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Az ima hete
Egy zűrzavaros év újra eltelt. Sokan szenvedtek 

súlyos próbák és kemény veszteségek következtében. 
Mégis, ezen borzasztó nehézségek ellenére is emléke-
zetünkben kell tartanunk, hogy a Mindenható Isten 
– a világegyetem Uralkodója – gyengéden őrködik a 
szenvedők fölött. Nekünk, akik még az élők sorában 
vagyunk, még mindig sok minden van, amiért hálá-
sak lehetünk – különösen azon drága ígéretért, hogy 
elnyerhetjük az örök életet Jézus Krisztus bőséges ke-
gyelme által.

Ebben az évben minden olvasmány címe így kez-
dődik: „Itt az ideje…”. Számos témával foglalkoznak, 
amelyek ösztönöznek és emlékeztetnek Istennek ve-
lünk való világos, határozott tervére itt, ezen a boly-
gón. Mindegyikünk egyenként egy határozott cél 
érdekében van még itt, és arra vagyunk hívatva – sőt 
sürgetve –, hogy buzgólkodjunk Mesterünk szolgála-
tában.

Mindannyian komolyan és imádságos szívvel ta-
nulmányozzuk ezen Imaheti felolvasásokat, és osszuk 
meg azokkal is, akik magányosak vagy idősek. Ne fe-
lejtkezzünk el a következő dátumokról:

Ima- és böjtnap: December 12., szombat
Adakozások a misszióra: December 13., vasárnap

A Szentlélek frissítsen fel és töltsön be minket bő-
séges életerővel, hogy még hűségesebb szolgák lehes-
sünk az Úr művében. Ennek a munkának a végzésére 
kaptunk felhatalmazást. Az Úr így erősíti meg bizal-
munkat szavai által: „Térjetek vissza az erősséghez, 
reménységnek foglyai!” „Mert reménységben tartat-
tunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem re-
ménység; mert amit lát valaki, miért reményli is azt? 
Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békessé-
ges tűréssel várjuk” (Zakariás 9:12; Róma 8:24-25). 
Igen, Urunk minden bizonnyal nagyon hamar eljön! 
Működjünk együtt, hogy siettessük ezt az időt, és vég-
re megláthassuk Őt! Ámen!
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VEZÉRCIKK

Gyakran, amikor emlékeztet-
ni kell minket arra, hogy „itt 

az idő”, ez azért van, mert gondo-
lataink más irányba terelődtek és 
vissza kell térítenünk gondolko-
dásunkat az eredeti irányba. Ha 
valóban készek lennénk arra, hogy 
megtegyünk valamit, akkor lehet, 
hogy egyáltalán nem lenne szük-
séges emlékeztetni a határidőre – 
a dolgok zökkenőmentesen halad-
nának egymás után.

Ezen az imahéten mindannyi-
an emlékeztetve vagyunk arra, 
hogy „itt az idő” számunkra, hogy 
sokkal aktívabbak legyünk néhány 
dologban, amelyekre kétségkívül 
nem gondolunk eleget. Ha igazán 
többet gondolkodnánk ezeken, a 
világ teljesen más lehetne.

Isten azzal a hatalmas kivált-
sággal áldotta meg népét, hogy 
hallja, élje és hirdesse a kegyelem 
utolsó üzenetét, melyet egy elbu-
kott bolygó kapott:

„Az irgalmat hordozó utolsó 
fénysugár, a világnak kegyelmet 
hirdető utolsó üzenet Isten jelle-
mének – a szeretetnek – meglát-
tatása. Isten gyermekei mutassák 
meg Uruk dicsőségét! A saját éle-
tükkel és jellemükkel tegyenek 
bizonyságot arról, amit Isten ha-
talma tett értük!” – Krisztus példá-
zatai, 287.

Az évek során számtalan esz-
közzel és móddal lettünk megáld-
va, hogy kivitelezzük ezt a felada-
tot. Megfelelő módon értékeltük-e 
ezeket az eszközöket, amelyek 
ránk bízattak? Ez a megállapítás 
született: „A missziós mozgalom 
messze előtte jár a missziós lelkü-
letnek.” – The Review and Herald, 
1886. október 12.

Láthatjuk, hogy a dolgok egyre 
nehezebbek lesznek, és „a mun-
kát, melyet a gyülekezet elmulaszt 
a béke és a jólét idején, borzalmas 
válságban kell majd elvégeznie, a 

Itt az idő
legcsüggesztőbb és legijesztőbb 
körülmények között.” – Bizony-
ságtételek, 5. kötet, 463.

Igen, itt az ideje, hogy a saját ré-
szünket megtegyük – minél előbb, 
annál jobb. Az örökkévalóságnak 
már a küszöbén állunk. Melyik ol-
dalon fogunk állni? Milyen állás-
pontot fogunk képviselni? Itt az 
ideje, hogy Krisztus Lelke mérték 
nélkül áradjon arra a népre, amely 
éhezi és szomjúhozza ezt, és meg-
osztja egy egész világgal, amely 
meghalna nélküle.

„Pünkösd napján a Szentlélek 
kitöltetett az imádkozó tanítvá-
nyokra, és bizonyságot tettek róla 
mindenütt, amerre mentek, mint 
minden erő forrásáról.

A missziós lelkület korlátlan 
mértékben töltetett ki, és a ta-
nítványok bizonyságot tettek a 
megfeszített és feltámadott Meg-
váltóról, és meggyőzték a világot 
a bűnről, az igazságosságról és a 
közelgő ítéletről. Azt tették, mely-
re feltámadott Uruk utasította 
őket, és elkezdték Jeruzsálemben 
hirdetni az evangéliumot, éppen 
azon a helyen, ahol a legmélyebb 
előítélet uralkodott és ahol a leg-
összezavartabb elméletek voltak 
érvényben Jézusról, akit mint go-
nosztevőt feszítettek keresztre. 
Háromezren fogadták el az üzene-
tet és megtértek. Nem félemlítette 
meg őket az üldözés, bebörtönzés 
és halál; hanem bátran folytatták 
beszédjüket az igazságról, a zsidók 
elé tárva Krisztus munkáját, misz-
szióját és szolgálatát, keresztre fe-
szítését, feltámadását és mennybe 
menetelét; és naponta tértek meg 
az Úrhoz férfiak és nők is.” – The 
Review and Herald, 1894. novem-
ber 6.

Akarunk-e figyelni a prófétikus 
órára, amely világosan megmutat-
ja, hogy itt az ideje az imának, és 
hogy az imáinkkal összhangban 

a tettek mezejére lépjünk? Vagy 
megpróbáljuk elfojtani és elhall-
gattatni az ébresztőórát egy párna 
alatt, és közben alszunk tovább? A 
döntés a miénk – és a döntés most 
van. Meg akarunk-e szabadulni az 
önzéstől és betöltetni a Szentlé-
lekkel?

„Minden keresztény előjoga 
nemcsak várni, de siettetni Urunk 
Jézus Krisztus eljövetelét…

Testvéreim, könyörögjetek a 
Szentlélekért! Isten megtartja va-
lamennyi ígéretét.” – Bizonyságté-
telek, 8. kötet, 22-23.

„Imádkozzunk, hogy Isten 
nyissa meg az élet vizének forrá-
sát. Most is töredelmes szívvel, a 
legkomolyabban imádkozzunk, 
hogy a késői eső idején a kegye-
lem záporai hulljanak ránk. Min-
den gyülekezésünkön, amelyen 
megjelenünk, szálljanak fel imá-
ink, hogy éppen most adjon Isten 
lelkünknek napfényt és harmatot. 
Mialatt Istentől a Szentlelket kér-
jük, bennünk szelídséget, aláza-
tosságot munkál, és azt a tudatot, 
hogy Istentől függünk a megérle-
lő késői eső áldásáért. Ha hittel 
imádkozunk áldásáért, megkap-
juk, Isten ígérete szerint.” – Bi-
zonyságtétel a lelkészeknek, 508.

Lágyítsa meg szívünket telje-
sen a mi csodálatos Üdvözítőnk 
kiáradó szeretete ezen az imahé-
ten és töltsön el erővel hatalmas 
teremtő ereje által, hogy jól ki-
használjuk az időt! Ámen.
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dig az örök élet, hogy megismerje-
nek téged, az egyedül igaz Istent, 
és akit elküldtél, a Jézus Krisz-
tust’. Isten jelentette ki prófétájá-
nak: ’Ne dicsekedjék a bölcs az ő 
bölcsességével, az erős se dicse-
kedjék az ő erejével, a gazdag se 
dicsekedjék az ő gazdagságával; 
hanem azzal dicsekedjék, aki di-
csekedik, hogy értelmes és ismer 
engem, hogy én vagyok az Úr, aki 
kegyelmet és igazságot gyakorlok 
e földön, mert ezekben telik ked-
vem, azt mondja az Úr’.

Isteni segítség nélkül senki 
sem szerezheti meg Istennek ezt 
az ismeretét. Az apostol mondja, 
hogy ’nem ismerte meg a világ a 
bölcsesség által az Istent’. Krisz-
tus ’a világban volt és a világ általa 
lett, de a világ nem ismerte meg 
őt’. Jézus kijelentette tanítványa-
inak: ’Senki sem ismeri a Fiút, 
csak az Atya; az Atyát sem ismeri 
senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú 
akarja megjelenteni’.” – Bizony-
ságtételek, 5. kötet, 737.

Az EllEnség hAdItERvE

„Kezdettől az volt Sátán meg-

fontolt terve, hogy Isten feledé-
sére bírja az embert, és ezzel ma-
gához kösse őket. Azért próbálta 
félremagyarázni Isten jellemét, 
hogy az emberek hamis képet al-
kossanak róla. Úgy mutatta be 
nekik a Teremtőt, mint aki a go-
noszság fejedelmének a tulajdon-
ságaival bír – zsarnok, szigorú, 
engesztelhetetlen –, hogy az em-
berek féljenek tőle, kerüljék, de 
még gyűlöljék is. Ellenfelünk azt 
remélte, hogy annyira megzavar-
ja megcsaltjainak eszét, hogy ki-
rekesztik gondolataikból Istent. 
Akkor azután kitörölné az Isten 
mását az emberből és a maga ha-
sonlatosságát nyomná a lelkükre. 
Átitatná őket a maga lelkületével, 
kénye-kedvére fogságba hurcol-
hatná őket.

Sátán az Isten jellemének ha-
missá torzításával és a bizalmat-
lanság felébresztésével csábította 
el Évát a bűnbeesésre. A bűn el-
sötétítette ősszüleink értelmét, 
megrontotta természetüket. A 
maguk előítélettel teli és önző 
voltukra alakították át az Istenről 
alkotott felfogásukat. Ahogyan az 
emberek egyre szemtelenebbek 

Az IstEnség szÓl A 
lElkIIsMEREtünkhöz

„Az Írásokat mindennap tanul-
mányoznunk kell. Isten bölcsessé-
ge és ismerete lesz az osztályrésze 
annak a fiatalnak, aki naponta ta-
nulmányozza az Igét és Isten útjait 
járja. A Biblia a mi világosságunk és 
oktatónk… Minden nevelés alap-
ja: megismerni és megérteni Isten 
akaratát.” – Special Testimonies on 
Education, 14-15.

„Isten műveinek tanulmányo-
zása közben a Szentlélek meggyő-
zi értelmünket. Ez a meggyőződés 
nem logikus érvelés nyomán tá-
mad. Akit azonban lelki tompult-
ság, vakság és süketség nem tett 
alkalmatlanná Isten felismerésé-
re, megismerésére és hangjának 
meghallására, az felfogja az írott 
Ige mélységes igazságait, és ma-
gasztos lelki tanításai belevésőd-
nek szívébe.” – Special Testimonies 
on Education, 59.

élEtMEntő IsMEREt 
kEREsésE

„Az Üdvözítő mondta: ’Az pe-

HOGY MEGISMERJÜK ÜDVÖZÍTŐNKET
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lettek a bűnben, elméjükben és 
szívükben elhalt Isten szeretete és 
ismerete. ’Mert bár az Istent meg-
ismerték, mindazáltal nem mint 
Istent dicsőítették őt…, hanem 
az ő okoskodásaikban hiábavalók-
ká lettek, és az ő balgatag szívök 
megsötétedett’.

Időről időre úgy látszott, hogy 
az ellenfélnek sikerülni is fog 
megkaparintania az emberi csa-
lád kormánykerekét. A Krisztus 
első eljövetele előtti korszakban 
úgy látszott, mintha a világ csak-
nem teljesen a sötétség fejedel-
mének uralma alatt állna. Rémítő 
hatalommal uralkodott, mintha 
ősszüleink bűne következtében a 
világ jogosan az övé lenne. Még a 
szövetség népe is annyira eltávo-
zott Istentől, hogy teljesen elve-
szítették Isten jellemének helyes 
felfogását.” – Bizonyságtételek, 5. 
kötet, 738.

IstEn szEREtEténEk 
MélységE szERtEsugÁR
zIk

„Krisztus azért jött a világra, 
hogy mint a szeretet, könyörület, 
gyengédség és irgalom Istenét je-
lentse ki az Atyát. Az Üdvözítő el-
söpörte a sűrű sötétséget, mellyel 
az ellenfél körül igyekezett venni 
az Isten trónját, és az Atya újra 
mint az élet világossága állt az 
ember előtt… Krisztus mindig is 
hirdette, hogy az Atya képvisele-
tében jött a földre. Nemes, könyö-
rülő, gyengéd, szerető és jóságos 
jellemével úgy áll előttünk, mint 
az isteni tökéletesség megtestesü-
lése, a láthatatlan Isten mása.

Az apostol mondja: ’Isten 
Krisztusban megbékéltette magá-
val a világot’. Ha elmélyedünk a 
megváltás fenséges tervében, ak-
kor igazán értékelni fogjuk Isten 
jellemét. A teremtés is szeretetének 
megnyilvánulása volt. De az isteni 
gyengédség és szánakozás végtelen 
mélységét egyedül Istennek az az 
ajándéka jelenti ki, amit a bűnös 
és megromlott faj megmentéséért 
adott. [Idézve János 3:16.]…

Testvéreim, a szeretett Jánossal 
intelek: ’Lássátok, milyen nagy 
szeretetet adott nékünk az Atya, 
hogy Isten fiainak neveztetünk!’ 

Mekkora szeretet, milyen párat-
lan szeretet is ez, hogy bűnösök 
és idegenek vagyunk, mégis visz-
szatérhetünk Istenhez, Ő pedig 
befogad családjába! Gyengéd szó-
val így hívhatjuk: ’mi Atyánk’, ami 
először is a mi szeretetünk jele, de 
Isten gyengéd gondoskodásának 
és rokon voltának is ígérete, biz-
tosítéka. Isten Fia, látva a kegye-
lem örököseit, ’nem szégyelli őket 
testvéreinek nevezni’. Még az an-
gyaloknál is meghittebb kapcso-
latban állnak majd Istennel, pedig 
ők sohasem buktak el.

Mindaz a szülői szeretet, ami 
az emberek szívében nemzedék-
ről nemzedékre él – a gyengédség 
forrásai, melyek az ember lelké-
ben megnyíltak –, jelentéktelen 
csermelyek csupán az Isten végte-
len, kimeríthetetlen szeretetének 
határt nem ismerő óceánjához ké-
pest. Nyelv el nem mondhatja, toll 
le nem képes írni. Elmélyedhetsz 
abban életednek minden napján. 
Szorgalmasan kutathatod a Szent-
írást, hogy megértsd. Segítségül 
hívhatod összes istenadta erődet 
és képességedet abbeli igyekeze-
tedben, hogy felfogd a mennyei 
Atya szeretetét és szánakozását, 
de azután még mindig megmarad 
a végtelenség. Mégsem értheted 
meg Isten szeretetének széltét és 
hosszát, mélységét és magasságát, 
mely abban nyilvánul meg, hogy 
halálra adta oda a Fiát a világért. 
Ezt még az örökkévalóság sem 
lesz képes teljesen kijelenteni ne-
künk. Mégis, ha tanulmányozzuk 
a Bibliát, ha elmélkedünk Krisz-
tus életéről, a megváltás tervéről, 

ezek a hatalmas témák egyre töb-
bet tárnak fel előttünk.” – Bizony-
ságtételek, 5. kötet, 738-740.

A lElkI CsAtAtéR

„A Sátán szakadatlanul olyan 
dolgokkal igyekszik lekötni az 
emberek gondolkodását, melyek 
megakadályozzák őket abban, 
hogy szert tegyenek Isten isme-
retére. Azt akarja, hogy olyan 
gondolatokkal töltsék el idejüket, 
melyek elsötétítik értelmüket és 
elcsüggesztik a lelküket. A bűn 
és romlottság világában élünk. 
Olyan hatások árja vesz körül 
minket, melyek célja az, hogy csa-
logassák, elcsábítsák még Krisztus 
követőit is, vagy pedig kedvüket 
szegjék. Megváltónk mondta: ’És 
mivelhogy a gonoszság megsoka-
sodik, a szeretet sokakban meghi-
degül’. Sokan a körülöttünk zajló 
rémséges gonoszságokra függesz-
tik szemüket, a mindenfelé viruló 
hitehagyásra és gyengeségre. Ad-
dig beszélgetnek ezekről, míg szí-
vük szomorú és kétkedő nem lesz. 
Elméjük homlokterében tartják a 
főcsaló mesteri ügyeskedéseit. 
Belemélyednek életük lehangoló 
eseteibe, és már-már szem elől té-
vesztik a mennyei Atya hatalmát 
és páratlan szeretetét. Mindez 
az ellenfél törekvése. Helytelen 
dolog az igazságos tettek ellen-
ségének tetemes hatalmáról gon-
dolkodnunk, ugyanakkor keveset 
elmélkednünk Isten szeretetéről 
és az Ő hatalmáról. Arról beszél-
gessünk, hogy Krisztus milyen 
hatalmas. Mi magunk tehetetle-

HOGY MEGISMERJÜK ÜDVÖZÍTŐNKET

ITT AZ IDEJE

Az Isten és a Megváltónk szeretetén 
való időzés által, az isteni jellem 

tökéletességén való elmélkedés által, 
és azzal, hogy hittel magunkénak 

igényeljük Krisztus igazságos 
cselekedeteit – így kell átalakulnunk 

erre a képmásra.
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nek vagyunk kiszabadulni a Sátán 
markából, de Isten a menekülés 
lehetőségét rendelte el. A Magas-
ságos Fia elég erős csatáink meg-
vívására, és ’mindezekben felet-
tébb diadalmaskodunk, Az által, 
aki minket szeretett’.” – Bizony-
ságtételek, 5. kötet, 740-741.

„Nem merítünk lelki erőt ab-
ból, ha szüntelen gyengeségein-
ken és botlásainkon borongunk, 
vagy az ellenfél hatalmán keser-
günk. Alapozzuk meg életerős 
elvként értelmünkben és szívünk-
ben azt a komoly igazságot, hogy 
az értünk hozott áldozat elégsé-
ges; hogy Isten meg tud mente-
ni és meg is ment a legvégsőkig 
mindenkit, aki hozzá jön, és ele-
get tesz az igében meghatározott 
feltételeknek. A mi dolgunk az, 
hogy átvigyünk akaratunkat Isten 
oldalára…

Jézus mondta: ’Maga az Atya 
szeret titeket’. Ha Krisztuson át az 
Atyára rögzítjük hitünket, ez ’lel-
künknek bátorságos és erős hor-
gonya és beljebb hatol a kárpitnál, 
ahová útnyitóul bement érettünk 
Jézus’. Igaz, hogy csalódások jön-
nek majd és bajokat is várhatunk, 
de bízzuk minden apró és komoly 
ügyünket Istenre. Nem jön zavarba 
panaszaink sokaságától, és terhe-
ink súlya sem gyűri le. Gondos-
kodása kiterjed minden családra, 
körülvesz minden embert. Törődik 
minden dolgunkkal, minden bána-
tunkkal. Megjegyez minden köny-
nyet. Meghatja minden gyengesé-
günk. Azért engedi itt meg összes 
szenvedésünket és megpróbáltatá-
sunkat, hogy szeretetének szándé-
kát szolgálják, hogy ’szentségének 
részeseivé legyünk’, és így részt ve-
gyünk abban a tökéletes örömben, 
ami jelenlétében található.” – Bi-
zonyságtételek, 5. kötet, 741-742.

IstEn IsMEREténEk 
MEgszER zésE

„’Akikben e világ Istene megva-
kította a hitetlenek elméit, hogy 
ne lássák a Krisztus dicsőséges 
evangéliumának világosságát, aki 
az Isten képe.’ A Biblia azonban 
a legerőteljesebb hangon állítja 
elénk Isten megismerésének fon-
tosságát. Péter mondja: ’Kegye-
lem és békesség adassék néktek 
bőségesen az Istennek és Jézus-
nak, a mi Urunknak megismerésé-
ben’. ’Mivelhogy az ő isteni ereje 
mindennel megajándékozott min-
ket, ami az életre és a kegyesség-
re való, Annak megismerése által, 
aki minket a saját dicsőségével és 
hatalmával elhívott.’ A Szentírás 
felszólít: ’Bízd csak azért magadat 
őreá, és légy békességben’.

