanak emlékműveket feltűnő 
helyekre. Ezeket mindig jó karban kellett tartaniuk. Így Isten gondoskodó tettei, 
szembetűnő jósága, irgalma, mely népéről való gondoskodásban és szabadítás-
ban jutott kifejezésre, nem merültek feledésbe. Minket is szólít: „Emlékezzetek 
pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minekutána megvilágosíttattatok 
sok szenvedés teljes küzdelmet álltatok ki.” (Zsid 10:32) A mi nemzedékünkben 
is csodatévő Istenként fáradozott népéért. Gyakran kell ráterelni mind a fiatalok, 
mind az öregek figyelmét Isten ügyének múlt történetére. Szükségünk van arra, 
hogy gyakran emlegessük Isten jóságát és dicsérjük őt csodatetteiért.

Bár serkent minket, hogy ne hanyagoljuk el a testvéreinkkel az összejöve-
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teleket, ezeknek nem kizárólagos célja a mi felüdülésünk. Ihlessen bennünket 
lobogó lelkesedéssel, hogy továbbadjuk az elnyert vigasztalást. Kötelességünk 
féltékenyen őrizni Isten dicsőségét, s nem terjeszteni leverő híreket, még szo-
morú ábrázattal, meggondolatlan szavakkal se, nehogy azt a benyomást kelt-
sük, hogy Isten kívánalmai korlátozzák szabadságunkat. Az Úr azt akarja, hogy a 
szomorúság, csalódás és bűnnek eme világában is vidámak legyünk, erősek az 
ő erejével. Egész lényünk kiváltsága, hogy határozott bizonyságot tegyünk min-
den tekintetben. Tanúsítsuk arckifejezésünkkel, viselkedésünkkel, jellemünkkel, 
hogy Istent szolgálni jó. Így mutassuk ki, hogy „az Úrnak törvénye tökéletes, 
megeleveníti a lelket.” (Zsolt 19:8)

Aki naponta Istennek szenteli magát, vallásunk boldog és derűs oldalát képvi-
seli. Ne hozzunk szégyent Istenre súlyosnak tűnő megpróbáltatásaink panaszos 
felsorolásával. Minden nevelésként fogadott próbának öröm a terméke. Nyájas 
szavaktól és szeretetteljes tettektől egész vallásos életünk felemelő, nemesítő 
és jó illatú lesz. A lehangolt, levert, gyászoló és zúgolódó lelkületnek csak az el-
lenség örül. Épp ilyen benyomást szeretne kelteni hitünk hatásáról. Isten terve 
ellenben az, hogy gondolkodásunk ne süllyedjen alacsony szintre. Azt kívánja, 
hogy a Megváltó fenntartó hatalma által mindenki diadalmaskodjék. A zsoltáros 
mondja: „Adjatok az Úrnak, a ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet 
és dicséretet! Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékes-
ségben.” „Magasztallak, Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy 
ellenségeim örüljenek rajtam. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyó-
gyítottál engem! … Zengedezzetek az Úrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emléke-
zetét.” (Zsolt 29:12; 30:25)

Isten földi és mennyei egyháza egyazon gyülekezetet alkotnak. A földi hívők 
s a soha el nem bukott mennyei lények egyetlen gyülekezetet képeznek. A szen-
tek földi istentiszteletét minden mennyei értelmes lény szívén viseli. A menny 
belső udvaraiban figyelnek a föld külső udvaraiban elhangzó bizonyságtételek-
re. A földön imádkozók dicséretét és hálaadását átveszik a mennyei karok. Di-
cséret és hálaadás hangzik a menny udvaraiban, mert Krisztus nem hiába halt 
meg Ádám elbukott fiaiért. Míg az angyalok a kútfőből isznak, a földön a szentek 
a trónról hömpölygő tiszta patakokból oltják szomjukat, azokból, melyek meg-
örvendeztetik Isten városát. Bárcsak valamennyien tudatában lennénk, hogy 
milyen közel van a menny a földhöz! Mikor a föld gyermekei nem is gondolják, 
a világosság angyalainak társaságában vannak. Mindenkit csendes tanú őriz és 
igyekszik Krisztushoz vonni. Mindaddig mennyei értelmes lények vigyáznak rá, 
míg van remény, míg valaki nem áll ellene a Szentléleknek, a maga örök romlá-
sát okozva. Senki se feledje, hogy a földön Isten angyalai jelen vannak a szentek 
minden gyülekezésén. Hallgatják a bizonyságtevést, az énekeket és imákat. Ne 
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feledjük, hogy a mennyei angyalok seregeinek énekkara kíséri dicséreteinket.
Tehát mikor szombatról-szombatra összejöttök, zengjétek annak dicséretét, 