Isten parancsolja nekünk: 
’Szentek legyetek, mert én szent 
vagyok’, és az ihletett apostol je-
lenti ki, hogy ’szentség nélkül sen-
ki sem látja meg az Urat’. A szent-
ség: egyetértés Istennel. A bűn 
elcsúfította, sőt csaknem kitöröl-
te az emberből Isten képmását. 
Az örömhír feladata visszaállíta-
ni, ami elveszett. Nekünk pedig 
együtt kell működnünk az isteni 
tevékenységgel. De hogyan ért-
hetnénk egyet Istennel, hogyan 
válhatnánk hasonlóvá hozzá, ha 
nem ismerjük? Krisztus azért jött 
a földre, hogy ezt a tudást nyilat-
koztassa ki nekünk…

Az a keresztény kötelessége 
ebben az életben, hogy Krisztust 
képviselje a világ előtt. Életével 
és jellemével bemutassa a világ 
előtt az áldott Jézust. Ha Isten 
világosságot adott nekünk, azért 
adta, hogy továbbadjuk mások-
nak. Az elnyert világossághoz és 
az emberek szívének elnyeréséhez 

adományozott lehetőségekhez 
és kiváltságokhoz képest, mun-
kánk eddigi eredménye túlságo-
san is elenyésző. Isten szándéka 
az, hogy az igazság több gyümöl-
csöt teremjen, mint amennyi 
eddig mutatkozik. De míg gon-
dolataink komor hangulattal és 
nyomorúsággal vannak tele, és a 
körülöttünk élő sötétségen és go-
noszságon rágódik, addig hogyan 
is képviselhetnénk Krisztust a vi-
lágon? Hogyan is lenne léleknye-
rő ereje bizonyságtételünknek? 
Arra lenne szükségünk, hogy ta-
pasztalatból ismerjük meg Istent 
és szeretetének hatalmát, amint 
Krisztus kijelentette Őt. Kutas-
suk az Írásokat szorgalmasan, 
imával. Elevenítse meg értelmün-
ket a Szentlélek. Emeljük szívün-
ket hittel, reménnyel és soha nem 
szűnő dicsérettel az Istenhez…

Testvéreim, szemlélés által 
változunk meg. Az Isten és a 
Megváltónk szeretetén való idő-
zés által, az isteni jellem tökéle-
tességén való elmélkedés által, 
és azzal, hogy hittel magunkénak 
igényeljük Krisztus igazságos 
cselekedeteit – így kell átalakul-
nunk erre a képmásra. Ne gyűj-
tögessük tehát a kellemetlen ké-
peket – a gonoszság, romlottság, 
csalódások és az ellenség hatal-
mának bizonyítékait. Ne azokat 
akasszuk emlékezetünk csarno-
kába, hogy azokról beszélges-
sünk, azokon keseregjünk, míg 
csak el nem bátortalanodunk. Az 
elcsüggedt lélek a sötétség góc-
pontja. Nem csak magát rontja 
meg, mert nem fogadja el Isten 
világosságát, de mások elől is 
elállja a fényt. Ellenfelünk kedv-
teléssel látja diadala emlékképe-
inek romboló hatását, mert ezek 
hitükvesztetté és bátortalanná 
teszik az embereket.

Hála Istennek, vannak ragyogó 
és vidámító képek, melyeket az 
Úr mutatott meg nekünk. Gyűjt-
sük össze szeretetének áldott bi-
zonyítékait, mint drága kincseket, 
hogy azokat nézzük szüntelen. Az 
Isten Fia elhagyta trónját, emberi 
testtel fedte el istenségét, hogy ki-
menthesse az embert a Sátán ha-
talmából. Értünk kivívott diadala 

Amikor az üldözés vihara ránk tör, 
az igazi bárányok hallani fogják az 
igaz pásztor hangját. Önmegtagadó 
igyekezetet fejtenek majd ki az 
elveszett megmentésére.
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megnyitotta előttünk a mennyet, 
megmutatta nekünk jelenlétének 
csarnokát, ahol az istenség fel-
fedi dicsőségét. Ahol felemeli a 
tönkretett fajt a romlás mélysé-
géből, ahová a bűn lökte le. Újra 
összeköttetésbe kerül a végtelen 
Istennel, és a Megváltóba vetett 
hite által átesik az isteni vizsgán. 
Krisztus igazságos tetteibe öltö-
zik, majd felemelik Krisztus trón-
jához. Isten ezekkel a képekkel 
akarja felvidítani lelkünk csarno-
kait.” – Bizonyságtételek, 5. kötet, 
742-745.

MEnnyEI dOlgOkRA 
összpOntOsítvA

„Isten mindenben minden 
odafent a mennyben. Ott min-
denekfölött szentség uralkodik. 
Semmi sem zavarja az Istennel 
való tökéletes összhangot. Ha va-
lóban odatartunk, akkor már ide-
lenn is szívünkben él a menny lel-
külete. De ha most nem találunk 
örömet a mennyei dolgokról való 
elmélkedésben, ha nem érdekel 
az, hogy megismerjük Istent, ha 
nem örvendünk Krisztus jelle-
me láttán, ha nem vonz a szent-
ség, akkor bizonyosak lehetünk 
abban, hogy hiába is reményke-
dünk a menny felől. A keresztény 
állandó, magasztos célja, hogy 
élete teljesen megegyezzék Isten 
akaratával. A keresztény szeret 
beszélgetni Istenről, Krisztusról, 
a boldogság és tisztaság honáról, 
melyet Krisztus készít az Őt sze-
retőknek. Az ezekről a tárgykö-
rökről való elmélkedést, amikor a 
lélek Isten áldott ígéretein időzik, 
ezt nevezi az apostol ’a mennyei 
ajándék ízlelésének’.

Közvetlen előttünk állnak a 
sorsdöntő küzdelem záró tusái, 
mikor az ellenfél ’nagy jelek és 
csodák’ segítségével igyekszik 
majd félremagyarázni az Isten jel-
lemét, hogy ’ha lehet, elhitesse 
még a választottakat is’. Ha volt 
valaha nép, melynek szüksége 
volt az égi világosság szüntelen 
növelésére, akkor ez az a nép, 
amelyet ebben a veszélyes időben 
hívott el Isten, hogy őrködjenek 
szent törvénye felett, és bemutas-

sák jellemét a világ előtt. Akikre 
ilyen szent megbízatás hárult, 
azoknak lelkieknek, emelkedet-
teknek, életre pezsdülteknek kell 
lenniük az által az igazság által, 
melyről vallják, hogy hiszik. Soha 
egyház ennyire nem volt szüksé-
gében annak, és soha Isten eny-
nyire féltőn gondoskodó nem 
volt, hogy az egyház eljusson arra 
a lelki színvonalra, melyet Pál ír 
le a Kolossébeliekhez írott leve-
lében: ’Azért mi is, amely naptól 
fogva ezeket hallottuk, nem szű-
nünk meg érettetek imádkozni, és 
kérni, hogy betöltessetek az Isten 
akaratának megismerésével min-
den lelki bölcsességben és érte-
lemben; Hogy járjatok méltóan 
az Úrhoz, teljes tetszésére, min-
den jó cselekedettel gyümölcsöt 
teremvén és nevekedvén az Isten 
megismerésében.’ ” – Bizonyságté-
telek, 5. kötet, 745-746.

A MA FElAdAtA

„Amikor az üldözés vihara 
ránk tör, az igazi bárányok halla-
ni fogják az igaz pásztor hangját. 
Önmegtagadó igyekezetet fejte-
nek majd ki az elveszett megmen-
tésére. Sokan, akik eltévelyedtek 
a nyájtól, visszatérnek, hogy kö-
vessék a nagy Pásztort. Isten népe 
közeledni fog egymáshoz és egy-
séges arcvonalon száll majd szem-
be az ellenséggel. A közös vesze-
delemre való tekintettel meg fog 
szűnni az elsőbbségre törekvés; 
nem lesznek viták, hogy ki szá-
mít a legnagyobbnak. Az igazi 
hívők közül egyik sem mondja 
majd: ’Pálé, Apollósé vagy Kéfásé 
vagyok!’ Mindegyikük bizony-
ságtétele ez lesz: ’Krisztushoz 
ragaszkodom; benne örvendek, 
személyes Üdvözítőmben.’

Így ültetik majd át az igazsá-
got a gyakorlati életbe és így ta-
lál meghallgatásra Krisztus imája, 
melyet közvetlen megaláztatása 
és halála előtt mondott: ’Hogy 
mindnyájan egyek legyenek; 
amint te én bennem, Atyám, és 
én te benned, hogy ők is egyek le-
gyenek mi bennünk: hogy elhigy-
gye a világ, hogy te küldtél engem’ 
(János 17:21). Krisztus szeretete, 

testvéreink szeretete bizonyítja 
majd a világ előtt, hogy Jézussal 
voltunk és Tőle tanultunk. Akkor 
duzzad majd a harmadik angyal 
üzenete hangos kiáltássá, és az 
egész világot be fogja ragyogni az 
Úr dicsősége.” – Bizonyságtételek, 
6. kötet, 401.

„Támaszkodj Istenre, várj aka-
ratára, kövesd Őt, bízz engedel-
mesen Igéjének erősségében.

Engedelmeskedni, amikor a leg-
nehezebbnek látszik, az az igazi át-
adás Istennek. Ez nemesíteni fogja 
erkölcsi természetedet és elfojtja 
büszkeségedet. Tanuld meg aláren-
delni akaratodat Isten akaratának 
és részed lesz a szentek örökségé-
ben.” – Reflecting Christ, 108.

süRgEt Az Idő

„Az általános hit nem elegen-
dő. Fel kell öltöznünk Krisztus 
igazságosságának palástját és nyíl-
tan, bátran, határozottan viselni. 
Ne várjunk sokat a véges ember-
től, hanem tekintsünk állandóan 
Jézusra és vonzódjunk tökéle-
tes jelleméhez. Így egyénenként 
bemutatjuk Jézus jellemét, és 
nyilvánvalóvá tesszük, hogy az 
igazság megerősített minket. Ez 
megszenteli a lelket és foglyul ejt 
minden gondolatot, hogy enge-
delmeskedjen Krisztusnak.

Minden misszionárius kemény 
csatákat fog vívni az énnel, és ezek 
gyakorisága nem csökken. De ha 
állandóan növekedünk a keresz-
tény tapasztalatokban, ha folya-
matosan Jézusra tekintünk hittel, 
akkor minden szükségletünkhöz 
elegendő erőt fogunk nyerni. Új-
játeremtett természetünk minden 
erejét és képességét állandó, na-
ponkénti gyakorlat alá kell von-
nunk. Mindennap meg kell fe-
szítenünk az ént, harcolnunk kell 
hajlamaink és elferdült vérmér-
sékletünk ellen, amelyek helyte-
len irányba vinnének minket. A 
nyugalom és a győzelem öröme 
nemcsak a miénk, ha hit által belé-
pünk abba a győzelembe, amelyet 
Krisztus megszerzett számunkra.” 
– Reflecting Christ, 108.
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dom néked: ha valaki újonnan nem 
születik, nem láthatja az Isten or-
szágát” (János 3:3).

Ilyen hozzáállás szükséges, mert 
Isten mindenkit meg akar men-
teni. Ezért kijelenti: „Mert nem 
gyönyörködöm a meghaló halálá-
ban, ezt mondja az Úr Isten. Térje-
tek meg azért és éljetek!” (Ezékiel 
18:32). Ugyanakkor Isten minden 
ember akaratát tiszteletben tartja.

Ő minden lehetséges módot fel-
használ, hogy meggyőzze az embert 
szükségéről és bemutassa neki azt a 
lehetőséget, hogy elfogadja a meg-
váltást.

hOl kEzdődIk A 
MEgújulÁs?

„És ne szabjátok magatokat e 
világhoz, hanem változzatok el a ti 
elméteknek megújulása által, hogy 
megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, 
kedves és tökéletes akarata” (Róma 
12:2).

„Amikor Jézus új szívről beszél, 
akkor azon az értelmet, az életet, 

az ember egész lényét érti. A szív 
megújulása annyit jelent, hogy az 
ember elvonja a világtól eddigi sze-
retetét és azt egészen Krisztusnak 
adja. Az új szív egyúttal megújult 
értelmet, új életcélt, új indítékokat 
jelent. Mi a jele a megújult szívnek? 
A megváltozott élet! Mindennap, 
minden órában meg kell halnunk az 
önzésnek és a büszkeségnek.” – The 
Youth’s Instructor, 1901. szeptember 
26.

„Az értelem a test fővárosa.” – 
Bizonyságtételek, 8. kötet, 136.

„Az egész embert az értelem 
kormányozza. Minden tettünk, 
akár jó, akár rossz, az értelemből 
veszi eredetét. Az értelem imádja 
Istent és kapcsol össze a mennyei 
lényekkel.” – Értelem, jellem, egyé-
niség, 1. kötet, 47.

Tehát az a hely, ahol az őszinte 
megújulás kezdődik, az értelem.

Az Akarat

Miután az Úr szól értelmünkhöz 
és engedünk ennek a vonzásnak, 

Az egyik legdrágább isteni ígéret 
ez: „Ímé mindent újjá teszek” 

(Jelenések 21:5). Amikor szükséges 
megújítani valamit, az azért van, 
mert az éppen használt eszköz töb-
bé már nem felel meg a használó 
igényeinek.

Az ígéretet: „de új eget és új 
földet várunk, amelyekben igaz-
ság lakozik” (2Péter 3:13), maga a 
Teremtő adta. Ez azért van, mert 
szükséges, hogy véget vessen a 
világegyetem ezen sötét, bűnnel 
szennyezett történelmének.

Minden, amit Isten teremtett, 
és amit világunkban érintett a bűn, 
meg fog újulni Teremtőnk hatalma 
és akarata által. Habár az emberiség 
a bűnt választotta, egy különleges 
megújulásra kapott meghívást, me-
lyet Isten visz végbe a Szentlélek 
által, mivel Isten városába „nem 
megy be semmi tisztátalan” (Jelené-
sek 21:27).

A Nikodémusnak adott kije-
lentés mindenkire érvényes, akit a 
bűn beszennyezett: „Felele Jézus és 
monda néki: Bizony, bizony mon-
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ezáltal befolyásol minket, beleegye-
zésünket kéri, és így szól: „ha te is 
akarod”.

Isten soha nem kényszeríti aka-
ratunkat, de amikor lehetséges, a 
Szentlélek felhívásával közelít hoz-
zánk, hogy emlékeztessen minket 
az üdvösség egyetlen esélyére.

„Akaratod a rugója minden tet-
tednek. Ezt az akaratot, mely igen 
fontos tényezőt alkot az ember jel-
lemében, a bűnbeeséskor az ellenfél 
uralma alá játszottuk át. Sátán azóta 
is tetszése szerint munkálja az em-
berben a szándékot, meg a végre-
hajtást is, mégpedig az ember teljes 
romlására és nyomorúságára.

Isten kimondhatatlan áldozata 
feljogosítja Őt, hogy így szóljon, 
anélkül, hogy kormányának egyet-
len elvét is megsértené: ’Add át ma-
gad nekem, add át akaratodat. Vond 
ki azt az ellenfél uralma alól és én 
majd birtokba veszem. És akkor 
majd jóakaratom szerint művelem 
benned az akarást, meg a végrehaj-
tást is.’ Amikor Krisztus gondolko-
dásával ajándékoz meg, akaratod 
olyanná válik, mint az ő akarata. Jel-
lemed is átalakul. Olyan lesz, mint 
Krisztus jelleme.” – Bizonyságtéte-
lek, 5. kötet, 515.

„A Szentléleknek nem szándéka 
megtenni a részünket, sem az aka-
rásnál, sem a cselekvés terén. Az 
ember feladata együttműködni az 
isteni erőkkel. Mihelyt késztetjük 
akaratunkat, hogy egyezzen meg 
Isten akaratával, Krisztus kegyel-
me síkra száll együttműködni az 
emberrel. Mégsem végzi el a mi 
feladatunkat, függetlenül a döntés 
lépésétől. Tehát nem a világosság 
bősége és a bizonyítékokra halmo-
zott bizonyíték téríti meg a lelket, 
hanem ha az ember elfogadja a vi-
lágosságot, megértve, elismerve 
azt, amit igazságnak és igaznak tart, 
együttműködve mennyei segítsé-
gekkel, melyeket Isten rendel a lé-
lek megmentésére.” – Értelem, jel-
lem, egyéniség, 2. kötet, 455-456.

A CsElEkvés

Ezt mondani: „hiszek, akarom”, 
alapvető dolog, de ez nem elég.

„Ugyanerre pedig teljes igye-
kezetet is fordítván, a ti hitetek 
mellé ragasszatok jó cselekedetet, 

a jó cselekedet mellé tudományt, 
A tudomány mellé pedig mérték-
letességet, a mértékletesség mellé 
pedig tűrést, a tűrés mellé pedig ke-
gyességet, A kegyesség mellé pedig 
atyafiakhoz való hajlandóságot, az 
atyafiakhoz való hajlandóság mellé 
pedig szeretetet” (2Péter 1:5-7).

„Az igazságosság elveinek mű-
velése által az ember győzni tud 
a gonosz hajlama fölött. Ha Isten 
törvénye iránt engedelmes, érzékei 
nem torzak és nyomorékok többé. 
Képességei nem romlottak, és nem 
pazarolja el Istentől elvezető célok-
ra. A menny adományozta kegye-
lemben és kegyelem által, a szavak, 
gondolatok és erők megtisztultak 
lehetnek. Új jellem alakulhat ki, és 
a bűn romlottsága le lehet győzve.” 
– Értelem, jellem, egyéniség, 1. kö-
tet, 22.

Itt Az Idő

Bár nem kértük létezésünket, 
még mindig örülünk az életnek, 
amelyet Isten adott számunkra. Ez 
egy olyan időszak, melyben a leg-
fontosabb vizsgálatnak vagyunk 
alávetve, amelynek örökkévaló kö-
vetkezményei lesznek. A Szentlélek 
tudatosítani akarja bennünk a „ma” 
szó jelentőségét és fontosságát.

„Annakokáért amint a Szent Lé-
lek mondja: Ma, ha az ő szavát hall-
játok” (Zsidók 3:7).

A Biblia bővelkedik olyan em-
berek példáiban, akik elfogadták a 
kegyelem felhívását és átalakultak, 
megújultak és előkészültek a bűnte-
len lényekkel való életre. Azonban 
nagyon sokan vannak azok, akik 
elutasították és semmibe vették a 
Szentlélek hívását, és hagyták, hogy 
tovatűnjön a változásra, újjászüle-
tésre szánt idő.

A FÁraÓ példÁjA

„A Fáraó, Egyiptom királya, a 
háborúságnak királya, elhaladta a 
rendelt időt” (Jeremiás 46:17).

Figyeljük meg az Egyiptomot 
sújtó második csapás egyik lénye-
ges pontját. A fáraó hívta Mózest és 
Áront, így szólva:

„Könyörögjetek az Úrnak, hogy 
távolítsa el rólam és az én népem-
ről a békákat, és én elbocsátom a 

népet, hogy áldozzék az Úrnak. 
Mózes pedig monda a Fáraónak: 
Parancsolj velem: mikorra könyö-
rögjek éretted és a te szolgáidért és 
a te népedért, hogy elpusztuljanak 
a békák tőled és házaidtól; és csak 
a folyóvízben maradjanak meg. 
Felele a Fáraó: Holnapra” (2Mózes 
8:8-10).

„Fáraó a következő napot hatá-
rozta meg, mert titokban remélte, 
hogy a békák időközben maguk-
tól is eltávoznak, és neki nem kell 
nyíltan megalázkodnia Izráel Istene 
előtt.” – Pátriárkák és próféták, 264.

Más szavakkal a „holnap” Sátán 
ravasz ötlete, és a pusztítás egyik leg-
hatékonyabb eszköze. Ezzel szem-
ben a Szentlélek így szól: „ma”, mert 
nincs biztosítékunk a holnapra.

„Isten ma is, szolgái által szól az 
emberekhez. Általuk figyelmezteti 
őket és ostorozza bűneiket. Emel-
lett alkalmat ad kinek-kinek arra, 
hogy hibáját elhagyja, mielőtt jel-
lemébe belegyökerezne; de ha va-
laki nem akar megjavulni, akkor az 
isteni erő, hatalom nem fogja el-
lensúlyozni eljárásának, bűneinek 
kihatását. Egyes bűnök elkövetése 
pedig annál könnyebb, minél több-
ször ismételjük, és a folytonos is-
métlés közben kőkeménnyé válik 
a szív, mert ellenállott a Szentlélek 
befolyásának.” – Pátriárkák és prófé-
ták, 267.

„Azok pedig, akik lelkiismeretük 
vádló szavát azzal nyugtatják meg, 
hogy a rossz utat akkor hagyják 
el, amikor akarják, akik azt hiszik, 
hogy játszhatnak Isten kegyelmé-
vel, saját vesztükre teszik. Ha úgy 
gondolják, miután addig a Sátán 
oldalán állottak, de a legnagyobb 
szükség idején egy pillanat alatt ve-
zetőt cserélhetnek, tévedni fognak, 
mert ez nem olyan egyszerű. Egy 
egész élet tapasztalata, az önnevelés 
hiánya és a sorozatos ellenszegülés 
annyira rányomják bélyegüket az 
ember lényére, valójára, hogy az-
után Krisztus tiszta képmását fel-
venni igen nehéz. Ha életútjukra 
világosság nem szóródott volna, 
más elbírálás alá esnének; Isten ke-
gyelme közbelépne, alkalmat adna, 
hogy megtérhessenek; de miután 
megvetették a világosságot, vége-
zetül Isten elvonja tőlük.” – Pátriár-
kák és próféták, 267-268.

AZ ÚJJÁSZÜLETÉSNEK
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nAbukOdOnOzOR

Milyen lenyűgöző és felemelő 
változást hoz a Szentlélek munkája! 
Megújulása után Nabukodonozor 
elbeszélte megváltozásának tapasz-
talatát:

„Abban az időben visszatére 
hozzám az én értelmem, és orszá-
gom dicsőségére az én ékességem, 
és méltóságom is visszatére hoz-
zám, és az én tanácsosaim és fő-
embereim fölkeresének engem, és 
visszahelyeztettem az én országom-
ba, és rendkívüli nagyság adatott 
nékem. Most azért én, Nabukodo-
nozor, dicsérem, magasztalom és 
dicsőítem a mennyei királyt: mert 
minden cselekedete igazság, és az 
ő utai ítélet, és azokat, akik kevély-
ségben járnak, megalázhatja” (Dá-
niel 4:33-34).

„Az egykor büszke király Isten 
alázatos gyermekévé; a zsarnoki, 
fennhéjázó uralkodó bölcs és kö-
nyörületes királlyá lett. Aki vala-
mikor dacolt a menny Istenével, 
és káromolta Őt, most elismerte a 
magasságos Isten hatalmát; buzgón 
igyekezett alattvalóiban Jahve iránt 
tiszteletet ébreszteni és boldogsá-
gukat elősegíteni.” – Próféták és ki-
rályok, 521.

tÁRzusI sAulus

Krisztus egyházának egyik leg-
buzgóbb üldözője, Saulus, nem tö-
rődve azzal, hogy mennyi vért on-
tott, míg elérte célját, ezt írta: „És 
ezt a tudományt üldöztem mind 
halálig, megkötözvén és tömlöcbe 
vetvén mind férfiakat, mind asszo-
nyokat” (Apcsel 22:4).

Pál hite, bár becsületes volt, 
mégsem menthető. „Az igazságnak 
ellenszegülő ember mindent rom-
lott megvilágításban lát. Bevonják 
őt az ellenség erőfeszítéseibe, és az 
ellenség szemével lát.” – A Te Igéd 
igazság , 161.

„Az Úr mindig emberre bíz fel-
adatokat. Itt láthatjuk Isten és az 
ember együttműködését. Az ember 
engedelmesen fáradozik az adott is-
teni fény szerint. Ha Pál azt mondta 
volna, hogy ’Uram, semmi hajlan-
dóság sincs bennem, hogy üdvös-
ségem munkálására pontos utasí-

tásaidat kövessem’, ha az Úr tízszer 
olyan világosságot adott volna neki, 
az sem ért volna semmit. Az ember 
kötelessége, hogy együttműködjék 
az istenivel. Ez a legsúlyosabb, leg-
könyörtelenebb tusa, mely a döntés 
és elhatározás órája, hogy az ember 
az Úr akarata alá hajtsa akaratát és 
útját… A jellem határozza meg a 
döntés és a cselekvés minéműségét. 
A cselekvés nem az érzésnek és a 
hajlamnak felel meg, hanem meny-
nyei Atyánk ismert akaratának. Kö-
vesd a Szentlélek útmutatását és en-
gedelmeskedj annak!” – A Te Igéd 
igazság , 162.

Amint Saulus megértette és el-
fogadta az igazságot, elkezdett fá-
radhatatlanul dolgozni Krisztus 
művében, így szólva: „magamat 
mindenkinek szolgájává tettem, 
hogy a többséget megnyerjem” 
(1Korinthus 9:19) Krisztusért.

Az én sORsOM és A tE 
sORsOd

„Ezt pedig cselekedjétek, tud-
ván az időt, hogy ideje már, hogy az 
álomból felserkenjünk; mert most 
közelebb van hozzánk az idvesség, 
mint amikor hívőkké lettünk. Az éj-
szaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; 
vessük el azért a sötétségnek csele-
kedeteit, és öltözzük fel a világosság 
fegyvereit” (Róma 13:11-12).

„Mikor a bűnös a kereszthez 
érkezik, és feltekint Rá, Aki életét 
adta megmentéséért, teljes öröm-
mel örvendezhet, hiszen bűnei 
bocsánatot nyertek. A keresztnél 
térdre hullva elérte a legmagasabb 
helyet, ahová ember eljuthat. Isten 
dicsősége ismeretének fénye a Jézus 
Krisztus arcán nyilatkozik meg, és 
elhangzanak a bűnbocsánat szavai: 
’Éljetek, óh, ti bűnös emberek, él-
jetek. Bűnbánatotok elfogadtatott, 
mert váltságot találtam.’ ” – A Te 
Igéd igazság ,146.

„A fiatalok különösen megbotla-
nak ezen a szón: ’új szív’. Nem tud-
ják, mit jelent. Azt várják, hogy ér-
zéseikben köszöntsön be változás. 
Ezt nevezik megtérésnek. Ezen a 
tévedésen ezrek botlanak meg rom-
lásukra, mivel nem értik meg a kife-
jezést: ’Újonnan kell születnetek’.” 
– A Te Igéd igazság , 98.

„Az egyik legbuzgóbb ima, me-

lyet Isten Igéje feljegyez, a Dávid 
imája, mikor így esedezik: ’Tiszta 
szívet teremts bennem, óh Isten.’ 
Isten ezt feleli az ilyen imára: Új 
szívet adok neked. A véges ember 
ezt nem tudja megtenni. A férfiak 
és nők kezdjék az elején, keressék a 
legbuzgóbban Istent, az igaz keresz-
tény tapasztalat és életmód elérése 
végett. Érezniük kell a Szentlélek 
teremtő hatalmát. Új szívet kell el-
fogadniuk, melyet a menny kegyel-
me tart meg lágyan, gyengéden. Az 
önző lelkületet ki kell irtani a lélek-
ből. Komolyan, lelkiismeretesen, 
szívük alázatával kell fáradozniuk, 
Jézusra tekintve irányításért és bá-
torításért. Ezúton az épület, helye-
sen összeállítva, szent templommá 
növekedik az Úrban.” – A Te Igéd 
igazság , 98.

„Az őszinte keresztényeknél 
nincs habozás, kétséges istenféle-
lem. Ők magukra öltötték az Úr Jé-
zus Krisztust és nem a kívánságokra 
táplálják a testet. Szüntelen Jézusra 
tekintenek, az Ő parancsait várva, 
amint a szolga tekint urára, vagy a 
szolgálólány az úrnőjére. Bárhová 
vezet Isten gondviselése, indulásra 
készen állnak. Nem tulajdonítanak 
maguknak dicsőséget. Semmit sem 
neveznek magukénak – műveltsé-
get, tehetséget, javaikat –, hanem 
csak Isten sokrétű kegyelme intéző-
inek és az egyház szolgáinak Krisz-
tus szerelméért. Az Úr hírnökei ők, 
világosság a sötétség közepette. 
Szívük Krisztus szívével dobban 
együtt.” – A Te Igéd igazság , 177.

Mivel az üdvösség elnyerésének 
lehetősége csak akkor áll rendelke-
zésünkre, amikor egész lényünket 
Krisztusnak áldozzuk, hogy újjá-
teremtsen minket az Ő képmására, 
ne legyünk közömbösek e csodála-
tos megváltással szemben. Ez csak 
ebben a rövid életben van felajánl-
va nekünk, amit nem tudunk, hogy 
meddig fog tartani. Tehát csak 
egyetlenegy lehetősége van annak, 
aki el akarja érni az örök életet: 
megújulás, és nem holnap, hanem 
ma!

Isten ezt várja el tőlünk örök jó-
létünk és boldogságunk érdekében.

Az Úr közel! Ámen.



113. FELOLVASÁS: 2020. december 6. Vasárnap

ITT AZ IDEJE
HOGY IGAZI REFORMÁTOROK LEGYÜNK
3. FELOLVASÁS: 2020. december 6. Vasárnap

A vIlÁg ÁllApOtA

A Föld bolygó – otthonunk – 
teljes szépségben és nagyszerűen 
került ki az Alkotó kezéből. Min-
den tökéletes volt, szeretettel ké-
szült és az emberi fajnak lett aján-
dékozva, hogy teljes mértékben 
élvezze azt. (Lásd 1Mózes 1:31.) Az 
első férfi és nő fizikailag gyönyörű 
volt, de mindezeken túl tökéletes 
értelemmel és egyenes jellemmel 
rendelkezett, amelyet megerősített 
a Teremtővel való kapcsolat. „A 
bűntelen pár nem viselt mestersé-
ges öltözéket; fény és dicsőség ta-
karta be őket, mint az angyalokat. 
Ameddig engedelmeskedtek Isten-
nek, ez a palást burkolta be őket.” 
– Pátriárkák és próféták, 45.

Ez a tökéletes kép addig tartott, 
míg a bűn meg nem jelent, beleso-
dorva világunkat a romlás, erkölcs-
telenség és bűn szörnyű állapotába.

A Szent Biblia által bemutatott 
isteni alapelveket feladták és puszta 
szokásokká alacsonyították le, ame-
lyeket emberi előnyöknek vetettek 
alá. Azok közül, akik megmaradtak 
az igazság védelménél, legtöbben 
sajnálatos módon egy külső vallás 

gyakorlatához ragaszkodtak, és sze-
retet nélküli, üres formaságokat és 
rituálékat hoztak létre.

MIt jElEnt REFORMÁ
tORnAk lEnnI?

Egy zűrzavaros helyzet refor-
mátorok jelenlétét igényli. „És 
megépítik fiaid a régi romokat, az 
emberöltők alapzatait felrakod, és 
neveztetel romlás építőjének, ösvé-
nyek megújítójának, hogy ott lak-
hassanak” (Ésaiás 58:12). Ez a fon-
tos küldetés, amelyet Ésaiás próféta 
mutatott be, azonosítja azt a népet, 
amelynek az a feladata, hogy hely-
reállítsa azokat az isteni alapelve-
ket, amelyeket érvénytelenítettek 
és hamis színben tüntettek fel.

Reformátornak lenni nem azt 
jelenti, hogy beletörődünk a csüg-
gesztő, nehéz helyzetbe. Ez erőtel-
jes harcot és szilárd meggyőződést 
jelent, hogy helyreállítsuk az igaz-
ság lerombolt oszlopait. Azt jelenti, 
hogy hűségesek maradunk köteles-
ségünkhöz, hogy védelmezzük Is-
ten törvényét még heves ellenállás-
sal szemben is.

Nehémiás abban az időben a 
leghatalmasabb király szolgája volt. 

Szívét nyugtalanította, hogy szü-
lőföldjét, Jeruzsálemet feldúlták 
és lerombolták. Azonban ő nem 
csüggedt el a nehézségeket és lehe-
tetlennek tűnő helyzetet látva. A re-
formátorok együttes összefogásával 
minden szükséges lépést megtett, 
hogy elérje célját. Isten irányítása 
alatt minden gátat legyőzött és Je-
ruzsálembe érkezett a szükséges 
eszközökkel, hogy helyreállítsa ős-
atyái városát. Amikor ellenségei 
megpróbálták elvonni munkájától – 
sőt, elpusztítani őt –, hogy a helyre-
állítás munkája ne folytatódjon, ezt 
mondta határozottan: „Nagy dolgot 
cselekszem én, azért nem mehetek 
alá; megszűnnék e munka, ha at-
tól eltávozván, hozzátok mennék” 
(Nehémiás 6:3).

Sátán olyan dolgokba akar be-
levonni minket, amelyek alkal-
matlanná tesznek arra, hogy refor-
mátorok legyünk. El akarja vonni 
figyelmünket attól a komoly, ünne-
pélyes örökségtől, amelyet az örök-
kévaló evangélium által kaptunk. 
Azonban nekünk, mint igaz refor-
mátoroknak, így kell válaszolnunk: 
„Nagy dolgot cselekszem, ezért 
nem állhatok meg!”

Írta: Aroldo Gessner, Brazília
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Az Idő, AMElybEn élünk

Napjaink az özönvíz előtti na-
pokhoz vannak hasonlítva. Éppen 
úgy, mint abban az időben, az Isten 
által lefektetett szent alapelveket 
elfelejtették, feladták és kigúnyol-
ták. A világ szerint nem erény ma-
napság hűségesnek lenni. Miként 
a Noé napjaiban, a kicsapongás, 
erkölcstelenség és becstelenség 
mindennapos az emberek között. 
„És mivelhogy a gonoszság megso-
kasodik, a szeretet sokakban meg-
hidegül” (Máté 24:12).

Az Isten törvényeinek való en-
gedelmesség, mint a Jézus által 
átalakított élet eredménye, egyre 
ritkább napjainkban. Sátán befo-
lyásolja az elmét és ezáltal az em-
beriséget a bűn mocsarába vezeti. 
„Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak 
mondják és a jót gonosznak; akik a 
sötétséget világossággá s a világos-
ságot sötétséggé teszik, és teszik a 
keserűt édessé, s az édest keserű-
vé!” (Ésaiás 5:20).

Mindezek mutatják, hogy Krisz-
tus az ajtó előtt áll. E világba való 
visszatérése közelebb van, mint 
gondolnánk. Az Ihletés bemutatja 
nekünk a prófétikus órán keresztül, 
hogy az az óra közeleg.

„Amikor Isten állítólagos népe 
egyesül a világgal, és úgy él, mint a 
világ, amikor a világgal együtt szó-
rakozik, úgy, ahogy nem volna sza-
bad; amikor a világ fényűzését az 
egyház is követi; amikor minden a 
megszokott mederben folyik, és 
mindenki tartós világi jólétben re-
ménykedik – akkor hirtelen, mint 
villámlás az égből, vége szakad 
nagyszerű ábrándképeiknek és csa-
lóka reményeiknek.” – A nagy küz-
delem, 303.

MIt vÁR El IstEn A 
REFORMÁtORtÓl?

A reformátor küldetése az, hogy 
hűséges bástyaként és az igazság 
védelmezőjeként éljen ebben a vi-
lágban, amely teljesen megsemmi-
síti az isteni alapelveket. Most van 
a helyreállítás ideje, és Isten elvárja 
népétől a reformáció igazi munká-
ját, mely a szívben kezdődik és a 
Jézus Krisztus eljövetelére való elő-
készületet jelenti (lásd Apcsel 3:21).

Élni és gyakorolni Isten Igéjé-
nek alapelveit ezen a jelenvaló vi-

lágon: ez a mi felelősségünk. Isten 
nekünk adta azt a kiváltságot, hogy 
bizonyságot tegyünk nevéről és mi 
nem térhetünk el ettől.

„Az élet minden viszonylatában 
gyakorlatilag megvalósítani az Is-
ten Igéjében lefektetett alapelveket, 
némelyek ugyan lényegtelennek 
tarthatják, olyasminek, ami cse-
kélység, ami figyelemre sem méltó. 
Azonban a kockán forgó tétre való 
tekintettel semmi sem csekélység, 
ami segíthet vagy gátolhat.” – Az 
apostolok története, 213.

Isten elvárja tőlünk, mint ma-
radék népétől, hogy igaz reformá-
torok legyünk. Azonban nem es-
hetünk ugyanabba a hibába, mint 
a zsidó nemzet. Ők választott nép 
voltak, szent nemzet, és ez elége-
dettséggel és büszkeséggel töl-
tötte el őket. Azt képzelték, hogy 
mindig élvezhetik ezt a helyzetet, 
és elhanyagolták az igaz vallást. 
Megelégedtek azzal, hogy önma-
guk tetszésére éltek és elfeledkez-
tek Istenről. A leszármazás puszta 
tudata elegendő volt számukra, 
de a mindennapi életük nem volt 
összhangban hitvallásukkal.

Úgy tűnik, hogy ugyanez tör-
ténik velünk is. Isten kiválasztott 
minket, hogy hordozzuk az igazság 
zászlóját az idők végezetéig. Nem 
lehetünk büszkék és elégedettek e 
kiváltsággal, mert ez elfeledtetné 
velünk küldetésünket. Olyan refor-
mátoroknak kell lennünk, akikre 
Isten számíthat, és vigyáznunk kell, 
hogy szívünk teljesen átalakuljon 
Krisztus kegyelme által. (Lásd Ezé-
kiel 36:26.) Egy új szív birtokában 
Isten felhasználhat minket a hely-
reállítás hatalmas munkájában.

A REFORMÁtOR 
MEghAtÁROzÁsA

Egyházunk hangsúlyozza Isten 
törvényének változhatatlanságát. 
Isten parancsolatai örökkévalók, 
törvénye örök. Amikor a kényelem 
és a világgal való egyesülés miatt a 
szent alapelveket megtörték, fel-
hívást kaptunk, hogy maradjunk 
a keskeny úton az Isten Igéjének 
való engedelmesség által. „Ha az 
embereket kielégítik saját vívmá-
nyaik, eredményeik, akkor lelkileg 
igen keveset várhatunk tőlük.” – Az 
apostolok története, 161. Reformá-
tor ősatyáink azonnal teljesítették 

azt a küldetést, hogy megőrizzék az 
isteni örökséget.

A frigyláda hordozásának fele-
lőssége most a mi vállainkon van. 
A reformáció szellemisége legyen 
a miénk. Nem állíthatjuk meg a 
munkát, ami több mint száz évvel 
ezelőtt kezdődött el. Ezen az ösvé-
nyen haladni nem lesz egyszerű, de 
ez az az ösvény, amelyet követnünk 
kell. Isteni Társunk lesz mellettünk 
minden egyes lépésünknél.

„’Minden erőtökkel töreked-
jetek bejutni a szűk kapun. Mert 
tágas a kapu és széles az út, mely 
a veszedelembe visz – bizony so-
kan mennek be rajta. De milyen 
szoros a kapu, és milyen keskeny 
az út, mely az életre visz – bizony 
kevesen találják meg azt.’ E két út 
nem azonos, hanem megkülön-
böztethető, és ellenkező irányba 
vezet. Az egyik örök életre, a másik 
örök halálba. Láttam a különbséget 
a két út között, és a rajtuk utazók 
közötti különbséget is láttam. A két 
út ellentéte egymásnak. Az egyik 
széles és sima, a másik keskeny és 
göröngyös. Úgy azután a rajtuk 
utazóknak is ellentétes a jellemük, 
életük, ruházkodásuk, beszédjük.” 
– Bizonyságtételek, 1. kötet, 122.

Reformátornak lenni azt je-
lenti, hogy felekezeti hitvallásunk 
szerint élünk nap mint nap. Jézus 
földre jövetelének áldott remény-
ségét örököltük. A negyedik paran-
csolat fényessége Isten kőtábláin 
ki lett nyilatkoztatva, és eszerint a 
hetedik nap, a nyugalom szombat-
ja fontos része keresztény életünk-
nek. A „Reformmozgalom” megne-
vezés egyházunk nevében arra utal, 
hogy lelki életünk hanyatlani fog, 
ha nem vagyunk éberek. A reform 
azt jelenti, hogy valami rossz job-
bá változik. Azonban a reformáció 
munkájában Isten Igéjét a megfele-
lő helyén kell megőriznünk, mint 
hitünk és cselekedeteink egyedüli 
szabályát.

kRIsztus 
vIsszAjövEtElE

A történelem legnagyobb ese-
ménye Jézus második eljövetele. 
Mi, akik várjuk visszajövetelét, 
örömmel üdvözölhetjük majd ezt 
a különleges pillanatot. Végső cé-
lunk az, hogy elragadtassunk Jézus-
sal a felhőkön és örök otthonunk 
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felé kezdjük meg utazásunkat.
Azonban hogy ezt elérhessük, 

előkészületre van szükségünk. 
Miközben Jézusra várunk, előké-
születre, hűségre és a Neki való 
teljes átadásra van szükségünk. Az 
a tény, hogy Őt várjuk, gyermekei-
ként azonosít minket – de ha eköz-
ben vonzalmunkat a világ dolgai 
felé irányítjuk, az hitszegés. Sátán 
számtalan csábítást tár elénk, hogy 
figyelmünket elvonja Krisztusról 
és visszajöveteléről, azért, hogy 
szemünket és szívünket a világhoz 
és annak vonzalmaihoz kösse, ép-
pen úgy, mint Noé napjaiban volt 
(lásd Lukács 17:26-27).

„Az Úr elém tárta azt a népünket 
fenyegető veszélyt, hogy ahelyett, 
hogy a Krisztus képére változnánk 
el, a világhoz válunk hasonlóvá. 
Közvetlenül az örökkévaló világ 
mezsgyéjén állunk, az üdvösség 
ellenségének mégis az a célja, hogy 
távolra halasszuk el az idők lezárá-
sát. Az ellenfél minden elképzelhe-
tő módon támadja azokat, akik azt 
vallják, hogy ők az Isten parancso-
lattartó népe lennének és hogy arra 
várnak, hogy az Üdvözítő másod-
szor jelenjék meg az ég felhőiben 
hatalommal és nagy dicsőséggel. 
Ahányat csak lehetséges, rávesz, 
hogy halogassa el ezt a végzetes 
napot, és lélekben a világhoz váljék 
hasonlóvá, a világ szokásait követ-

ve.” – Bizonyságtételek, 4. kötet, 306.
Egy pillanatra sem vehetjük le 

szemünket a mennyről és csodá-
iról, melyek meg vannak ígérve a 
hűségeseknek. Sokan közülünk 
nem gondolnak sokat az örökké-
valóságra, de megtesznek mindent, 
hogy a legtöbbet hozhassák ki ezen 
földi életből. Ezért pedig minden 
idejüket, erejüket és pénzüket ebbe 
fektetik be. Talán minden lehetsé-
ges dolgot elérünk ezen a világon, 
de célt tévesztünk. „Mert mit hasz-
nál az embernek, ha mind e világot 
megnyeri is, ő magát pedig elveszti 
vagy magában kárt vall?” (Lukács 
9:25). A mennyben akarsz élni? Ha 
igen, itt az ideje, hogy igazi refor-
mátor légy, várva és siettetve Jézus 
eljövetelét!

A szOMbAt

Az egyik legnagyobb bibliai 
igazság, amely századokon keresz-
tül majdnem az egész emberi faj 
elől el volt rejtve, az a szombat, 
Isten negyedik parancsolatának 
érvényessége. Első szüleink kapták 
Isten szeretetének és az emberiség 
iránti törődésének jeleként. Azóta 
Sátán küzd, hogy elrejtse, érvény-
telenítse és megsemmisítse az Úr 
szent napját. Miért? Mert a szom-
bat Jézusra mutat, Teremtőnkre, 
Megváltónkra és a világegyetem 

legfőbb Királyára.
„Ha a szombat egyetemes ün-

nep lett volna, az ember értelmével 
és szívével felfogta volna a Terem-
tőt, akit tisztelet és imádat illet, és 
soha senki nem lett volna bálvány-
imádó, istentagadó vagy hitetlen. 
A szombat ünneplése az igaz Isten-
hez való hűségünk jele.” – A nagy 
küzdelem, 390.

Amikor az Úr hírnöke kapott 
egy látomást a mennyei szentély-
ről, látta, hogy a negyedik pa-
rancsolatot nagy fényesség vette 
körül, amelynek köszönhetően 
kitűnt a többi parancsolat közül. 
Ez nem csak annak bizonyítását 
szolgálta, hogy ez a parancsolat 
érvényben van, hanem ez egyúttal 
Isten pecsétje, amely azonosítja az 
Ő népét.

„Akik szentnek tartják meg a 
szombatot, azoknak a megszente-
lődés jele ez a nap. Az igazi meg-
szentelődés nem más, mint Isten-
nel való összhang, Isten jellemével 
való egység. Úgy érhetjük ezt el, ha 
engedelmeskedünk az Isten jelle-
mét tükröző elveknek. A szombat a 
megszentelődésnek is jele. Aki szív-
ből engedelmeskedik a negyedik 
parancsnak, az engedelmeskedni 
fog az egész törvénynek. Az enge-
delmesség pedig megszentel.” – Bi-
zonyságtételek, 6. kötet, 350.