aki a sötétségből a csodálatos világosságára hívott ki titeket. Adjuk szívünk imá-
datát annak, aki szeretett, és vérével mosott meg minket bűneinktől. Legyen 
Krisztus szeretete az igehirdető visszatérő témája. Fejezzük ki ezt egyszerű sza-
vakkal, minden dicsérő énekben. Sugallja imáitokat Isten Lelke. Amikor az élet 
Igéjét hallgatjátok, bizonyítsa szívetekből jövő válaszotok (ámen), hogy úgy fo-
gadjátok az üzenetet, mintha a mennyből jönne. Tudom, hogy az nagyon régi-
módi szokás, mégis hálaáldozat ez Isten előtt, hogy az élet kenyerével táplálja 
éhes lelkünket. Ez a Szentlélek ihletésére mondott válaszotok lelketek ereje lesz, 
másoknak pedig bátorítás. Azt bizonyítjuk ezzel valamelyest, hogy Isten épületé-
nek élő kövei vannak, melyek világosságot árasztanak.

Ha áttekintjük Isten kegyelmének és kimeríthetetlen szeretetének megnyilvá-
nulásait – nem pedig élményeink sötét fejezeteit – sokkal több dicséret hangzik 
majd el ajkunkról, mint panasz. Akkor Isten szerető hűségéről beszélünk majd, 
a nyáj gyengéd, megértő pásztoráról. Akinek kezéből senki ki nem ragadhatja a 
juhokat. Akkor majd nem önző zúgolódás és panasz tör elő szívünkből, hanem 
kristály patakhoz hasonló dicséret árad az Istenben igazán hívő emberekből. „Bi-
zonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr 
házában lakozom hosszú ideig.” „Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicső-
ségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem 
gyönyörködöm e földön.” (23:6; 73:2425)

Miért ne adnánk hangot benső lelki örömünknek zarándokutunk folyamán? 
Miért is ne térnénk vissza az egyszerű, őszinte és odaadó élethez? Azért nem 
örvendezünk többet, mert elveszítettük első szeretetünket. Legyünk hát buzgók 
és tartsunk bűnbánatot, nehogy az Úr elmozdítsa gyertyatartónkat.

Isten mennyei temploma nyitva áll, s a küszöbe ragyog a dicsőségtől minden 
gyülekezet számára, mely szereti Istent s megtartja parancsait. Tanuljunk, el-
mélkedjünk és imádkozzunk. Akkor megnyílik lelki látásunk, akkor látni fogjuk a 
mennyei templom belső udvarait. Fülünk felfogja a trón körül álló mennyei kar 
énekeinek és hálaadásának témáit. Akkor Sion felkel és ragyogni fog, fénye át-
ható lesz, s a dicséret és hála drága énekei hallatszanak a szentek gyülekezésein. 
Megszűnik a zúgolódás és panasz az apró kellemetlenségek s csalódások miatt. 
Ha használjuk a drága szemgyógyító írt, megpillantjuk a menny dicsőségét. A hit 
áttör az ellenfél sötét árnyain, s látni fogjuk Közbenjárónkat, amint érdemeinek 
jó illatát ajánlja fel értünk. Ha majd úgy látunk, amint a dolgok valóban vannak, 
amint az Úr akarja, hogy lássuk, akkor megértjük Isten szeretetének nagyságát 
és sokoldalúságát.

Isten arra tanít, hogy jöjjünk össze házában a tökéletes szeretet gyakorlásá-
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ra. Ez majd előkészíti a föld lakosait azokra a lakóhelyekre, melyekért Krisztus 
mennybement, hogy elkészítse az őt szeretők számára. Ott majd szombatról 
szombatra, újholdról újholdra összejönnek a szenthelyen, s egyesítik hangjukat 
a legmagasztosabb énekekben, dicséretekben és hálaadásokban a trónon ülő és 
a Bárány iránt örökkön örökké.

<<< vissza a 13. tanulmányhoz
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