Hogyan tartjuk meg a szom-

Most van a helyreállítás 
ideje, és Isten elvárja 
népétől a reformáció 
igazi munkáját, mely 

a szívben kezdődik 
és a Jézus Krisztus 

eljövetelére való 
előkészületet jelenti
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batot? Milyen a beszélgetésünk, 
miről gondolkodunk az Istennek 
szentelt órákban? Sok mindent 
megteszünk a szombat megtartá-
sa érdekében – nem dolgozunk, 
nem vásárolunk vagy adunk el, 
nem főzünk, elmegyünk a gyü-
lekezetbe és missziómunkára 
fordítjuk ezt a napot. De a szom-
bat megszentelése nem csak eny-
nyiből áll. Ez az előkészülettel 
kezdődik, hogy gondoskodjunk 
arról, minden kész legyen, hogy 
a szombatot Jézus társaságában 
élvezhessük. A szent nap kezdete 
és vége szent. Hűségeseknek kell 
lennünk a szombat befogadása-
kor és zárásakor is. A családnak 
ezeket az órákat harmóniában 
kell töltenie. Gondolatainkat Jé-
zus ejtse foglyul ezen a napon. 
Szombaton az egyetlen célunk az 
legyen, hogy Isten akaratát keres-
sük, ne a miénket. (Lásd Ésaiás 
58:13-14.) Itt az ideje, hogy igazi 
reformátorok legyünk a szombat 
megünneplésében is!

vIlÁgIAssÁg

Kezdettől fogva az volt Sátán 
célja, hogy elválasszon bennünket 
Istentől. Ennek érdekében a világot 
és annak nézeteit valami nagyon 
drága, vonzó dolognak mutatja be, 
arra célozva, hogy ennek elvesztése 
boldogtalanságot okoz. Éppen így 
csábította el Évát a tiltott gyümölcs-
csel. Amikor Sátán felvitte Jézust 
egy magas hegyre, megmutatta neki 
a világ minden nagyságát, király-
ságát és dicsőségét, és megígérte, 
hogy ezeket Neki adja, ha egyedül 
őt fogja imádni. „De Krisztus nem 
ingott meg. Érezte a kísértés ere-
jét, mégis az emberiség érdekében 
szembeszállt vele és leküzdötte azt.” 

– Szemelvények, 1. kötet, 240.
Sátán a világot és annak dolgait 

előnyként mutatja be. Állandóan a 
világiasság „gyönyörű gyümölcsé-
vel” ostromol minket és ösztönöz, 
hogy vegyünk részt benne. Sajnos 
ezzel sikert ér el. A gyülekezet nagy 
veszteséget szenvedett azáltal, hogy 
engedett az ellenség támadásainak. 
Mi nem utasítottuk vissza őt azzal, 
hogy „meg van írva”, ahogy Jézus 
tette. Az elpecsételés ezen ünnepé-
lyes idejében elménk világi dolgok-
kal van tele. János apostol figyel-
meztet minket: „Ne szeressétek a 
világot, se azokat, amik a világban 
vannak. Ha valaki a világot szereti, 
nincs meg abban az Atya szeretete” 
(1János 2:15).

„Sátán legsikeresebb kísérté-
seinek egyike a világiasságra való 
csábítás. Úgy alakítja az ember 
életét, hogy szívét és elméjét any-
nyira lekössék a világi kívánságok, 
hogy a mennyei dolgok számára ne 
maradjon hely. A világ szeretetével 
tartja fogva az emberi elmét. A föl-
di dolgok elnyelik a mennyeieket 
és az Úr kikerül figyelmükből és 
gondolataikból… A világ dísze és 
csillogása bűvkörébe ejti az embe-
reket, akik annyira kötődnek a föl-
di dolgokhoz, hogy közülük sokan 
bármilyen jellegű bűnt elkövetné-
nek a világi nyereség érdekében.” – 
Szemelvények, 1. kötet, 240.

öltözködés

Vallásunk egyik fő jellemzője 
öltözködésünk. Isten Igéje bemu-
tatja, hogyan kell öltözködnie egy 
igaz kereszténynek. Azonban az 
a vágy, hogy a hitetlenekhez ha-
sonlítsanak, arra indította Isten 
gyermekeit, hogy úgy öltözködje-
nek, mint a világ. Figyelmen kívül 

hagyják az utasításokat, amelyeket 
Isten adott és elhatározzák, hogy a 
saját ízlésüket követik. Évához ha-
sonlóan nem hiszik el Isten szavát, 
hanem az ellenség szavainak adnak 
hitelt.

„Sokan a nem hívőkhöz hason-
lóan öltözködnek, annak érdeké-
ben, hogy befolyást gyakoroljanak 
rájuk: ez azonban nagy tévedés! 
Ha valóban megmentő befolyást 
akarnak gyakorolni, akkor mutas-
sák meg hitüket igazságos csele-
kedeteikkel; legyen világosan lát-
ható a különbség a keresztény és a 
világfi között. Szavaik, öltözékük, 
magatartásuk Istent nyilatkoztassa 
ki. Akkor szent befolyást áraszta-
nak környezetükre, és még a nem 
hívők is tudomást vesznek arról, 
hogy Jézussal voltak. Ha valaki sze-
retné, hogy befolyása az igazságot 
előbbre vigye, éljen hitvallása sze-
rint, kövesse alázatos Példaképét.” 
– Evangélizálás, 672.

„Önmegtagadás és áldozatkész-
ség jellemzi a keresztény életét. 
Annak bizonyítéka, hogy ízlésünk 
is megtért, látható lesz ruházkodá-
sunkban; hogy azt az utat járjuk, 
mely az Úr megváltottainak ösvé-
nye.” – Az apostolok története, 358.

védElEM Az ERkölCstE
lEnséggEl szEMbEn

A fügefalevél öltözék nem tetszik 
Istennek. A keresztény öltözet elő-
nye, hogy véd az erkölcstelenséggel 
szemben. Az érzékiség olyan csap-
da, amelyet Sátán állít fel számunk-
ra. Isten gyermekeinek úgy kell a 
kísértésektől védelmet szerezniük, 
hogy állandó kapcsolatban vannak 
Krisztussal. Aki nem helyezi lábát a 
sziklára, nem lesz képes ellenállni a 
kísértésnek. Aki másokat kísértésbe 
visz a helytelen magatartásával vagy 
öltözködésével, ugyanolyan bűnös 
lesz, mint a megkísértett. „Mert 
mindaz, ami a világban van, a test 
kívánsága, és az élet kérkedése nem 
az Atyától van, hanem a világból” 
(1János 2:16).

„Ne vigyük be a világot az egy-
házba, ne házasítsuk össze az egy-
házzal, hogy egységet alkosson.” – 
Bizonyságtétel a lelkészeknek, 265.

Itt az ideje, hogy igazi reformá-
torok legyünk! Ruházatunk legyen 
ízléses, tartós anyagból készült. 
Azonban azt, ami nem tetszik Isten-

Isten kegyelme által az Ő jellemé-
vel bírhatunk szívünkben. Amikor 
ez a jellem már teljesen szilárd 
életünkben, akkor leszünk olyan 
reformátorok, mint Krisztus volt. 
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nek – a szerénység hiányát, az érzé-
kiséget és a „fügefaleveleket” –, a 
kereszténynek vissza kell utasítania.

„Ne keményítsen meg benne-
teket a bűn csalárdsága. A divat 
megrontja a szellemi képességet és 
egyre emészti népünk lelkiségét. A 
divat iránti hódolás itatja át hetedik-
napi adventista gyülekezeteinket, és 
ez többet rombol, mint bármi más 
hatalom, hogy elkülönítse népün-
ket Istentől. Közölték velem, hogy 
gyülekezeti szabályzatunk igen 
elégtelen. A ruházkodásban való 
bármi kevélység megnyilvánulásá-
nak, amit tilt az Isten Igéje, elég ok-
nak kell lennie a gyülekezeti fegyel-
mi eljáráshoz. A figyelmeztetések 
ellenére, a felhívások és kérlelések 
ellenére is, ha valaki tovább folytat-
ja romlott csökönyösségét, akkor 
ezt bizonyítéknak tekinthetjük arra, 
hogy a szíve semmiképpen sem ha-
sonul Krisztushoz. Az én és csakis 
az én az imádat tárgya, és egyetlen 
ilyen állítólagos keresztény sokakat 
el fog vezetni Istentől.” – Bizonyság-
tételek, 4. kötet, 647-648.

Az IgAzI REFORMÁtOROk 
példÁI

Illés igazi reformátor volt. Az 
alapelveket mindenek fölé helyez-
te. Saját életének veszélyeztetésé-
vel arra a döntésre vezette a népet, 
hogy elhagyja a bálványimádást 
és visszatérjen Istenhez. A Biblia 
úgy említi őt, mint az utolsó napok 
helyreállítási munkájának jelképe 
(Márk 9:12; Malakiás 4:5-6). A 
hűségesek, akik nem hajtottak tér-
det a Baálnak, azok, akikre Isten 
most számíthat.

Keresztelő János Illés lelkével 
népszerűtlen igazságot prédikált, 
a bűnt nevén nevezte, és így ké-
szítette az utat a Messiás számára. 
Elveszítette életét azért, mert hű-
ségesen teljesítette kötelességét. 
Azonban neve a legnagyobbak 
között szerepel Krisztus királysá-
gában, aki kijelentette róla: „Mert 
mondom néktek, hogy azok kö-
zött, akik asszonytól születtek, egy 
sincs nagyobb próféta Keresztelő 
Jánosnál” (Lukács 7:28).

A középkorban a bátor, derék 
reformátorok a bibliai igazságok 
védelmében léptek fel. Luthert és 
másokat Isten felhasználta arra a 
nagy munkára, hogy felemeljék 

embereknek áldásul szolgáljunk, 
és abban is, hogy felborítsuk a 
pénzváltók asztalait. Azonban soha 
nem leszünk igazi reformátorok, 
csak Krisztus Lelke által. Minden 
dolgok helyreállításának idejében 
élünk, és Krisztusnak bennünk kell 
élnie, hogy elvégezzük, amit elvár 
tőlünk.

bEFEjEzés

Illést mindenhol üldözték és 
kergették, de Isten elrejtette őt. 
Halálra ítélte a bálványimádó ki-
rálynő, amikor a népet reformáció-
ra szólította fel. Miután teljesítette 
küldetését, a mennybe ragadtatott 
anélkül, hogy halált látott volna.

Keresztelő Jánossal rosszul bán-
tak, rágalmazták és bebörtönözték. 
Rövid, de áldásos szolgálata véget 
ért, amikor letartóztatták és lefe-
jezték.

A középkorban élő legtöbb re-
formátort üldözték és kivégezték, 
mert eleget tettek a hívásnak, hogy 
megreformálják Isten ügyét. „De 
mindazok is, akik kegyesen akar-
nak élni Krisztus Jézusban, üldöz-
tetni fognak” (2Timótheus 3:12).

Nem számít, hogy mi történik 
velünk annak eredményeként, ha 
megvalljuk hitünket. A földi tör-
ténelem egyik legsötétebb fejezete 
áll előttünk. A hatóságok elé fognak 
hurcolni minket, kihallgatnak és 
kegyetlenül, igazságtalanul elítél-
nek. Azonban mi a legfontosabb? 
Jézus hív minket: „Légy hív mind 
halálig, és néked adom az életnek 
koronáját” (Jelenések 2:10). Az igaz 
reformátorok számára, akik ezen 
utolsó napokban élnek, így szól az 
ígéret: „Aki győz, megadom annak, 
hogy az én királyiszékembe üljön 
velem, amint én is győztem és ül-
tem az én Atyámmal az ő királyi-
székében” (Jelenések 3:21). Ésaiás 
51:11. bemutatja számunkra, hogy 
a hűséges reformátor jutalma egye-
dülálló, mással össze nem hasonlít-
ható és örök lesz.

Az igazi reformátor üldöztetést, 
elutasítást és sértést fog elszenved-
ni. Azonban a munkát el kell végez-
ni. Felhívást kaptam, hogy teljesít-
sem ezt a küldetést. Te is felhívást 
kaptál erre. Akkor mire várunk? A 
Szentlélek vezessen minket, hogy 
igaz reformátorok lehessünk!

Igéjének alapelveit. Luthert üldöz-
ték, gyakran ki volt téve a halálnak, 
de soha nem riadt vissza attól a vi-
lágos kötelességétől, hogy az igaz-
ságról beszéljen és azt élete által 
bemutassa, amint az Krisztusban 
van. Egy alkalommal, amikor taná-
csolták neki, hogy ne jelenjen meg 
a hatóságok előtt, akik vádolták őt, 
így szólt: „Ha annyi ördög lenne is 
Wormsban, mint ahány cserép van 
a tetőn, akkor is elmennék.” – Tho-
mas A. Bullock: The History of Mo-
dern Europe, 44.

Ez a bátor lelkület, amely a re-
formátorokat jellemezte, a Re-
formmozgalom úttörőire is jellem-
ző volt. Megvetéssel és vádakkal 
szemben szilárdan álltak az igazság 
védelmében, még életük árán is. 
Ezen bátor hithősök erőfeszítése-
inek köszönhetően vagyunk mi itt 
ma.

A Prófétaság Lelke kihangsú-
lyozza a keresztény jellem fontos-
ságát a reformáció munkájában 
ma.

„Akik tökéletesítenek, azok 
nem pusztítanak. Nem akarják 
tönkretenni, sem beolvasztani 
azokat, akik nem értenek egyet 
terveikkel. A javítóknak előre kell 
haladniuk, nem pedig hátrafelé. 
Határozottaknak, szilárdaknak, 
eltökélteknek, tántoríthatatlanok-
nak kell lenniük, de szilárdságuk 
soha ne zülljön zsarnoki szellem-
mé. Isten elvárja minden szolgájá-
tól, hogy ha az elvekre kerül a sor, 
legyen sziklaszilárd, de szelíd és 
alázatos szívű, mint Krisztus volt. 
Akkor Krisztusban élve elvégezhe-
tik a munkát, amit Ő végezne, ha a 
helyükben lenne.” – Bizonyságtéte-
lek, 6. kötet, 151.

Nem engedhetjük meg, hogy 
„durva, kárhoztató lelkülettel” 
tönkretegyük a munkát, erre „sem-
mi szükség nincs … ahhoz, hogy 
hősiesek legyünk a mai idők töké-
letesítéseinek mezején.” – Bizony-
ságtételek, 6. kötet, 151.

Isten kegyelme által az Ő jel-
lemével bírhatunk szívünkben. 
Amikor ez a jellem már teljesen 
szilárd életünkben, akkor leszünk 
olyan reformátorok, mint Krisztus 
volt. Isteni bölcsességet nyerünk, 
hogy a megfelelő szavakat szóljuk 
a házasságtörő asszonynak, vagy 
megdorgáljuk a heves Pétert. Si-
keresek leszünk abban, hogy az 
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Az idő eljött, hogy a hit igaz-
ságai nyilvánvalóvá válja-
nak. Van egy erre az idő-

re vonatkozó jelenvaló igazság, 
amely a mennyei szentély drága vi-
lágosságában lett kinyilatkoztatva.

Az Ihletés tolla így ír erről:
„A szentély és a vizsgálati íté-

let tanát Isten népének jól kell is-
mernie. Mindannyiunknak tudni 
kell, hogy nagy Főpapunknak mi a 
tisztsége és a munkája. Különben 
soha nem lesz olyan hitünk, ami-
lyenre most van szükség, és soha 
nem fogjuk tudni betölteni azt a 
helyet, amelyet Isten nekünk szán. 
Minden egyes ember üdvözülhet, 
illetve elveszhet. Mindenkinek 
az ügye függőben van Isten ítélő-
széke előtt. Mindenkinek szemtől 
szemben kell a nagy Bíróval talál-
koznia. Milyen fontos tehát, hogy 
mindenki sokat elmélkedjék eze-
ken az ünnepélyes jeleneteken: az 
ítélők leülnek, a könyvek megnyíl-
nak, és a napoknak végén Dániel-
lel együtt minden egyes ember 
felkel sorsára.

Mindazoknak, akik ismerik eze-
ket az igazságokat, bizonyságot kell 

tenniük arról a nagyszerű üzenet-
ről, amelyet Isten bízott rájuk. A 
mennyei templom annak a munká-
nak a központja, amelyet Krisztus 
végez az emberiségért. Ez a munka 
a föld minden lakóját érinti. Elénk 
tárja a megváltás tervét, elvisz min-
ket egészen az idők végéig, és meg-
mutatja az igazság és a bűn közötti 
küzdelem diadalmas kimenetelét. 
A legfontosabb dolog, hogy min-
denki tüzetesen kutassa ezeket a 
témaköröket, és hogy meg tudjon 
felelni mindenkinek, aki remény-
ségének oka felől érdeklődik.” – A 
nagy küzdelem, 435.

Az idő eljött, hogy komolyan 
tanulmányozzuk, mit hiszünk a 
szentély igazságáról, mert az erre 
az időre szóló minden igazság 
ott ölt testet. A szentély beszél 
Krisztus megtestesüléséről és ke-
reszthaláláról. Kinyilatkoztatja az 
igazságot a megigazulásról, meg-
szentelődésről és a megváltásról. 
Tanítást nyújt a keresztségről, a 
szombat igazságáról (a pecsétről) 
és a törvényről, valamint az egész-
ségügyi reform alapelveiről. Amint 
fentebb említettük, a vizsgálati íté-

letről szóló igazságok (Krisztus 
szolgálata a szentek szentjében), 
az utolsó ítélet és más igazságok is, 
amelyekben hiszünk, mind a szen-
télyben összpontosulnak.

Most összpontosítsunk a Jele-
nések 14. fejezet három angyalá-
nak üzenetére, és a Jelenések 18. 
fejezet más angyalának üzenetére.

Az öRökkévAlÓ 
EvAngélIuM

„A Jelenések könyve tizenne-
gyedik fejezetének angyala se-
besen száll az ég közepén és ezt 
kiáltja: ’Itt van a szenteknek bé-
kességes tűrése, itt, akik megtart-
ják az Isten parancsolatait és a Jé-
zus hitét.’ Ebből derül ki, milyen 
feladat vár Isten népére. Annyira 
fontos üzenetet képviselnek, hogy 
a jövendölés repüléssel ábrázolja 
a hirdetését. Ők tartják kezükben 
az éhínségben szenvedő világnak 
szánt élet kenyerét. Krisztus sze-
retete sürgeti őket. Ez az utolsó 
üzenet. Nem követi több, amikor 
ez az üzenet elvégezte feladatát, a 
kegyelem nem hívogat majd töb-
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nös részesül. Isten mondja: ’…aki 
hozzám jő, semmiképpen ki nem 
vetem’ (János 6:37). ’Ha megvall-
juk bűneinket, hű és igaz, hogy 
megbocsássa bűneinket és meg-
tisztítson minket minden hamis-
ságtól’ (1János 1:9).” – Szemelvé-
nyek, 1. kötet, 228.

Jelenések 14:12. versében olvas-
hatunk „Jézus hitéről”. Mit jelent 
Jézus hite, amelyet gondosan őriz 
a harmadik angyal üzenete? Jézus 
viselte bűneinket, mint bűnbocsá-
tó Megváltó. Eljött világunkba, és 
magára vette bűneinket, hogy így 
elnyerhessük igazságosságát. Az a 
hit, amely Krisztus hatalma által 
teljesen megment minket, a Jézus 
hite. Azonban míg a törvény rá-
világít bűneinkre, nem biztosítja 
a gyógymódot. Egyedül Krisztus 
evangéliuma ajánl megbocsátást. 
A bűnösnek bűnbánatot kell ta-
núsítania Isten felé, akinek a tör-
vényét áthágta, hogy bocsána-
tot nyerjen, és hogy hite legyen 
Krisztusban és az Ő engesztelő 
áldozatában.

A MÁs AngyAl üzEnEté
nEk vIlÁgOssÁgA

Sajnálatos módon „az Urat 
haragra gerjesztették. Hagyták a 
porban heverni az első, második 
és harmadik angyal üzenetének 
igazságát. Ha az őrállók ilyen sza-
badon megtéveszthetik a népet, 
Isten felelősségre fog vonni né-
melyeket azért, amiért nem vizs-
gálták meg alaposan, hogy milyen 
táplálékot kapott a nyáj.” – Szemel-
vények, 2. kötet, 374.

„Az a veszély fenyeget minket, 
hogy bizonytalankodva közöl-
jük a harmadik angyal üzenetét, 

és ezért hatástalanul pereg le az 
emberekről. Sok más tárgykört 
kevernek hozzá, ezért az üzenet, 
amit hirdetnünk kellene, erélyte-
len susogássá szelídül.” – Bizony-
ságtételek, 6. kötet, 60.

Ezért az Úr küldött egy másik 
angyalt, aki egyesítette hangját a 
harmadik angyaléval. Nem hozott 
új üzenetet, hanem megerősítette 
azt, amely már elhangzott.

„Erőteljesen kell hirdetnünk a 
harmadik angyal üzenetét. A har-
madik üzenet hirdetésének idején 
fokoznunk kell az első és a máso-
dik üzenet hirdetésének a hatal-
mát. János azt írja a Jelenésekben 
a harmadik angyalhoz csatlakozó 
mennyei hírnökről: ’Láték más an-
gyalt leszállani a mennyből, akinek 
nagy hatalma vala; és a föld fénylett 
annak dicsőségétől. És kiálta teljes 
erejéből.’ (Jelenések 18:1-2.)” – Bi-
zonyságtételek, 6. kötet, 60.

„A harmadik angyal üzeneté-
nek el kell terjednie az egész föl-
dön, felébresztenie a népet, és 
felhívni a figyelmüket Isten paran-
csolataira és a Jézus hitére. A 'más 
angyal'x egyesíti hangját a harma-
dik angyaléval, és a földet bevilá-
gítja dicsőségével. A világosság 
növekszik, és a föld minden nem-
zetségére ragyog. Égő fáklyaként 
halad előre. Hatalmas erő fogja 
kísérni, mígnem arany sugarai rá-
ragyognak minden nyelvre, min-
den népre és minden nemzetre az 
egész föld színén. Hadd kérdez-
zelek meg: Mit teszel, hogy elő-
készülj erre a munkára? Az örök-
kévalóságra építesz? Emlékezned 
kell, hogy ez az angyal jelképezi 
azt a népet, amelynek üzenete van, 
hogy a világnak elvigye. E nép kö-
zött vagy? Valóban hiszel abban, 

bé. Milyen felelősség nyugszik 
hát mindnyájunkon, hogy hirdes-
sük a kegyelmes meghívás szava-
it: ’A Lélek és a menyasszony ezt 
mondják: Jövel! Aki szomjúhozik, 
jöjjön el; és aki akarja, vegye az 
élet vizét ingyen.’

Mindenki, aki hallja, mond-
ja ezt: Jövel! Nemcsak az igehir-
detők, de a gyülekezet tagjai is. 
Nemcsak a hitvallásukkal, hanem 
a jellemükkel és ruházkodásuk-
kal; mindnek meggyőző erővel 
kell hatni az emberekre. Isten a 
világ gondnokaivá, végrendeleté-
nek végrehajtóivá tette őket, mert 
ő ruházta az emberekre szent 
igazságát. Bárcsak mindnyájan tu-
datában élnénk az Istentől kapott 
megbízás méltóságának és dicső-
ségének!” – Bizonyságtételek, 5. 
kötet, 206-207.

Ismernünk kell a harmadik an-
gyal üzenetét, amelyet az egész 
világnak el kell vinnünk. Ez a tör-
vény és az örökkévaló evangélium. 
Néha az emberek megkérdezik, 
hogy miért hívjuk ezt örökkévaló 
evangéliumnak. Azért, mert a tör-
vény örökkévaló, és az evangéli-
um – a megváltás jó híre – szintén 
örökkévaló.

„Senki sem tudja helyesen fel-
tárni Isten törvényét az evangéli-
um nélkül, sem az evangéliumot a 
törvény nélkül. A törvény a testet 
öltött evangélium, az evangélium 
pedig a kibontakoztatott törvény. A 
törvény a gyökér, az evangélium pe-
dig a törvény illatos virága és gyü-
mölcse.” – Krisztus példázatai, 83.

„A törvény tökéletes összhang-
ban van az evangéliummal. Az 
egyik a másik támogatására szol-
gál. A dicsőséges törvény ütközte-
ti a lelkiismeretet, és arra indítja a 
bűnöst, hogy érezze át Krisztusra, 
mint a bűn kiengesztelőjére való 
szükségét.

Az evangélium felismeri a tör-
vény hatalmát és változhatatlansá-
gát. ’A bűnt nem ismertem, hanem 
csak a törvény által’ – mondja Pál 
(Róma 7:7). A törvény által kiala-
kult bűntudat Krisztushoz vezeti 
a bűnöst. Nyomorúságában az 
ember rámutathat a Kálvária ke-
resztjén hozott hatalmas érvekre. 
Hivatkozhat Krisztus igazságára, 
mert abban minden bűnbánó bű-
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Az örökkévalóságra építesz? 
Emlékezned kell, hogy ez az angyal 

jelképezi azt a népet, amelynek 
üzenete van, hogy a világnak 

elvigye. E nép között vagy?
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hogy ez a munka, amelynek vég-
zésére fel vagyunk szólítva, tény-
leg a harmadik angyal üzenete? 
Ha igen, akkor megérted, hogy ha-
talmas munkát kell elvégeznünk. 
Meg kell szentelnünk magunkat 
az igazságnak való szigorú enge-
delmesség által, helyes kapcso-
latba helyezve magunkat Istennel 
és munkájával.” – The Review and 
Herald, 1885. augusztus 18.

Vannak néhányan, akik úgy 
gondolják, hogy nem számít, 
melyik felekezethez tartoznak. 
Ezen állítással ellentétben báto-
rítva vagyunk, hogy azon néphez 
tartozzunk, amelyet az az angyal 
ábrázol, aki betölti a földet dicső-
ségével. Ezek azok az emberek, 
akiket magával ragad az erre az 
időre szóló értékes igazság.

Még mindig van egy nép, amely 
félreteszi saját akaratát és Isten 
akaratát keresi, egy nép, amelynek 
szívébe és életébe van írva az iste-
ni törvény.

„A Jelenések 18. fejezete arra 
az időre mutat, amikor a hármas 
intés (lásd Jelenések 14:6-12.) el-
utasításának következményeként 
az egyház teljesen eljut a máso-
dik angyal által megjövendölt ál-
lapotra, és Isten felszólítja a még 
Babilonban lévő népét, hogy sza-
kadjon el attól a közösségtől. Ez az 
üzenet az utolsó, amelyet a világ 

kap; és ez az üzenet elvégzi a maga 
munkáját. Amikor azok, ’akik nem 
hittek az igazságnak, hanem gyö-
nyörködtek az igazságtalanságban’ 
(2Thessalonika 2:12), Sátán sú-
lyos csalása következtében elhi-
szik a hazugságot, akkor az igaz-
ság fénye ráragyog mindazokra, 
akiknek a szíve nyitva van befoga-
dására. Az Úr minden gyermeke, 
aki még Babilonban van, hallgat e 
hívásra: ’Fussatok ki belőle, én né-
pem!’ (Jelenések 18:4).” – A nagy 
küzdelem, 348-349.

A negyedik angyal által hozott 
üzenet a Jelenések 3:18-19. verse-
ken alapul. Így ír róla az Ihletés 
tolla:

„Többen kérdezték tőlem, hogy 
a hit általi megigazulás a harmadik 
angyal üzenete-e? A válaszom: 
Igen, ez a harmadik angyal üzene-
te.” – Evangélizálás, 190.

A MEgtIsztítÁs, 
ElőkészülEt és REFOR
MÁCIÓ MunkÁjA

Jelenések 18. fejezetében leírt 
próféciák hamarosan teljesedni 
fognak. A harmadik angyal üzene-
tének hirdetése alatt a más angyal, 
aki leszállt a mennyből, betölti a 
földet Isten dicsőségével és Jézus 
Krisztus, Megváltónk megisme-
rése által a Szentlélek befejezi a 

megtisztítási munkáját minden 
hívő elméjén és szívén. Az Úr így 
szól: „És hintek reátok tiszta vi-
zet, hogy megtisztuljatok, minden 
tisztátalanságtoktól és minden 
bálványaitoktól megtisztítlak tite-
ket. És adok néktek új szívet, és új 
lelket adok belétek, és elveszem a 
kőszívet testetekből, és adok nék-
tek hússzívet. És az én lelkemet 
adom belétek, és azt cselekszem, 
hogy az én parancsolatimban jár-
jatok és az én törvényeimet meg-
őrizzétek és betöltsétek” (Ezékiel 
36:25-27). Ez a Szentlélek mun-
kája, akit Isten küldött, hogy egy 
különleges munkát végezzen el. 
Ez 1888-ban kezdődött.

Az egész Jelenések 18. fejezete 
teljesülni fog ezen munka dicső-
séges befejezésekor. A negyedik 
angyal üzenetének fénye 1888-ban 
kezdett fényleni Minneapolisban, 
azon a lenyűgöző, nagy hatású 
konferencián, de sajnos a többség 
elutasította. Az emberi eszközök 
megakadályozták e fény terjedését.

„A próba ideje közel van, mert 
a harmadik angyal hangos kiáltá-
sa máris megkezdődött Krisztus, 
a bűnbocsátó Megváltó igazsá-
gának kinyilatkoztatásával. Ez a 
kezdeti fénye annak az angyalnak, 
melynek dicsősége betölti majd az 
egész földet. Magasra kell emelni-
ük Jézust mindazoknak, akik hal-
lották a figyelmeztető üzenetet. 
Be kell mutatniuk Őt az árnyék-
képekben, a szimbólumokban, a 
próféták kinyilatkoztatásaiban, a 
tanítványoknak adott feltáró taní-
tásokban és a nagyszerű csodák-
ban, melyeket az emberek fiaiért 
vitt véghez.” – Szemelvények, 1. 
kötet, 333.

A remény üzenete, amelyet ez 
az angyal hozott (Jelenések 18:1.), 
a laodiceai gyülekezet hűséges őr-
állóinak üzenete, amely a reformá-
ció mozgalmát jelképezi.

Ez az angyal, aki egyesíti hang-
ját a harmadik angyali üzenet hir-
detésével, be fogja világítani az 
egész földet dicsőségével. Így van 
megjövendölve a munka egyete-
mes elterjedése és rendkívüli ere-
je. Minden akadály le lesz győzve 
a hatalmas mozgalom által, amely 
a harmadik angyal utolsó üzeneté-
nek hirdetése folytán fejlődik ki. 
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Néhányan nem ismerik fel, hogy 
ez egy vallási mozgalom, de a kö-
vetkező idézet világossá teszi ezt 
nekünk:

„Így néz ki Babilon e próféciá-
ban vázolt időben: ’Az ő bűnei az 
égig hatottak, és megemlékezett 
az Isten az ő gonoszságairól’ (Jele-
nések 18:5). Gonoszságának mér-
téke betelt, és pusztulása a küszö-
bön van. De Istennek még vannak 
Babilonban gyermekei. A büntető 
ítélet végrehajtása előtt e hűsége-
seket ki kell onnan hívni, hogy ne 
legyenek részesek Babilon bűne-
iben, és ne érjék őket a Babilont 
sújtó csapások. Értük van az a 
mozgalom, amelyet az a menny-
ből leszálló és a földet dicsőségé-
vel beragyogó angyal szimbolizál, 
aki hangosan kiált, és közhírré 
teszi Babilon bűneit. Az ő üzene-
téhez kapcsolódik ez a felszólítás: 
’Fussatok ki belőle én népem!’ Ez 
az üzenet és a harmadik angyal 
üzenete a föld lakóihoz szóló utol-
só figyelmeztetés.” – The Spirit of 
Prophecy, 4. kötet, 422.

„A leginkább létfontosságú 
kérdés ebben az időben ez: ’Ki áll 
az Úr oldalán? Ki fog egyesülni 
az angyallal, hogy a világnak elvi-
gye az igazság üzenetét? Ki fogja 
megkapni a világosságot, amely-
nek be kell töltenie az egész földet 
dicsőségével?’ ” – The Review and 
Herald, 1889. november 5.

MEgtAgAdnI Az ént és 
kRIsztuséRt élnI

A harmadik angyal, aki az ég 

közepén repül és hirdeti Isten pa-
rancsolatait és Jézus hitét, a mi 
munkánkat ábrázolja. Az üzenet 
semmit sem veszít erejéből, amint 
az angyal előre halad repülése 
közben, és János, a Jelenések írója 
látta növekvő erejét és hatalmát, 
mígnem az egész földet bevilágít-
ja dicsőségével. Isten parancso-
lattartó népének ösvénye felfelé, 
mindig felfelé halad. Az igazság 
üzenetének, amelyet hordozunk, 
el kell jutnia minden ágazathoz, 
néphez és nyelvhez, mígnem a 
föld betelik dicsőségével. Készü-
lünk-e Isten Lelkének erre a hatal-
mas kitöltetésére?

„Nem kell aggódnunk a késői 
eső miatt. Mindent tegyünk meg, 
hogy tisztán és a helyes oldalon 
tartsuk edényünket, és készen le-
gyünk a mennyei eső fogadására, 
imádkozván: ’Engedd, hogy a ké-
sői eső edényembe hulljon. En-
gedd, hogy a dicsőséges angyal 
fénye, amely egyesít a harmadik 
angyallal, rám ragyogjon; adj részt 
a munkában; engedd szózatodat 
hirdetnem; engedd, hogy Jézus 
Krisztus munkatársa legyek!’ Így 
keresvén Istent, mondom néked, 
Ő felkészít, minden időben adván 
kegyelmét.

Nem kell aggódnunk. Nem kell 
azt gondolnunk, hogy majd egy 
különleges idő jön, amikor meg 
kell feszítenünk önmagunkat. Ez 
az idő most van. Mindennap, min-
den órában az énnek meg kell hal-
nia; az ént meg kell feszítenünk; 
és amikor az idő elérkezik, hogy 
valóban eljön a próba Isten né-

pére, akkor az örökkévaló karok 
átölelnek minket. Isten angyalai 
tűzfalat vonnak körénk és megsza-
badítanak.

Önmegtagadásunk és fárado-
zásunk nem fog semmi jót ered-
ményezni akkor már. Ezt most 
kell megtennünk, mielőtt a lelkek 
sorsa eldől. Ma kell az ént megfe-
szítenünk – most van itt az ideje, 
hogy megtegyük ezt, amikor még 
használhatunk minden ránk bízott 
képességet. Ma kell megüresíte-
nünk és teljesen megtisztítanunk 
edényeinket minden tisztátalan-
ságtól. Ma kell szentekké válnunk. 
Ez a munkánk ebben a pillanat-
ban. Nem szabad valami különle-
ges alkalomra várnunk, hogy egy 
csodálatos munkát végezzünk, 
mert ez ma van. Ma adom át ma-
gam Istennek…

Kész vagy megtenni ezt az ál-
dozatot ma? El kell hagynod min-
den bűnödet abban a pillanatban, 
amikor észreveszed azt… Ne kés-
lekedj, azt gondolva, hogy majd 
fokozatosan győzhetsz, hogy ap-
ránként elhagyhatod bűneidet. 
Most, amit mának nevezünk, hall-
gass a felhívásra és ne keményítsd 
meg szívedet!

Óh, én lelkem, miért nem ha-
gyod el az átkozott dolgokat ma? 
A bűn feszítette keresztre Uramat. 
Miért nem fordulok el tőle meg-
vetéssel és irtózattal? Miért nem 
szeretem azokat a dolgokat, ame-
lyeket Krisztus szeretett, és miért 
nem gyűlölöm azokat, amelyeket 
Krisztus gyűlölt? Bőséges gon-
doskodást adott nekünk, hogy 
általa több mint győztesek lehes-
sünk.” – The Upward Look, 283.

bEFEjEzés

„Időnk értékes. A próbaidőnek 
már csak kevés, nagyon kevés napja 
van hátra, mialatt felkészülhetünk 
a jövő halhatatlan életre. Nincs 
időnk, amit bizonytalan mozgal-
makra pazarolhatunk. Nehogy 
csak felületesen olvassuk az Igét!” 
– Bizonyságtételek, 6. kötet, 407.

Az Úr Jézus vezérelje mindig 
életeteket, legyetek e jelen időre 
szóló értékes igazságok hűséges 
hordozói, és az Úr áldjon meg ti-
teket gazdagon! Ámen.

Miért nem szeretem azokat a 
dolgokat, amelyeket Krisztus 
szeretett, és miért nem gyűlölöm 
azokat, amelyeket Krisztus 
gyűlölt? Bőséges gondoskodást 
adott nekünk, hogy általa több 
mint győztesek lehessünk.”
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mennyire fejlődhettünk volna Is-
ten akarata szerinti nőkké és férfi-
akká, ha ősszüleink nem követtek 
volna el bűnt.

„[Istennek] az volt a szándéka, 
hogy minél tovább él az ember, 
annál tökéletesebben mutassa be 
az Ő képmását, és sugározza visz-
sza dicsőségét. Minden képessége 
kifejlődhetett, befogadóképes-
sége és életereje növekedhetett. 
Roppant széles látóhatár tárult 
szeme elé. Dicső terület nyílt meg 
kutatásai számára… Egyre jobban 
elérte volna teremtésének célját, 
és egyre jobban visszasugározta 
volna a Teremtő dicsőségét.

Azonban mindezt eljátszotta 
engedetlenségével. Bűne elrontot-
ta, és majdnem teljesen megsem-
misítette isteni hasonlóságát. Az 
ember fizikai ereje meggyengült, 
szellemi képességei lecsökkentek, 
lelki látása elhomályosult és a halál 
foglya lett.” – Előtted az élet, 10-11.

A bűn következtében megbete-
gedett test, értelem és lélek gyó-

kedves Testvérek! Mi az a nép 
vagyunk, aki a föld történel-

mének utolsó generációjában él, 
egy olyan világban, amely tele van 
bánattal, nyomorúsággal, szenve-
déssel és halállal – mégis arra va-
gyunk felszólítva, hogy olyanok 
legyünk, mint Krisztus, a világ 
gyógyítói. Hogyan valósulhat ez 
meg?

Az Úr hírnöke így írta le a fel-
támadás egyik eseményét: „Az 
özönvíz előttiek szép, daliás alkat-
tal és óriási termettel támadnak 
fel, több mint kétszer olyan maga-
san, mint a mai emberek. Az özön-
víz utáni generációk alacsonyabb 
termetűek voltak. Folyamatos 
csökkenés volt az egymást követő 
generációkon keresztül, a legutol-
só emberekig, akik a földön éltek. 
A földön élő első bűnös ember és 
az utolsó generáció között óriá-
si a különbség. Az elsők magasak 
voltak és arányos testalkatúak – 
az utolsók pedig úgy támadnak 
fel, ahogy meghaltak: eltörpülve, 

erőtlenül, eltorzultan.” – Spiritual 
Gifts, 3. kötet, 84.

Amint az emberi faj teljes egé-
szében gyengült, nemcsak a fizikai 
állapotunk ment keresztül az el-
korcsosuláson. Fizikai és erkölcsi 
egészségünknek egyaránt, tehát az 
egész lényünknek gyógyulásra van 
szüksége, hogy élvezhessük azt az 
áldást, amelyet teremtésünkkor 
kaptunk, és hogy továbbadjuk 
embertársainknak is.

Az EREdEtI tERv

Nem Isten terve volt, hogy az 
emberiség boldogtalan legyen 
élete során, mert „Isten szentnek 
és boldognak teremtette az em-
bert. A gyönyörű föld, ahogy Is-
ten mindenható kezeiből kikerült, 
a bukás és átok legkisebb nyomát 
sem hordta magán. Csak az isteni 
törvények, a szeretet törvényének 
áthágása hozta a romlást és a ha-
lált a világra.” – Jézushoz vezető út, 
9. Nem is tudjuk elképzelni, hogy 
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gyítása Isten népének munkája. 
Arra hívattunk, hogy gyógyulást 
hozzunk a világnak minden be-
tegségre, amelyet a bűn okozott. 
Krisztus a példaképünk ebben.

„És  bejárá Jézus az egész  Gali-
leát, tanítva azok zsinagógáiban, 
és hirdetve az Isten országának 
evangéliumát, és gyógyítva a 
nép között minden betegséget 
és minden erőtelenséget” (Máté 
4:23). Tehát a gyógyításnak ket-
tős célja van: lelki és fizikai. Nincs 
teljes felépülés, ha az egyiket nem 
kezeljük. „Az erényes jellem a gon-
dolkodás és a test erőinek helyes 
működésétől függ.” – Counsels on 
Health, 505.

kRIsztus MunkÁjA

Krisztus munkája az, hogy 
megváltsa az embert a bűn mély-
ségéből, amelybe süllyedt. „Hogy 
[Isten] helyreállítsa [az ember-
ben] az Ő képmását, hogy eljus-
son arra a tökéletességre, amely-
re teremtette, hogy előmozdítsa 
testi, szellemi és lelki fejlődését, 
hogy felismerje teremtésének is-
teni célját – ez volt a megváltás 
műve…

Azt jelenti, hogy egész lé-
nyünkben: testünkben, lelkünk-
ben és elménkben helyre kell állí-
tanunk Isten képmását.” – Előtted 
az élet, 11-12. Isten képmásának 
helyreállítása a test, értelem és lé-
lek meggyógyítása. Ez volt Krisz-
tus munkája, amikor erre a földre 
jött – nemcsak a fizikai betegsé-
gek gyógyítása, hanem a bűntől 
való megtisztítás. Emlékezzünk 
arra, hogy a fizikai betegségek 
szorosan összekapcsolódnak a 
bűnnel. A betegség meggyógyítá-
sával Krisztus meggyógyította a 
lelket is. Amikor Jézus világunk-
ban élt, ez volt küldetése. Ésaiás 
próféta megjövendölte, amit Jé-
zus kijelentett Názáretben: „Az 
Úr Isten lelke van én rajtam azért, 
mert fölkent engem az Úr, hogy 
a szegényeknek örömöt mond-
jak; elküldött, hogy bekössem a 
megtört szívűeket, hogy hirdes-
sek a foglyoknak szabadulást, és 
a megkötözötteknek megoldást” 
(Ésaiás 61:1).

„És bejárá Jézus az 
egész Galileát, tanítva azok 
zsinagógáiban, és hirdetve az 

Isten országának evangéliumát, 
és gyógyítva a nép között 
minden betegséget és minden 
erőtelenséget” (Máté 4:23). Va-
lóban, a Szentírásban csodálatos 
feljegyzést találunk arról, hogy „a 
názáreti Jézust, mint kené fel őt az 
Isten Szent Lélekkel és hatalom-
mal, ki széjjeljárt jót tévén és meg-
gyógyítván mindeneket, kik az ör-
dög hatalma alatt voltak; mert az 
Isten vala ővele” (Apcsel 10:38).

„Az Úr Jézus Krisztus azért 
jött a földre, hogy fáradhatatlanul 
szolgálja az ember szükségleteit. 
Elvette erőtlenségünket, hordoz-
ta betegségeinket, hogy az embe-
riség minden nyomorán enyhít-
hessen. Azért jött, hogy levegye 
rólunk a betegség, a nyomor és 
a bűn terhét. Isten azért küld-
te, hogy az embernek tökéletes 
gyógyulást hozzon; hogy egészsé-
get, békességet adjon neki, és tö-
kéletessé tegye jellemét.” – A nagy 
Orvos lábnyomán, 17.

A MI MunkÁnk

„Krisztus a példaképünk, Ő pe-
dig szerte járt, jót tett, mások ál-
dására élt. A szeretet megszépítet-
te és megnemesítette valamennyi 
tettét.” – Bizonyságtételek, 2. kötet, 
136. Krisztus nemcsak a példaké-
pünk, hanem miénk az Ő mun-
kája is, amely abból állt, hogy „az 
embernek tökéletes gyógyulást 
hozzon”, és „hogy egészséget, bé-
kességet adjon neki, és tökéletes-
sé tegye jellemét”. – A nagy Orvos 
lábnyomán, 17. Amint Krisztus 
munkáját végezzük, „meg kell ta-
nulnunk Krisztus módszereit”, és 
„ugyanaz a Lélek legyen forrása 
tudásunknak és titka erőnknek, 
mint aki Krisztust uralta, amikor 
az Atyától kapott tanításokat to-
vábbadta”. „Így végezhetjük ered-
ményesen az Üdvözítő munkáját e 
Földön”. – Az apostolok története, 
249. Csatornák vagyunk kezében, 
a megváltás munkájában.

„Hogy helyreállítsa [az ember-
ben] az Ő képmását, hogy eljus-
son arra a tökéletességre, amely-
re teremtette, hogy előmozdítsa 
testi, szellemi és lelki fejlődését, 
hogy felismerje teremtésének is-
teni célját – ez volt a megváltás 
műve. Ez a nevelés és az élet célja 
is.” – Előtted az élet, 11.

A megbízatás, hogy menjünk 
el az egész világra és hirdessük az 
evangéliumot, magában foglalja a 
betegek gyógyítását, és azt a biz-
tosítékot is, amelyet Jézus adott, 
hogy velünk lesz a világ végeze-
téig (lásd Máté 28:20). Az apos-
tolok dicsőséges eredményeket 
láthattak. Ugyanez a megbízatás 
vonatkozik ránk is, akik az utolsó 
generációban élünk. Amikor ké-
szek vagyunk arra, hogy teljes szí-
vünkkel végrehajtsuk ezt az áldott 
feladatot, még széleskörűbb és di-
csőségesebb lesz az eredmény.

Ennél a pontnál nincs több 
vesztegetni való időnk, mert a föld 
történelmének nagyon a végső ha-
táránál állunk. Az Úr nem halo-
gatja tovább az időt egyesekért, 
akik nemtörődöm módon élnek; 
majd mások lesznek helyettük. Ha 
nem akarod, hogy mások foglal-
ják el helyedet, gondoskodj arról, 
hogy biztos legyen az elhívatásod 
és a kiválasztásod. Egyházként és 
egyénenként is a fő aggodalmunk 
és érdeklődésünk tárgya az legyen, 
hogy elkészítsük saját magunkat 
és népünket. KÉSZÜLJÜNK, KÉ-
SZÜLJÜNK ÉS KÉSZÜLJÜNK.

Egy tEljEs üzEnEt

Igen, itt az ideje, hogy egészsé-
gesek legyünk és gyógyítsuk a vi-
lágot. Általánosan elfogadott tény, 
hogy nem adhatunk olyan vala-
mit, amivel nem rendelkezünk. 
Más szavakkal, mielőtt elmehet-
nénk, hogy gyógyulást vigyünk 
az embereknek, először nekünk 
kell egészségeseknek lennünk. 
Ahogy már korábban említettük, 
betegségeink nem csupán fizikai, 
hanem inkább egyszerre fizikai és 
lelki jellegűek. Tehát itt a legfőbb 
ideje, hogy tegyünk valamit ez 
ügyben! Nekünk kell az elsőknek 
lennünk és nem az utolsóknak ab-
ban, hogy minél egészségesebbek 
legyünk, mivel sok világossággal 
és hatalmas kiváltságokkal rendel-
kezünk.

Először is a hármas angyali 
üzenet a miénk ebből a célból. Az 
Úr hírnöke elmagyarázza, hogy a 
hit általi megigazulás „a harmadik 
angyal üzenete a valóságban”. – 
Evangélizálás, 190. Mi vagyunk a 
hármas angyali üzenet védelmezői 
– és mi ez? Hit általi megigazulás, 
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netének pedig különleges célja 
van, hogy csökkentse az emberi 
természet erős állati hajlamait és 
ehelyett megerősítse az erkölcsi 
elhatározásainkat a jellem tökéle-
tesítése terén.

MIlyEn hAtÁssAl vAn 
RÁnk Az, hOgy MIlyEn
MÓdOn készítjük El 
étElEInkEt?

„Sok anya, bár bánkódik a min-
denfelé burjánzó szertelenségen, 
mégsem tekint elég mélyre, hogy 
észrevegye az okát. Többnyire 
olyan módon terítik meg népünk 
asztalait, hogy részegeket nevelje-
nek. Sokak körében az étvágy ké-
nyeztetése a fő cél. Aki a túl gya-
kori evéssel kényezteti falánkságát 
és még csak nem is a legegészsé-
gesebb ételekkel, azt az erőt gyen-
gíti el, amely ellenállna az étvágy 
és a más irányú szenvedélyek tü-
relmetlen követeléseinek, mely 
követelés azzal arányos, amilyen 
mértékben az illető erősíti az étke-
zés helytelen szokásait. Az anyák-
nak szívébe kell vésni azt az Isten 
és a világ iránti kötelezettségüket, 
hogy jól fejlett jellemű gyerme-
kekkel lássák el a társadalmat.” – 
Bizonyságtételek, 3. kötet, 563.

„Mikor hirdetjük az emberek-
nek az egészségügyi megújulást, 
gyakran azt a választ kapjuk: ’Sok-
kal többet tudunk, mint amennyit 
teszünk.’ Nem értik meg, hogy 
felelősek minden egyes testi 
jólétükkel kapcsolatos sugárért 

amely „meghívja őket, hogy fo-
gadják el Krisztus igazságos életét, 
amely az Isten parancsolatai irán-
ti engedelmességben mutatkozik 
meg.” – Evangélizálás, 190. Ami-
kor elfogadjuk Krisztus igazságos-
ságát, ennek Isten minden paran-
csolatai iránti engedelmességben 
kell megnyilvánulnia. Ez az üzenet 
a válasz a bűnbetegségre, amely 
a fizikai betegség legtöbbjét is 
okozza. „Ez az az üzenet, amelyet 
Isten parancsolata szerint el kell 
vinnünk a világnak. Éppen a har-
madik angyal üzenetét, amelyet 
hangos szóval kell hirdetnünk, 
kíséri nagymértékben Lelkének 
kiárasztása.” – Evangélizálás, 190.

Miénk az egészségügyi reform 
üzenete. Az Úr látomásban meg-
mutatta szolgálólányának, hogy 
adja át nekünk ezt az üzenetet. Ezt 
írta: „Otsegoban, A. Hilliard test-
vér lakásán tárult elém látomás-
ban az egészségügyi reform ha-
talmas tárgya, 1863. június 6-án.” 
– Szemelvények, 3. kötet, 247. 
Miért kaptuk az egészségügyi re-
form üzenetét? Ez Isten népének 
előnyére válik, és azok számára is, 
akik ezt másokkal is megosztják: 
„A világosság, melyet Isten adott 
az egészségügyi reform által, üd-
vösségünket és a világ üdvösségét 
szolgálja.” – Bizonyságtételek, 7. 
kötet, 136. Nekünk kell lenni az 
elsőknek, hogy végrehajtsuk az 
egészségügyi reform alapelveit, 
és aztán megosszuk a világgal is. 
A betegség nagy akadály a keresz-
tényi jellem fejlődésében. „Mivel 

az értelem és a lélek a test által jut 
kifejezésre, ezért a szellemi és lelki 
erő nagymértékben a testi erőtől 
és tevékenységtől függ. Mindaz, 
ami előmozdítja a testi egészsé-
get, elősegíti az erős elme és a jól 
kiegyensúlyozott jellem fejlődését 
is. Egészség nélkül senki sem 
tudja világosan megérteni vagy 
tökéletesen teljesíteni önmaga, 
embertársai és Teremtője iránti 
kötelezettségeit. Ezért egészsé-
günket ugyanolyan hűségesen kell 
őriznünk, mint jellemünket.” – 
Gyermeknevelés, 251.

Néha össze vagyunk zavarod-
va. Mi a kapcsolat a hit általi meg-
igazulás és az egészségügyi reform 
üzenete között, azzal összefüggés-
ben, hogy helyreállítsa Isten kép-
mását az emberben és tökéletesít-
se a keresztény jellemet? Világos 
kijelentést kaptunk erről. A hit 
általi megigazulás üzenete az elme 
és szív átalakulásáért van, hogy 
az embernek új irányt mutasson 
az életben. „Új gondolatokat, új 
érzéseket, új indítékokat ébreszt 
benne. A jellem új mércéje tárul 
elé – Krisztus élete.” – Krisztus 
példázatai, 61.

„A megigazulás teljes mérték-
ben kegyelemből van.” – Faith and 
Works, 20. „Krisztus kegyelme 
nélkül a bűnös helyzete reményte-
len. Semmit nem lehet tenni érte, 
az isteni kegyelem azonban termé-
szetfeletti erővel ruházza fel, ami 
munkálkodik értelmén, szívén és 
jellemén.” – Faith and Works, 100.

Az egészségügyi reform üze-

A megbízatás, hogy 
menjünk el az egész 

világra és hirdessük az 
evangéliumot, magában 

foglalja a betegek 
gyógyítását, és azt a 

biztosítékot is, amelyet 
Jézus adott, hogy velünk 

lesz a világ végezetéig
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és hogy Isten felülvizsgálata előtt 
nyitva áll valamennyi szokásunk. 
Nem szabad a vak véletlenre 
bíznunk földi életünket. Szentül 
óvjuk valamennyi szervünket, 
testünk összes szövetét a káros 
szokásoktól.” – Bizonyságtételek, 
6. kötet, 372.

„Isten nagy világosságot adott 
az egészségügy megújulásáról, el-
várja hát, hogy mindnyájan tart-
suk azt tiszteletben. Nem azért 
küld világosságot, hogy népe el-
utasítsa vagy semmibe vegye. Eb-
ben az esetben el kell szenvedniük 
a következményeket.” – Bizony-
ságtételek, 3. kötet, 311.

Sajnos „az erkölcsi erők elgyen-
gülnek, mert a férfiak és nők nem 
engedelmeskednek az egészség 
törvényeinek.” – Christian Educa-
tion, 10.

tAnuljunk Az üzEnEt 
szERInt élnI

„Hirdettük már a gyülekezetek-
ben az egészségügyi megújulást, 
de hűvösen fogadják a világossá-
got. A férfiak és nők önző, egész-
ségpusztító maguk kényeztetése 
ellensúlyozza annak az üzenetnek 
a hatását, melynek pedig népet 
kell előkészítenie Isten nagy nap-
jára. Ha a gyülekezetek meg akar-
nak erősödni, akkor élniük kell az 
igazságot, amit Isten küld nekik. 
Ha a gyülekezet tagjai semmibe 
veszik ezt a világosságot, akkor 
majd le is kell aratniuk az elkerül-
hetetlen következményeket, mind 
testi, mind a lelki elfajulásban. A 
gyülekezet idősebb tagjainak te-
kintélye kovászként hat az újon-
nan megtértekre. Az Úr most azok 
miatt a gyülekezeti tagok miatt 
nem munkálkodik, hogy sok tagot 
hozzon a gyülekezetbe, akik soha 
meg nem tértek, meg azok miatt, 
akik valamikor ugyan megtértek, 
de visszaestek. Mi is lenne ezek-
nek a meg nem szentelt tagoknak 
a hatása az új hívőkre? Hatástalan-
ná tennék Isten üzenetét, melyet 
pedig népének hirdetnie kell!

Mindenki vegye szemügyre 
szokásait, vajon nem engednek-e 
meg maguknak olyasmit, ami ki-
fejezetten árt nekik. Vessék el ma-
guktól az étvágy és a szomj minden 
egészségtelen kielégítését. Néme-
lyek messzi területekre költöznek 

a jobb éghajlat kedvéért, de bár-
hol legyenek is, gyomruk maláriás 
légkört teremt nekik. Olyan szen-
vedéseket hoznak magukra, amit 
senki sem tud enyhíteni. Hozzák 
összhangba mindennapi szoká-
saikat a természet törvényeivel; 
és akkor tetteikkel meg hitükkel 
olyan légkört teremthetnek mind 
lelküknek, mind testüknek, ami 
életre éltető illat.

Testvéreim, messze lemarad-
tunk itt. A gyülekezet sok min-
dent nem tesz meg, amit tennie 
kellene, hogy életerős közösség 
legyen. Kificamodott étvágyuk ki-
elégítésén át sokan annyira meg-
rongálták az egészségüket, hogy 
szüntelen hadat visel lelkük ma-
gasztosabb érdekei ellen. Bár fél-
reérthetetlenül eléjük tárják, még-
sem fogadják el a világosságot. Fel 
kívánom hívni a gyülekezet tagjai-
nak figyelmét erre az ügyre. Össz-
hangba kell hoznunk szokásainkat 
az Isten akaratával. Miénk a bizto-
sítás: ’Hiszen Isten maga működik 
bennetek’, de az embernek is meg 
kell tennie a magáét: kerekedje-
nek étvágyuk és szenvedélyeik 
fölé. A vallásos élet megköveteli, 
hogy gondolkozásunk és szívünk 
együttműködjék az isteni erőkkel. 
Senki sem művelheti egyedül az 
üdvösségét, de Isten sem tudja el-
végezni azt helyette, csak együtt-
működik vele. Ha azután az ember 
komolyan igyekszik, Isten segít, 
hogy Isten fiává váljék.” – Bizony-
ságtételek, 6. kötet, 371-372.

Sátán tudja, hogy ha áthágjuk 
az egészség törvényeit, romlásunk 
biztos – de ha Isten egészségügyi 
reformját követjük, az ellenség 
kísértéseinek sokkal könnyebben 
ellenállhatunk. „A nagy ellenség 
jól tudja, hogy ha a mohóság és 
a szenvedélyek lesznek úrrá az 
emberen, akkor a test egészségét 
és az értelmi erőket feláldozza az 
’én’ oltárán, és tönkremegy. De 
ha a felvilágosodott elme uralja 
és megzabolázza az ösztönöket és 
hajlamokat, és az erkölcsi erőnek 
rendeli alá ezeket, akkor a kísér-
tések hatalma nagyon csekély.” – 
Confrontation, 58.

Tehát ha tökéletességre törek-
szünk, követjük az egészségügyi 
reformot. A hit általi megigazulás 
és az egészségügyi reform üzene-
tét összekapcsolva, ha komolyan, 

szívből ezek szerint élünk, a győ-
zelem a miénk.

„Krisztus akkor jön el népéért, 
ha majd az Ő jellemét tökéletesen 
tükrözni fogja” – Krisztus példá-
zatai, 40., azzal a néppel együtt, 
amelyet Urunkhoz hoztunk.

bEFEjEzés

„Az Úr a Sátán vádjaira azzal 
akar népe által megfelelni, hogy 
bemutatja a helyes elveknek való 
engedelmesség gyümölcseit. Azt 
akarja, hogy egészségügyi intéz-
ményeink az igazság tanúiként 
álljanak. Jelleget kell adniuk a 
munkának, amelyet el kell végez-
ni ezen utolsó napokban, hogy 
helyreállítsa az embert a szoká-
sok, étvágy és szenvedélyek meg-
reformálása által. A hetednapi 
adventistáknak be kell mutatniuk 
a világnak az egészségügyi reform 
előrehaladott alapelveit, amelye-
ket Isten adott nekünk.” – Medical 
Ministry, 187.

Végezetül, Testvéreim, nekünk 
egy nagyon komoly küldetést kell 
teljesítenünk – hogy hirdessük az 
evangéliumot és gyógyítsuk a vilá-
got a betegségek gyilkos fertőjétől, 
ami elárasztotta az emberiséget 
ősszüleink bukása óta. Ez legyen 
imánk: „Az Isten könyörüljön raj-
tunk és áldjon meg minket; vilá-
gosítsa meg az ő orcáját rajtunk. 
Hogy megismerjék e földön a te 
útadat, minden nép közt a te sza-
badításodat” (Zsoltárok 67:1-2). 
Az egyház az az eszköz, amelyet 
az Úr használ a világ megmenté-
sére. De ha az egyház saját maga 
nem gyógyult és egészséges, nem 
tudja megvalósítani küldetését. 
Tehát felhívom az egyház (a He-
tednap Adventista Reformmoz-
galom) összes tagját világszerte, 
hogy szenteljük életünket teljesen 
Istennek és kérjük az Urat, hogy 
tisztítson és gyógyítson meg min-
ket egyénenként és az egyházat is. 
Tapasztalataink több mint 95 éve 
alatt még mindig nem töltöttük be 
küldetésünket – és már több mint 
kétszer 40 éves utazást tettünk 
meg a pusztában! De még mindig 
nem túl késő. ÉBREDJÜNK FEL! 
ITT AZ IDEJE, HOGY EGÉSZ-
SÉGESEK LEGYÜNK ÉS GYÓ-
GYÍTSUK A VILÁGOT.
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A vég közEl!

„Az idők jelei ma azt mutatják, 
hogy nagy és ünnepélyes események 
küszöbén állunk. Világunkban min-
den kavarog. Szemünk előtt teljesed-
nek azok az események, amelyeknek 
a Megváltó próféciája szerint meg 
kell előznie eljövetelét: ’Hallano-
tok kell majd háborúkról és hábo-
rúk híreiről… Mert nemzet támad 
nemzet ellen, és ország ország ellen; 
és lésznek éhségek és döghalálok és 
földindulások mindenfelé’ (Máté 
24:6-7).

Mindenki számára rendkívül 
nagy jelentőségű időben élünk. 
Uralkodók és államférfiak, bizalmi 
állású és hatósági emberek, minden 
társadalmi osztályból való gondol-
kozó férfiak és nők figyelme a kö-
rülöttünk zajló eseményekre szege-
ződik. 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 he-
lyes látást ezekről a dolgokról. Benne 
tárulnak fel világunk történelmének 
végső nagy jelenetei, azok az ese-
mények, amelyek már előrevetítik 
árnyékukat. Közeledésük zaja meg-
remegteti a földet, és az emberek 
meghalnak a félelemtől.” – Próféták 
és királyok, 536-537.

Az emberiség fél a világ végétől. 
A különböző népek között és kultú-
rákban vannak elméletek, amelyek 
meghatározzák a történelem azon 
időpontját, amikor a régi rendszer 
elpusztul és a jólét és bőség kora 
kezdődik el – vagy ezzel ellentétben 
minden élőlény elpusztulása és a 
Föld elnéptelenedése következik be.

Egy biztonságos magbank Spits-
bergenben, mesterséges intelligen-
cia, föld alatti bunkerek (óvóhelyek) 
világszerte – ez csak néhány eszköz, 

amelyről sokan úgy gondolják, hogy 
szükségesek az emberiség (vagy 
esetleg néhány képviselőjének) 
megmentése érdekében, ha a világ 
vége bekövetkezik. Szerencsére a 
Krisztusban hívők birtokolják Isten 
Igéjét, és ezért ez az utolsó esemé-
nyekre készülő nép, amely várja Jé-
zus eljövetelét, nem épít föld alatti 
városokat, bárkát vagy bármilyen 
más anyagi eszközt a megmenekülés 
érdekében. A Bibliának és a 
Prófétaság Lelkének köszönhetően 
mi megértjük, hogy az utolsó 
krízisben nem fognak fennmaradni 
az ilyen anyagi eszközök.

Hogyan mehetünk át ezeken a 
próbákon? Hogyan tudunk erősen 
megállni, amikor „a világ vége” el-
jön? Mi a felelőssége a földön ma élő 
utolsó generációnak? Kétségtelenül, 
mivel tudjuk a válaszokat ezekre a 
kérdésekre, egyetlen őszinte keresz-
tény sem fogja csökkenteni ébersé-
gét. (Lásd Lukács 12:45-46.) Éppen 
ellenkezőleg. Ez a figyelmeztetés: 

Írta: 
Peter Cay-ohen, 
Fülöp-szigetek
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amely ezt mondja vala nékem: Írd 
meg: Boldogok a halottak, akik az 
Úrban halnak meg mostantól fogva. 
Bizony, azt mondja a Lélek, mert 
megnyugosznak az ő fáradságuktól, 
és az ő cselekedeteik követik őket” 
(Jelenések 14:13).

„Akik keresztény jellemre és tö-
kéletességre törekedtek, földi veté-
sük szerint aratnak majd az eljöven-
dő világban.” – Gondolatok a Hegyi 
beszédről, 83.

„Isten az erkölcsi értéket becsü-
li. A pénzsóvárgással be nem szeny-
nyezett, békés, szelíd és alázatos 
keresztény jellem becsesebb Isten 
szemében, mint a finomított arany, 
sőt, mint Ofir színaranya.” – Bizony-
ságtételek, 1. kötet, 498.

A lelkek ellenségének egy egész 
sor eszköze van arra, hogy jelle-
münk formálásának munkáját meg-
hiúsítsa. Isten Igéje kinyilatkoztatja 
ezeket számunkra: „Mert mindaz 
ami a világban van, a test kívánsá-
ga, és a szemek kívánsága, és az élet 
kérkedése nem az Atyától van, ha-
nem a világból” (1János 2:16). A 
Galatabeliekhez írott levél 5. feje-
zetében találhatunk egy listát a test 
cselekedeteiről, valamint számos 
szokásról, hajlamról és vonzalomról, 
amelyek veszélyesek lelki életünkre. 
Sajnos mi, keresztények sem dicse-
kedhetünk nagy sikerekkel ebben a 
küzdelemben…

„Senki se csalja meg önmagát e 
tekintetben. Ha a szívben büszke-
ség, önbecslés, uralomvágy, bekép-
zeltség, szentségtelen nagyravágyás, 
zúgolódás, elégedetlenség, keserű-
ség, rágalmazás, hazudozás, csalás 
él, akkor Krisztusnak ott nincs helye. 
Bizonyítékok igazolják, hogy Sátán 

lelkülete és jelleme uralja, nem Jé-
zus Krisztusé, Aki szelíd és alázatos 
szívű volt. Keresztény jellemmel kell 
bírnotok, amely megállja a helyét.” – 
Bizonyságtétel a lelkészeknek, 441.

bIztOnsÁgbAn A vIhAR
 IdEjén

Egyszer egy kis halászhajó vihar-
ba keveredett. A vihar jellemzően 
váratlanul kezdődik, és ez most is 
így volt. Az erős szelek és hatalmas 
hullámok dobálták a hajót. Akik a 
hajóban voltak, küzdöttek az életü-
kért, de erőfeszítéseik hiábavalónak 
bizonyultak. Semmi sem tudott 
rajtuk segíteni. Aztán eszükbe ju-
tott Jézus, aki a hajó hátsó részében 
aludt. „Mester, elveszünk!” – kiál-
tották kétségbeesetten, megpróbál-
va túlkiabálni a vihart. „Ments meg 
minket!” Krisztus soha nem fordul 
el azoktól, akik menekülésért kö-
nyörögnek hozzá. De megértették-e 
a tanítványok, hogy mit jelentett 
Krisztus jelenléte? Megértették-e, 
hogy lehetetlen elveszniük, ha Ő a 
fedélzeten van? Az egyetlen prob-
léma az volt, hogy nem Krisztusra 
összpontosítottak, hanem a viharra. 
Jézus ennyit tett, hogy megállítsa a 
vihart: „És felkelvén megdorgálá a 
szelet, és monda a tengernek: Hall-
gass, némulj el! És elállt a szél, és lőn 
nagy csendesség” (Márk 4:39).

A valóságban egyikünk sincs fel-
készülve a közelgő viharra, és senki 
sem tudja, hogy milyen lesz. Még a 
legfelkészültebb szentek sem tudják 
elképzelni, hogy mire lesz szükségük 
ahhoz, hogy el tudják viselni! Éppen 
úgy, mint ahogy a tanítványok nem 
tudták lecsendesíteni a vihart a ga-

„figyeljetek, vigyázzatok és imád-
kozzatok; mert nem tudjátok, mikor 
jő el az az idő” (Márk 13:33), mindig 
visszhangzik elméjében és befolyá-
solja életét és cselekedeteit.

Ezek nem csak kijelentések, han-
gos figyelmeztetések, amelyek szó-
székeinkről hangzanak, vagy lelki 
összejöveteleink felhívásai. Nem, 
hanem az Ihletés tolla magyarázza:

„Ahhoz, hogy megvallhassuk 
Krisztust a világ előtt, előbb ben-
nünk kell, hogy éljen. Senki sem 
vallhatja meg igazán Krisztust, csak 
ha Krisztus gondolatai és lelkülete 
él benne. Ha az istenfélelem külső-
sége vagy az igazság igaznak tartása 
mindig Krisztus megvallása lenne, 
azt mondhatnánk, hogy széles az út, 
amely az életre visz, és sokan meg-
találják azt. Meg kell értenünk, mit 
jelent Krisztust megvallani és meny-
nyiben tagadjuk meg Őt. Lehetséges 
ajkunkkal megvallanunk, tetteinkkel 
pedig megtagadnunk Őt. Ha a Lé-
lek gyümölcsei láthatók életünkben, 
akkor Krisztust valljuk. Ha mindent 
elhagyunk Krisztusért, életünk alá-
zatos, beszélgetésünk mennyei, vi-
selkedésünk pedig kifogástalan lesz. 
Ha bennünk él az igazság hatalmas, 
tisztító befolyása, és Krisztus jelle-
me megtestesül életünkben, akkor 
megvalljuk Krisztust. Ha az örök 
élet szavai vannak elvetve szívünk-
ben, igazságosság és béke a gyü-
mölcse. Megtagadhatjuk életünkkel 
Krisztust, ha megengedjük magunk-
nak a könnyű élet vagy a magunk 
szeretetét, ha bohóckodunk vagy 
tréfálkozunk, és ha a világ megtiszte-
lésére vágyunk. Megtagadhatjuk Őt 
megjelenésünkkel, a világhoz alkal-
mazkodással, rátarti külsővel vagy 
költséges öltözékkel. Csak szakadat-
lan őrködéssel és kitartó, csaknem 
szüntelen imával tudjuk életünkben 
visszatükrözni Krisztus jellemét, 
és az igazság megszentelő hatását. 
Sokan türelmetlen, féktelen lelküle-
tükkel elűzik családjukból Krisztust. 
Az ilyeneknek van mit legyőzniük 
e téren.” – Bizonyságtételek, 1. kötet, 
287-288.

A kEREsztény jEllEM

Ez az egyetlen dolog, ami az em-
bernek megmarad még halála után 
is: „És hallék az égből szózatot, 
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Krisztus jövetelének jelei 
túl világosak ahhoz, hogy 

kételkedjünk bennük. 
E dolgok fényénél az igazság 

minden hitvallójának erőteljes 
igehirdetőnek kellene lennie.
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lileai tengeren, Isten gyermekei sem 
fogják tudni lecsendesíteni a vihart, 
amely hamarosan eléri földünket. 
Egyedül Krisztus képes erre. Krisz-
tus velünk van a hajóban, ha nem 
feledkezünk el Róla. Jelenlétében 
minden más. Nélküle elvesznénk, 
de Ő le tudja csendesíteni a vihart 
és elűzi a félelmet. Nézzünk Meg-
váltónkra, ahelyett, hogy a viharra 
tekintenénk!

sIEtség és lOMhAsÁg

Ezek a szavak ellentétes jelenté-
sűek, de gyakran egyidejűleg jelen 
vannak életünkben. Mindenki siet-
ségben van világunkban ma… Arra 
vagyunk kényszerítve, hogy min-
dent gyorsabban hajtsunk végre, 
rohanjunk, hogy minél több helyre 
eljussunk, és gyorsan, sietve próbá-
lunk megoldani számos problémát. 
Az emberek gyorsan esznek, gyor-
san megházasodnak, gyorsan élnek 
és gyorsan meghalnak… Még a te-
metések időtartama is minden év-
ben rövidebb!

„Munka, kapkodás, sietség a na-
pirend náluk és nagyfokú világiassá-
guk megtette a maga romboló hatá-
sát gyermekeikre, a gyülekezetre és a 
világra. Azok példája fogja megítélni 
a világot, akik az igazság elvei szerint 
élnek.” – Bizonyságtételek, 4. kötet, 434.

Az emberek tovább rohannak, 
anélkül, hogy meggondolnák, merre 
is mennek. Mintha egy ember beül-
ne a taxiba és nem mondaná meg a 
sofőrnek a címet, csak ennyit mon-
dana: „előre”, és az autó csak menne 
előre. De hová?! A címet senki sem 
tudja! Hová rohan a világ? Miért 
sietünk annyira? Sofóniás próféta 
mondja: „Közel van az Úrnak nagy 
napja, közel van és igen siet; az Úr 
napjának szava keserves, kiáltoz 
azon a hős is” (Sofóniás 1:14).

„Isten népének meg kell szív-
lelnie a figyelmeztetést, és fel kell 
ismernie az idők jeleit. Krisztus jö-
vetelének jelei túl világosak ahhoz, 
hogy kételkedjünk bennük. E dol-
gok fényénél az igazság minden hit-
vallójának erőteljes igehirdetőnek 
kellene lennie. Isten mindenkit fel-
hív, mind a lelkészeket, mind a gyü-
lekezet tagjait: ébredjenek. Az egész 
mennyben lázas tevékenység folyik. 

A világtörténelem hatalmas léptek-
kel közeledik a végéhez. Az utol-
só idők veszedelmei között élünk. 
Nagy veszedelmek küszöbén állunk, 
és mi mégis alszunk. Ijesztő ez a tét-
lenség, a buzgalomnak ez a hiánya 
Isten ügyében.” – Bizonyságtételek, 1. 
kötet, 246-247.

Kérlek, figyeljétek meg ennek a 
bekezdésnek utolsó mondatát: mi 
állandóan sietünk, mégis lelkünk 
megmentésének munkájában a cse-
lekvés és komolyság hiánya mutat-
kozik meg! Ez egy meglepő ellen-
tét! A világ dolgaiban buzgó, gyors, 
lelkes hozzáállást tanúsítunk, de a 
lelki életben úgy viselkedünk, mint-
ha lenne még hét életünk és sehová 
nem kellene sietnünk. A Szentírás 
figyelmeztet, hogy ne késlekedjünk, 
mint Lót tette Sodomában. Nincs 
vesztegetni való időnk.

„Őrizkedjetek a hosszas habozás-
tól! Ne mulasszátok el a bűneitekből 
való megtérést, hanem keressétek 
Jézust és a szív tisztaságát! Ebben a 
tekintetben ezrek, tízezrek hibáztak, 
helyre nem hozhatóan, örök vesz-
tükre. Nem akarok sokat beszélni az 
emberi élet rövidségéről és bizony-
talanságáról, de van egy borzalmas 
veszedelem – olyan veszedelem, 
melyet sajnos nem értenek meg kel-
lőképpen –: ha késlekedünk a Szent-
lélek szavára hallgatni, és inkább to-
vább folytatjuk a bűnös életet. Mert 
valóságban a halogatás ezt jelenti. A 
legkisebb bűn elkövetése is azzal a 
veszedelemmel járhat, hogy az örök 
üdvösséget elveszíthetjük miatta. 
Amit mi nem győzünk le, az ben-
nünket győz le és megsemmisülé-
sünket idézi elő.” – Jézushoz vezető 
út, 32-33.

Személyes kapcsolatunk az Úr-
ral, őszinte bűnbánat, bűneink nyílt 
szívvel történő megvallása – ha nem 
vagyunk aktívak ezen dolgokban, 
akkor készületlenül fogunk találkoz-
ni Jézussal eljövetelekor.

Az EgyEsülés IdEjE

Az a fontos tényező, ami megha-
tározza az egyház és annak egyéni 
tagjai felkészültségét a végső komoly 
eseményekre, az egyesülésre való ké-
pességük és vágyuk.

„Kedves Testvéreim! Amint az 

ember szervezetének különböző 
részei alkotják testüket és amint az 
egész testet kormányzó észnek enge-
delmeskedve kell mindnek végezni 
a maga hivatását, ugyanúgy Krisz-
tus egyháza tagjainak is egyetlen 
részarányos testté kell egyesülniük, 
alávetni magukat a közösség meg-
szentelt értelmének.” – Bizonyságté-
telek, 4. kötet, 16. De miért? Sok ke-
resztény úgy gondolja, hogy ez nem 
szükséges, és elég személyes kapcso-
latot fenntartani Istennel és semmi 
másra nincs szüksége. Üdvözülhet 
bárki is másoktól függetlenül? Ki-
vételes esetekben igen, de Jézusnak 
minden időben volt megszervezett 
egyháza a földön.

Egyszer, amikor meglátogattam 
egy kőbányát, észrevettem szép for-
másan felrakott köveket, lekerekített 
sarkokkal, és eltűnődtem azon, hogy 
a kőfejtő hogyan tudta ilyen gyö-
nyörűen lekerekíteni őket, hogyan 
lettek ezek a kövek oválisak? A mun-
kás elmagyarázta nekem a folyama-
tot, kiderült, hogy nagyon egyszerű: 
téglalap alakú köveket vesznek, egy 
nagy dobba teszik őket és egy speci-
ális szerkezet segítségével egész nap 
forgatják. A súrlódás eredménye-
képpen a sarkok ledörzsölődnek, és 
a kövek gyönyörű formát vesznek 
fel. Az Ihletés tolla ezt írja: „Most 
élünk az Isten műhelyében. Sokan 
vagyunk meglehetősen durva kövek 
a kőbányából. Mégis, amikor megra-
gadjuk Isten igazságát, ez az igazság 
hatni fog ránk. Felemel minket és 
kiküszöböl belőlünk mindennemű 
tökéletlenséget és bűnt, bármilyen 
természetű legyen is az. Így készít fel 
rá, hogy szépségében lássuk meg a 
királyt, végül pedig a dicsőség orszá-
gában csatlakozzunk a tiszta és szent 
angyalok társaságához. Ennek a fo-
lyamatnak idelenn kell végbemennie 
rajtunk; itt kell alkalmassá tennünk 
testünket és lelki világunkat a hal-
hatatlanságra.” – Bizonyságtételek, 2. 
kötet, 355-356.

EgyEsülnI Az 
IgAzsÁgbAn

János 17:21-23. versekben Krisz-
tus egy megható imát mondott Aty-
jának a tanítványai közötti egységért. 
Hogyan valósulhat ez meg napjaink-
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ban? Az Úr hírnöke elmagyarázza:
„Láttam egy csapatot, amely szi-

lárdan és erős fegyverzetben állott 
őrhelyén és egy tapodtat sem hát-
rált meg azok támadása elől, akik a 
közösség megalapozott hitét akarták 
megingatni. Isten tetszéssel tekintett 
le rájuk. Három fokozatot láttam: az 
első, második és harmadik angyal 
üzenetét. Kísérő angyalom így szó-
lott: ’Jaj annak, aki ezeken az üze-
neteken a legcsekélyebb változtatást 
eszközölni merészeli. Ezen üzenetek 
helyes megértése életkérdés. Embe-
ri lelkek sorsa attól függ, hogy mily 
módon fogadják el azokat.’

Az üzeneteket szemlélve láttam 
azt is, hogy mily drágán szerez-
te meg tapasztalatait Isten népe. 
Nagy küzdelmekbe és sok szenve-
désbe kerültek azok. Isten lépésről 
lépésre vezette gyermekeit, amíg 
végül szilárd, megingathatatlan 
emelvényre állította őket. Láttam, 
amint egyes személyek e szilárd 
emelvényhez közeledtek és annak 
alapjait kezdték vizsgálni. Egyesek 
nagy örömmel, haladéktalanul 
felléptek arra. Mások ellenben 
hibákat kerestek az alapokban. 
Előbb javításokat óhajtottak eszkö-
zölni rajta, mert úgy vélték, hogy ak-
kor az emelvény tökéletesebb lesz és 
a rajta lévő emberek boldogabbak.

Egyesek leléptek az emelvényről, 
és megállapították, hogy az egész 
helytelenül van felépítve. Én azon-
ban láttam, hogy akik rajta voltak, 
mindannyian szilárdan állottak he-
lyükön, sőt még azokat is intették, 
akik leléptek, hogy hagyjanak fel 
folytonos panaszaikkal; mert Isten 
volt ennek a műnek építőmeste-
re és ők Istennel perlekedtek. Még 
egyszer elbeszélték Isten csodálatos 
cselekedeteit, amelyek őket erre az 
álláspontra vezették és szemeiket az 
ég felé emelve, fennhangon magasz-
talták Istent. Ez mély benyomást 
gyakorolt azokra, akik panaszkod-
tak, és arcukon alázatos kifejezéssel 

újra visszatértek oda.” – Tapasztala-
tok, látomások, 286-287.

A szOMbAt MInt 
EgyEsítő tényEző

„A szombat értéke, mint nevelési 
eszköz, felmérhetetlen. Isten min-
denre igényt tart, ami a miénk, de 
dicsőségével megáldva és átalakítva 
adja vissza…

A szombatot és a családot Isten 
az Édenben hozta létre, és azt akar-
ja, hogy azok felbonthatatlanul ösz-
szekapcsolódjanak. Ezen a napon 
jobban, mint a többi napokon, édeni 
életet élhetünk. Isten terve az volt a 
család tagjai számára, hogy egyesül-
jenek a munkában és a tanulásban, 
az istentiszteletben és a szórako-
zásban; az apa mint a család papja, 
a szülők együtt, mint gyermekeik 
tanítói és társai. A bűn következmé-
nyei megváltoztatták az életfeltétele-
ket, és megakadályozták ezt a szent 
társulást. Az apa gyakran egész hé-
ten alig láthatja gyermekeit. Majd-
nem teljesen meg van fosztva attól 
az alkalomtól, hogy társaságukban 
legyen és tanítsa őket. Isten szerete-
te azonban határt szabott a munka 
követelményeinek; irgalmas kezét 
a szombat fölé helyezte. Az Ő nap-
ján megőrzi a család számára a vele, 
a természettel és az egymással való 
kapcsolat alkalmát.” – Előtted az élet, 
248-249.

Itt Az Idő!

Nehémiás könyvében találunk 
egy leírást egy csodálatos 
együttműködésről Isten művében. 
Ma van mit tanulnunk a zsidóktól.

1. Egy cél egyesít. Nehémiás 
ilyen felhívást intézett: „Ti látjátok 
a nyomorúságot, amelyben mi va-
gyunk, hogy Jeruzsálem pusztán 
hever és kapui tűzben égtek meg; 
jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfa-
lát, és ne legyünk többé gyalázatul!” 

(Nehémiás 2:17). A közbenső célok 
(mint a gyülekezetek felépítése, a 
különböző intézmények megszerve-
zése) mellett Isten népének ma van 
egy általános célja is – hogy elké-
szüljön a Jézussal való találkozásra. 
Ez a dolog az, amelynek mindenek-
előtt egyesítenie kell mindazokat, 
akik várják eljövetelét.

2. Különböző emberek egyesül-
tek, hogy elérjék a célt. Nehémiás 
könyvének 3. fejezetében olvashatjuk, 
hogy a fal újjáépítésében papok, 
uralkodók, léviták, kereskedők, 
aranyművesek és kapu őrzők vettek 
részt. Ez azt jelenti, hogy különböző 
társadalmi és egyházi pozíciókban 
lévő emberek voltak. Ma hasonló 
a helyzet. „Nem a munka nagysága 
szabja meg az értékét, hanem a 
szeretet, mellyel végezzük, a tett 
mögött meghúzódó indíték.” – Bi-
zonyságtételek, 5. kötet, 279.

3. Amikor van egy cél és egység, 
mindig lesznek néhányan, akik el-
lenezni fogják. „Ezek mellett pedig 
javítgatának a Tékoabeliek, akik-
nek előkelői azonban nem hajták 
nyakukat az ő Urok munkájának 
jármába” (Nehémiás 3:5). Lesznek 
néhányan, aki gúnyolódnak, mint 
ahogy Szanballat tette a fal építői-
vel – gúnyolódott, hogy az Istenért 
végzett munkájuk hiábavaló. (Lásd 
Nehémiás 4:1-3.)

4. A legfőbb cél a lelkiség. 
Nehémiás 8. fejezete egy csodálatos 
történetről szól, a törvénykönyv ol-
vasásának megszentelő befolyásáról 
Izráelben. Az igazság apránként tá-
rult most Izráel elé. „És olvasa abból 
a piacon, mely a vizek kapuja előtt 
vala, kora reggeltől fogva mind dé-
lig, a férfiak és az asszonyok előtt 
és mindazok előtt, akik azt érthetik 
vala, mivel az egész nép nagy fi-
gyelemmel hallgatá a törvényt” 
(Nehémiás 8:3).

Kedves Testvérek és Testvérnők! 
Isten népe vajon tudja-e követni 
ugyanezt az ösvényt? Megértve kül-
detésünket, egyesülve és reformáci-
ót végrehajtva alázatosságban, bűn-
bánattal és megbocsátással. Adjon 
az Úr lehetőséget és vágyat az egye-
sülésre, hogy együtt dolgozhassunk, 
amíg tart a ma!

Krisztus velünk van a hajóban, ha 
nem feledkezünk el Róla. Jelenlétében 

minden más. Nélküle elvesznénk,
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bEvEzEtés
 
„Mindannyiunknak Jézus tanúi-

vá kell lennünk. A Krisztus kegyelme 
által megszentelt társadalmi erőnket 
fejlesztenünk kell, hogy lelkeket nyer-
jünk meg a Megváltónak. Hadd lássa 
a világ, hogy nem foglalnak le önzően 
saját érdekeink, hanem arra vágyunk, 
hogy másokkal is megoszthassuk ál-
dásainkat és kiváltságainkat. Lássák, 
hogy vallásunk nem tesz közömbössé 
vagy szőrszálhasogatóvá. Mindazok, 
akik vallják, hogy megtalálták Krisz-
tust, szolgáljanak úgy, ahogyan Ő tette 
az emberek javáért.” – Jézus élete, 120.

Mint hívők, el vagyunk hívatva, 
hogy aktívan terjesszük Isten Igéit – 
világosan, bátran, könyörületesen és 
tisztelettel, bármikor alkalom kínálko-
zik; elköteleződéssel, hogy tiszteljük 
Istent, mint életünk központját. Így 
tudunk pozitív változást előidézni a 
világban – akár szeretteink, akár más 
országbeli idegenek felé. Mennybe-
menetele előtt Jézus átadta tanítványa-
inak a nagy megbízatást, de ez ránk is 
vonatkozik. Sürget minket, hogy te-
gyünk tanítványokká minden népeket, 

menjünk el a széles világra és tanítsuk 
a megváltás tervének igazságát, és él-
jünk is aszerint. Míg mi csak egyszerű 
csatornák vagyunk, soha nem cselek-
szünk egyedül. Krisztus mindig velünk 
van, kinyilatkoztatva magát, hogy Ő a 
miénk. Ennek következtében sikerünk 
biztosított.

Az Előttünk ÁllÓ 
MIsszIÓ

A misszionárius egy vallásos cso-
port tagja, akit elküldenek egy terü-
letre, hogy hittérítő munkát végezzen 
vagy szolgálatot végezzen, például az 
oktatás, műveltség, társadalmi igazság-
szolgáltatás, egészségvédelem és gazda-
sági fejlődések területén. (Wikipedia)

Máté 28:19. versében Jézus fennha-
tóságát a nagy megbízatáshoz kötötte, 
és ez a hatalom tette képessé tanítvá-
nyait, hogy végrehajtsák a feladatot. 
Arra kér, hogy aktívak legyünk, ne 
tétlenek. Át kell lépnünk minden ha-
tárvonalat, legyen az földrajzi vagy más 
jellegű, hogy terjedjen az evangélium.

Az a közösség, amely nincs bele-
vonva mélyen és komolyan az evan-
gélium világszéles hirdetésébe, nem 

érti meg teljesen a megváltás tervét. 
A tanítványok küldetése az volt, hogy 
kiterjesszék az üzenet hirdetését a föld 
végső határáig.

Írásaiban Ellen White megemlítet-
te, hogy a misszionáriusok a munka 
egyhuszad részét sem végzik el annak, 
amit el kellene végezniük a lelkek meg-
mentéséért. (Bizonyságtételek, 5. kötet, 
11.) Ahelyett, hogy hívnánk az embe-
reket és várnánk rájuk, hogy hozzánk 
jöjjenek és kérdezősködjenek az igaz-
ságról, még alaposabb és komolyabb 
erőfeszítéseket kell fektetnünk abba, 
hogy az igazságot elvigyük hozzájuk.

Az idő eljött, hogy tevékeny misz-
szionáriusok legyünk, használva a 
közösségi médiát is a bibliai igazsá-
gok terjesztéséhez, a világi vélemé-
nyek és elméletek helyett. Nagyon 
hasznos a mai világban a világszéles 
média, mert az internet egy hatásos, ol-
csó eszköz, amely eljut a világ minden 
országába és minden keresztényt nem-
zetközi misszionáriussá tesz.

Az egyik kihívásunk, hogy nagyon 
kevés misszionárius van, a másik pedig, 
hogy még kevesebb, aki a frontvonal-
ban van. Valójában csak egy nagyon kis 
arányát (10%) képezik a misszionáriu-

Írta: 
Peter Cay-ohen, 
Fülöp-szigetek
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Írta: Gatera Sylvan, Ruanda
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soknak azok, akik hivatalosan az embe-
rek még el nem ért csoportjaiban dol-
goznak, míg majdnem 90% azok között 
dolgozik, akik már valamikor hallottak 
az igazságról.

Az evangéliumnak minden embert 
el kell érnie. Ezt a felhívást kaptuk: 
„Elmenvén e széles világra, hirdessé-
tek az evangéliumot minden terem-
tésnek” (Márk 16:15). Jézus adta a 
tanítványoknak a világos parancsot, 
hogy menjenek el különböző irányok-
ba. Először Isten Igéjét Izráel elveszett 
juhainak kellett elvinni, de aztán a kül-
detés szélesedett. Jézus ezt nemcsak 
megparancsolta, hanem istenségében 
fel is hatalmazta őket, hogy menjenek 
el az egész világra és hirdessék az evan-
géliumot minden népnek.

Mint a tanítványoknak, nekünk is 
tanítanunk kell az igazságot.

Munkánk része, hogy:
- hirdessük az evangéliumot
- csodákat tegyünk és
- megerősítsük Isten Igéjét.
Világos parancsot kaptunk, hogy 

menjünk el és hirdessük az evangéliu-
mot.

Pál apostol így kiáltott: „Mert ha az 
evangéliumot hirdetem, nem dicseked-
hetem, mert szükség kényszerít engem. 
Jaj ugyanis nékem, ha az evangéliumot 
nem hirdetem” (1Korinthus 9:16).

Az Isten népéhez tartozó férfiak és 
nők nem lehetnek lelkészek, igehirde-
tők, szombatiskolai tanítók stb. abból 
a célból, hogy ezáltal címet (titulust) 
vagy elismerést szerezzenek. Az az ál-
dás, hogy továbbadják tudásukat és 
másokat is Istenhez vezetnek és látják 
fejlődésüket az igazságban, önmagában 
elegendő. A dicsőség és jutalom majd a 
mennyben vár.

„Hirdesd az igét, állj elő vele alkal-
matos, alkalmatlan időben, ints, feddj, 
buzdíts teljes béketűréssel és tanítás-
sal” (2Timótheus 4:2). Timótheus fel-
adata az volt, hogy ne csak a gyüleke-
zeti tagoknak hirdesse Isten Igéjét, akik 
buzgón várták az Úr tanításait („alkal-
matos időben”), hanem azoknak is, 
akik nem várták, vagy nem voltak még 
készen arra, hogy befogadják Isten sza-
vait („alkalmatlan időben”).

Az „alkalmatos idő”-re jó példa, 
amikor az emberek szívesen fogadnak 
téged, amikor megosztod velük az igaz-
ságot. Az „alkalmatlan idő” inkább az 
utcán tanító prédikátor vagy evangé-
lista munkájára jellemző, vagy aki el 
meri vállalni a börtönmissziót, vagy a 
belvárosban lévő játszóterek közelében 

tanít, vagy a közösségi médián ke-
resztül. Ez alkalmatlan idő, ahol a leg-
többen nem nagyon érdeklődnek Isten 
Igéje iránt.

Hogyan haladjunk előre? Sokat ta-
nulhatunk az idősebbektől – azon kitű-
nő tanítóktól, akik befolyásolni tudják 
a következő generációt –, de magától a 
tökéletes Példaképtől, Jézus Krisztus-
tól is tanulhatunk.

Krisztus az út, az igazság és az élet 
(János 14:6), aki szeret minket és meg-
halt értünk. Arra szólít, hogy magasz-
taljuk fel nevét mindazok előtt, akik 
hallgatják az Igét, amit hirdetünk és lát-
va életünket, gyümölcsöt teremnek hit 
által (Zsidók 11:1), mert „holt a hit is 
cselekedetek nélkül” (Jakab 2:26).

A Krisztus napjaiban élő legtöbb 
tanító főképp a tárgy szellemi 
vonatkozásaira összpontosított, de 
Jézus a hallgatóinak egész lényéhez 
szólt, felhívást intézve hozzájuk, hogy 
Isten mellett döntsenek. (Lásd Márk 
1:22.) Ő az igazságot tanította, mert Ő 
maga az Igazság.

Ma, midőn az információ olyan 
könnyen elérhető a könyvekben és az 
interneten, ez a generáció mindent 
meg tud tanulni, amit csak lehet 
tudni az életről, az iskolában és az 
online kutatások során. Azonban az 
élet legjobb és legértékesebb leckéi 
nem élettelen dolgoktól származnak 
– hanem sokkal inkább olyan 
emberektől, akik már hosszabb ideje 
élnek, mint mi.

„Az ősz ember előtt kelj fel, és a vén 
ember orcáját becsüld meg, és félj a te 
Istenedtől. Én vagyok az Úr” (3Mózes 
19:32). Az egyik legjobb bibliavers 
azzal kapcsolatban, hogy a körülöttünk 
élő, tőlünk idősebb emberektől 
tanuljunk, Zsoltárok 141:5. versében 
található: „Ha igaz fedd engem: jól 
van az; ha dorgál engem: mintha fejem 
kenné. Nem vonakodik fejem, sőt még 
imádkozom is értök nyavalyájokban.” 
Fájdalmasan hangzik, nem? De 
időnként mindenkinek szüksége van 
a helyreigazításra, és mi sem vagyunk 
ez alól kivételek. A kor nemcsak 
bölcsességet ad az idősebbeknek, 
hanem történeteket, tapasztalatokat, és 
bibliai ismeretet is.

A nyOMtAtOtt lApOk 
FOntOssÁgA

Nagyon fontos figyelembe ven-
nünk a nyomtatott lapok befolyását. 
Valójában Isten alapelveinek feljegyzé-

se nagyon korán kezdődött. Láthatjuk, 
hogy Isten saját maga írta fel a tíz-
parancsolatot a kőtáblára a sínai-
hegyen. Azt is tudjuk, hogy a legna-
gyobb példányszámban nyomtatott 
első könyv a biblia volt.

A nyomtatás feltalálása után a tech-
nológia fejlődött és az írott szó egyre 
gyorsabb ütemben terjedt. A 15. száza-
di új síkágyas nyomtatási technika fel-
fedezésével, és az elektronikus média, 
mint pl. a 18. századi távíró és telefon 
feltalálásával az egyház a hírközlés új 
típusát láthatta, melyet a legjobban így 
nevezhetünk: „igény szerinti” hírközlés.

A Colporteur Ministry (Könyvárusító 
szolgálat) c. könyvben olvashatjuk, 
hogy még az igazságot tartalmazó 
kiadványok lapjai is értékesek, és a 
nyomtatott anyag minden sora, amely 
a jelenvaló igazságot tartalmazza, egy 
szent kincs. Ki tudja felmérni azt a 
befolyást, amit egy harmadik angyal 
üzenetét tartalmazó elszakadt lap tud 
gyakorolni egy olyan szívre, aki keresi 
az igazságot? „Jusson eszünkbe, hogy 
valaki örülne, ha elolvashatná azokat 
a könyveket és folyóiratokat, amelyek 
nekünk feleslegesek. Minden oldal egy 
fénysugár a mennyből, hogy bevilágítsa 
az utakat és sövényeket, és világosságot 
árasszon az igazság ösvényére.” – 
Colporteur Ministry, 151.

Egyéb híRközlésI 
Eszközök

Az írott vagy nyomtatott lapok mel-
lett még más formái is vannak a hírköz-
lésnek, amelyek a következők:

szemtől szemben történő élő 
hírközlés: A legtöbb lelkész szemtől 
szemben beszél a hallgatósággal. Jézus 
egy élő hallgatóság előtt szolgált. Az ős-
egyházban az igehirdetések, imaórák, 
evangélizációs összejövetelek, tanács-
kozások és más szolgálatok is jellemző-
en egy élő hallgatóság előtt folytak le.

Rádióadás, amely a rádió és a tele-
vízió megjelenésével jött létre.

Online hírközlés: amikor az inter-
net technológiája lehetővé tette, hogy 
az online média létrejöjjön, megszüle-
tett az online hallgatóság, akik az inter-
netet használják információszerzésre.

kombinált hírközlés: a közösségi 
média és a mobiltelefon technológiájá-
nak összekapcsolódásával jelent meg.

Ez az utolsó eszköz, a kombinált 
hírközlési technika a történetünk hőse, 
és ezen olvasmány további részének 
központi témája.
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hAsznÁlnunk kEll A 
közösségI MédIÁt Az 
EvAngélIzÁCIÓRA

Jézus felszólított minket, hogy 
menjünk el az egész világra és tegyünk 
tanítványokká minden népeket – és 
ahhoz, hogy ezt megtegyük a mai di-
gitalizált világban, még csak nem is 
kell elhagynunk otthonunkat. Elérhet-
jük és taníthatjuk az egész világot egy 
olyan eszközzel, amelyet a kezünkben 
tartunk, vagy egy kis számítógéppel, 
amelyet az ölünkbe veszünk. A világ 
megváltozott, és ez hatalmas lehetősé-
geket tartogat az egyház számára.

A történelem folyamán az a mód-
szer, amellyel az egyház végrehajtotta 
nagy küldetését, a technológia által fej-
lődött. Pál apostol számára ez a római 
út biztonságossá tétele volt.1 A refor-
máció idején ez a nyomtatott sajtó volt. 
Ma számunkra ez az internet befolyá-
sa, amely egyházunk szinte minden 
tagjának a kezében van, és bizonyára 
szomszédaink, barátaink körében is 
minden férfi, nő és gyermek rendelke-
zik ezzel.

A bolygó néhány pontján, különö-
sen Észak-Amerikában a gyülekezet 
látogatása általánosságban csökken. 
Még azokban a gyülekezetekben is, 
ahol nagy a részvétel, a helyi gyüleke-
zet hetente csak 1-3 órára látja vendé-
gül a hívő vagy érdeklődő embereket. 
Miközben a közösség és mindenki, aki 
ismeretségi körükbe tartozik, ébrenlé-
téből egyre több időt tölt az internet-
hez kapcsolódva.

Egy dIgItÁlIs vIlÁgbAn 
élvE

Amikor ezt mondjuk: „digitális vi-
lág”, kihangsúlyozzuk, hogy majdnem 
az egész világ csatlakozott a digitális 
technológiához. Az Adweek hírportál 
beszámol arról, hogy a felhasználók fi-
gyelme a televízióról a mobil eszközök 
és a közösségi média felé terelődött. 
Az emberek naponta majdnem több 
időt töltenek online, mint bármely más 
egyéb tevékenységgel. Társadalmunk 
itt tölti idejét – ezért ez az az új te-
rület, amely lehetőségeket kínál jé-
zus krisztus evangéliumának életet 
megváltoztató bemutatására.

A Global Web Index kutatója, Jason 
Mander nemrég tette közzé, hogy az 
összes online, számítógépen, lapto-
pon, okostelefonon és tableten töl-

tött idő a 2012-ben felmért napi 5,5 
óráról 2016-ra napi 6,5 órára növe-
kedett. Ezen online elfoglaltság egyik 
fő mozgatórugója a közösségi média. 
Mander kutatásával összhangban egy 
átlagos ember mindennap két órát 
tölt el a közösségi média használatá-
val, ami lehet pl. Facebook, Twitter és 
Instagram, és ez a szám évről évre nö-
vekszik.

Nézzünk meg néhány statisztikát, 
ami bemutatja, milyen jelentőségteljes 
a közösségi média az egyházi növeke-
désre, milyen kis mértékben használják 
ki az egyháztagok ennek előnyeit, és 
hasznos tanácsokat, hogy felépítsük 
(vagy megerősítsük) közösségi média 
használati stratégiánkat.

A Barna Group készített egy fel-
mérést, mely szerint 2017-ben a 
bibliaolvasók több mint fele hasz-
nálta az internetet (55%) vagy az 
okostelefonját (53%) bibliaversek 
keresésére és olvasására. Ez jelen-
tős növekedés 2011-hez képest (37 
és 18% egyenként).2 Az emberek az 
internetet és a közösségi médiát az 
istentiszteletek részeként is egyre na-
gyobb mértékben használják. Így tehát 
szükséges egy aktív jelenlét a közösségi 
médiában, hogy kihasználjuk ennek 
előnyeit, mivel a hallgatóságunk nagy 
része ott jelen van.

Egy másik felmérés arra jutott, hogy 
az egyházak majdnem 70%-a fel-
ajánlja az ingyenes Wi-Fi elérhető-
séget a tagoknak és a látogatóknak.3 
Ha egy egyház nem teszi ezt meg, el is 
veszítheti a barátkozókat.

A Nonprofit Marketing Guide kuta-
tása szerint a nonprofit előadók több 
mint 70%-a közösségi médiát az 
egyik legfontosabb kommunikációs 
csatornájának tekinti.4 A Nonprofit 
Marketing Guide 2016-os jelentésének 
megfelelően a nonprofit előadók 71%-
a a közösségi médiát tekinti a legfon-
tosabb kommunikációs csatornának, 
és csak a második helyen a weboldalát 
(80%). Így tehát ha egy lelkész sikere-
sen akarja hirdetni gyülekezetét és nö-
velni a taglétszámot, a közösségi média 
innentől kezdve nem egy olyan dolog, 
amivel jó, ha rendelkezünk, hanem a 
kommunikáció alapvető eszköze.

Az egyházak közel 85%-a hasz-
nálja a Facebook-ot.5 Az a helyzet, 
hogy a Facebook az egyház legfőbb kö-
zösségi média eszköze. Ha az egyház-
nak nincs Facebook-profilja, akkor an-
nak létrehozását előtérbe kell helyezni. 
Egy Facebook-oldal nemcsak a tagok-

nak biztosít teret a kapcsolattartásra, 
hanem az aktív online közösség fenn-
tartását is elősegíti, ahol lehetőség van 
új ötletek és kérdések megosztására.

Az egyházak csak 15%-a hasz-
nálja a twittert és az Instagramot. 
A Statista felmérése szerint az 
Instagramnak több mint 800 millió 
felhasználója volt, a Twitternek pedig 
330 millió 2017 végén. Ez óriási elér-
hető tömeg.

Az egyházak kb. 51%-a nyilat-
kozta azt, hogy legalább egy elöljáró 
tagja blogol vagy posztol rendszere-
sen a közösségi médiában.6 A folya-
matos posztolás döntő pont a közössé-
gi média sikerében, de a jó hír az, hogy 
ez a tevékenység könnyű, gyakorlatilag 
mindenki meg tudja tenni némi kezde-
ti iránymutatást követően.

Az egyházak 62%-a használja 
a közösségi hálózatot arra, hogy a 
kívülvalókat összekösse a közösség-
gel, míg ennél nagyobb mértékben, 
73%-ban használják a közösségi mé-
diát a közösségen belüli kapcsolat-
tartásra.7

A közösségi média a közösségen kí-
vül lévők mentőkötele, és használnunk 
kell, ha azt szeretnénk, hogy egyhá-
zunk gyarapodjon és növekedjen.

MEnjünk OdA, AhOl Az
EMbEREk A dIgItÁlIs 
vIlÁgbAn élnEk

„Az evangélizáció az a folyamat, 
amely során az evangéliumot elvisszük 
az embereknek, különösen a fiatalok-
nak (Z-generáció),8 oda, ahol vannak, 
és nem ahol mi szeretnénk látni őket… 
Amikor az evangélium eléri őket ott, 
ahol vannak, válaszuk az evangéliumra 
új irányt mutat a gyülekezetben.”9

Meghökkentő, hogy milyen gyor-
san változnak az események egyetlen 
év alatt, és a 2019-es év egy sor megle-
pő statisztikát tartalmaz, amit érdemes 
megfigyelnünk. Nézzük meg ezeket.

közösségi 
tér

havi aktív fel-
használók száma

Facebook 2,27 milliárd fő

Twitter 326 millió fő

Instagram 1 milliárd fő

LinkedIn 260 millió fő

Pinterest 250+ millió fő
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közösségi 
tér

havi aktív fel-
használók száma

Snapchat 255 millió fő

YouTube 1,9 milliárd fő

Reddit 330+ millió fő

WhatsApp 1,5 milliárd fő

Flickr 90+ millió fő

Wechat 1,08 milliárd fő

Weibo 446 millió fő

Telegram 200 millió fő

Viber 260 millió fő

Messenger 1,3 milliárd fő10

A fenti statisztika alapján tényleg 
nem tagadhatjuk a közösségi média 
eszközök használatának előnyeit, hogy 
terjesszük az evangéliumot a saját 
gyülekezeti tagjaink között, és hogy új 
tagokat vonzzunk a gyülekezeti esemé-
nyeinkre.

közösségI MédIA és Az
 EgyhÁz: A jÓ és A ROssz 
OldAlA

Előnye: Gyors információ megosz-
tás széles körben.

hátránya: Túl sok időt emészthet 
fel, értelmetlen és céltalan kikapcsoló-
dási forma lehet – vagy ami még ennél 
is rosszabb: negativitást, káromló sza-
vakat, pletykát, rágalmakat, rossz, rom-
boló híreket és gonosz dolgokat bemu-
tató eszközzé válhat.

Mégis az előnyei felülmúlják a 
hátrányait, és jelenleg ez az egyik leg-
hatásosabb lehetőség az evangélium 
terjesztésében, amelyet Krisztus ránk 
hagyott, hogy közöljük a társadalom-
mal. A kulcs az, hogy ne legyünk tudat-
lanok ennek előnyeiről és ne legyünk 
vakok, hanem inkább legyünk okosak, 
mint a kígyók, és szelídek, mint a ga-
lambok.

Az egyházon múlik, hogy kihasz-
nálja ezen figyelemre méltó találmányt 
és elvegye a lehetőséget a Sátántól, aki 
ezt a csodás technológiát uralni akarja 
a rossz, ártalmas dolgokkal. Hogy ezt 
megtehesse az egyház, sürgős szükség 
van a tervezésre, kutatásra és imára. 
„Az embernek elméje gondolja meg az 
ő útát; de az Úr igazgatja annak járását” 
(Példabeszédek 16:9).

Ha megkíséreljük kihasználni ezen 
digitális világ előnyeit, megtanulhat-
juk, hogyan használhatja csak jó dol-
gokra egyházunk a közösségi médiát. 
Számos blog, weboldal, sőt társaság 
létezik, hogy segítse az egyházakat a 
közösségi média legjobb kihasználásá-
ra, vagy a technikai működtetés rejtel-
meinek minél jobb megértésére.

Fel tudja vállalni egyházunk az in-
terneten keresztüli szolgálat költségeit? 
Igen, ha ez a prioritás.

A gAzdAgsÁgbÓl AdnI

Isten munkájának most gyorsan 
kell fejlődnie, és ha népe válaszol hí-
vására, indítani fogja a gazdagok szí-
vét, hogy adományokat ajánljanak fel, 
és ez lehetővé fogja tenni, hogy műve 
befejeződjön. „A hit Isten szavában in-
gatlannak birtokosává teszi népét, és ez 
lehetővé teszi a munkát a nagyvárosok-
ban, ahol várva várják az igazság üze-
netét.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 302. 
(Lásd 1Timótheus 6:17-19.)

„Ne költsük pénzünket olyan dol-
gokra, amik nem létfontosságúak. 
Isten elvárja, hogy minden elérhető 
dollárt helyezzünk az új területek nyi-
tásának munkájába, hogy bejusson az 
evangélium üzenete és csökkentsük a 
nehézségek hegyeit, amelyek akadá-
lyoznák missziós tevékenységünket.” – 
Manuscript Releases, 10. kötet, 216-217.

Pénzünk az Úr ránk bízott tőkéje. 
Késznek kell lennünk arra, hogy vála-
szoljunk a hívásra, és olyan helyre ad-
juk, ahol az Úrnak szüksége van rá.

bEFEjEzés

A közösségi média használata egy-
re elterjedtebb társadalmunkban, és 
egyre jobban befolyásolja az emberek 
kommunikációjának módjait. Ez nem 
egy puszta trend, ami majd eltűnik, 
hanem fenn fog maradni. Mivel a vi-
lág népességének elsöprő többsége 
jelen van online, az a 21. századi egy-
ház megbízatása, hogy használja ezen 
„világszéles szószéket”, hogy hirdesse 
Jézus Krisztus hatalmas életet megvál-
toztató üzenetét, a lehető leghamarabb.

Induljunk el kreativitással, bátran, 
és ezen csodálatos új eszközökkel ke-
zünkben osszuk meg a világgal a leg-
jobb hírt, több emberrel, mint eddig 
bármikor. Amint Jézus is tette, legyünk 
ott az emberekkel, ahol ők vannak. Az 
Ige digitálissá vált és ennek megfelelő-
en van velünk. „Istennél minden lehet-

séges”; „Mert az Istennél semmi sem 
lehetetlen” (Máté 19:26; Lukács 1:37).

hivatkozások:
1 Augustus császár (Kr. e. 27 – Kr. u. 

14) római békéjének (Pax Romana) 
köszönhetően biztonságosak voltak 
a körülmények, amikor Pál Rómába 
utazott. Epictetus sztoikus filozófus, 
aki Kr. u. 135. körül halt meg, 
kijelentette: „Nem voltak háborúk, 
sem harcok, sem nagyobb rablások 
vagy kalóztámadások, hanem órákon 
át utaztunk, és keletről nyugat felé 
hajóztunk.”

2 Barna Group (kutatócsoport, a 
kaliforniai, Ventura-ban lévő Isaachar 
Companies védelme alatt, 1984-től). 
Isten Igéje bárki számára elérhető az 
interneten, és olyan országokban élő 
emberek is tudják olvasni online a 
Bibliát, ahol be van tiltva.

3 LifeWay Research felmérése
4 A Nonprofit Marketing Guide több 

mint 1000 választ gyűjtött össze 
nonprofit szakemberektől, akik részt 
vettek a Nonprofit Kommunikációs 
Irányzatok felmérésben.

5 LifeWay Research felmérése
6 Buzzplant, egy keresztény központú 

digitális reklámügynökség.
7 Facts & Trends, egy felület, amely 

a keresztény vezetőket fontos 
információkkal látja el, gyakorlati 
tanácsokkal és bibliai hivatkozásokkal, 
amelyet 1957 januárjában alapítottak.

8 Z-generáció: azok, akik 1995 és 2010 
(vagy 1998 és 2016) között születtek. 
A legtöbb Y-generációs (aki kb. 1980 
és 1994 között született) emlékszik 
az internet megjelenésére és az 
okostelefonok fejlődésére is, amely a 
2000-es évek elején kezdődött el.

9 Christianity Rediscovered (A 
kereszténység újrafelfedezése) c. 
könyv, írta: Vincent Donovan (a 
tanzániai maszáj nép között az 
1960-as és 70-es évek között végzett 
missziómunkáról szól).

10 Statista: Több mint 22 500 kutatást, 
statisztikát és tanulmányt tartalmazó 
portál.
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Jézus: "Ímé eljövök hamar"

Nézem e világot, mint a hajós a háborgó tengert,
Vad hullámok látványa teszi próbára az embert.
Mint ha a végtelen víz és a haragos ég összefogna,
Hogy a védtelen hajóst szétzúzza, eltiporja!

Megremeg bizony a szív a sok baj láttán,
Sóhajtva száll hát az Úr felé könyörgő imám:
- Segíts ó Istenem, hisz' kicsiny vagyok én e földön.
- Légy most velem, jó Atyám, ezért könyörgöm!

Bizony por csupán minden gyarló, halandó lélek,
Nélküled elsodornának a közelgő események.
Játéka volnánk csupán gonosz ellenségünknek,
De Nálad, mindenki meglelheti a biztos menedéket.

Bajok jőnek, hiszen e világ elfordult Tetőled,
Inkább választva a bűnt, mint a Néked való engedelmességet.
Ezért vonatik már vissza e földről a Szent Lélek,
Az ember hódolója lett a bűnnek e végtelen sötétségnek.

Bár viharos szelek fújnak, csapkodnak a hullámok,
Ám az Úr megvéd, ha engedelmességgel Őt választod.
Nem is azért dühöng az orkán, hogy megrémüljünk,
Hanem lássuk, jő hamar Jézus! Testvéreim hát készüljünk!

Szőke Pál
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