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A vég közel van
Az ihletett zsoltáríró így imádkozott az Úrhoz: 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat” – és egy-
szerűen elmondta az okot is, hogy miért –, „hogy 
bölcs szívhez jussunk” (Zsoltárok 90:12).

Nekünk, halandóknak csak egy korlátozott 
időtartam áll rendelkezésünkre, amit itt e földön 
tölthetünk. Jézus „saját példájával tanította, hogy 
minden pillanatnak örökkévaló a következménye, 
hogy az időt olyan becsben kell tartani, mint a kin-
cset, és szent célokra kell fordítani.” – Jézus élete, 67.

Az évenkénti Imaheti felolvasás felbecsülhetet-
len lehetőséget biztosít, hogy kifejezzük szívből 
jövő hálánkat Teremtőnknek. Teljes őszinteséggel 
jöjjünk a kegyelem trónja elé a dicsőítés, hálaadás, 
bűnvallomás és esedezés buzgó szavaival.

Az erre az évre szóló olvasmányok témája – „Mi 
lenne, ha még ma?” – ráébreszt annak valóságára, 
hogy az idők jelei világosan kinyilatkoztatják, hogy 
az emberiségnek biztosított kegyelem nemsokára 
lezárul. Krisztus hatalma által sürgősen el kell ké-
szülnünk, hűséggel végezve ezt a munkát.

Mindannyian imádságos szívvel tanulmányoz-
zuk ezen Imaheti felolvasásokat, és vigyük el azok-
nak is, akik idősek vagy magányosak. Ne felejtkez-
zünk el a következő dátumokról:

Ima- és böjtnap: december 11., szombat
Adakozások a misszióra: december 12., vasárnap

A Szentlélek gyakoroljon mély benyomást szí-
vünkre és ébresszen rá az idő rövidségére, és arra 
a csodálatos lehetőségre, hogy még kereshetjük az 
Urat, amíg megtalálható, és segítségül hívhatjuk, 
amíg közel van! „Ezt pedig cselekedjétek, tudván 
az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserken-
jünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, 
mint amikor hívőkké lettünk” (Róma 13:11).
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VEZÉRCIKK

Igazság vagy hamisság. Őszinte-
ség vagy hazugság. Átláthatóság 

vagy a megtévesztő homályosítás.
Gyorsan közeledve a föld törté-

nelmének utolsó eseményeihez, az 
eluralkodó zűrzavar – a modern ci-
vilizáció babiloni filozófiái és szo-
kásai – a saját szemünk előtt omla-
nak össze. A nemzetek mérgesek, 
az indulatok lángra lobbannak, a 
vezetők dühösek. Már nem sok idő 
van hátra.

Úgy tűnik, hogy az egyik 
legnagyobb kihívás, amivel a 
társadalom jelenleg szembenéz, a 
kilencedik parancsolat áthágása: 
„Ne tégy a te felebarátod ellen 
hamis tanúbizonyságot” (2Mózes 
20:16). A tudatlanságból közölt ha-
mis információk és a megtévesztés 
szándékával rosszindulatúan ter-
jesztett félretájékoztatás egyaránt 
elterjedt, csakúgy, mint a Teremtő 
erkölcsi törvényének, a Tízparan-
csolatnak egyéb módokon való 
megsértése. Hogyan tudnak az is-
tenfélő emberek szembenézni ezzel 
a nyomasztó ellentéttel?

Az apostol felhívást intéz hoz-
zánk: „Végezetre, atyámfiai, legye-
tek erősek az Úrban, és az ő hatal-
mas erejében. Öltözzétek föl az 
Isten minden fegyverét, hogy meg-
állhassatok az ördögnek minden 
ravaszságával szemben. Mert nem 
vér és test ellen van nékünk tusa-
kodásunk, hanem a fejedelemsé-
gek ellen, a hatalmasságok ellen, ez 
élet sötétségének világbírói ellen, 
a gonoszság lelkei ellen, melyek a 
magasságban vannak. Annakokáért 
vegyétek föl az Istennek minden 
fegyverét, hogy ellentállhassatok 
ama gonosz napon, és mindeneket 
elvégezvén megállhassatok” (Efézus 
6:10-13).

FELFELÉ NÉZNI

A sötétség miatt egyáltalán nem 
kell meglepődnie senkinek sem. 

FÉNY A SÖTÉTBEN
Valójában, „Krisztus a föld törté-
nelmének legsötétebb szakában jön 
el.” – Krisztus példázatai, 286.

Leginkább azt tartsuk észben, 
hogy a mi Urunk és Megváltó Jézus 
Krisztusunk jön, hogy megszaba-
dítsa hűséges gyermekeit a heves 
üldözésből, ami nemsokára kegyet-
lenül elszabadul ellenük. Végtelen 
szeretetében előre elmagyarázta, 
hogy mi fog történni, hogy sen-
kinek ne kelljen félnie. Felszólít, 
hogy „kereskedjetek, míg megjö-
vök” (Lukács 19:13). „Mert ímé, 
sötétség borítja a földet, és éjsza-
ka a népeket, de rajtad feltámad az 
Úr, és dicsősége rajtad megláttatik” 
(Ésaiás 60:2).

„Krisztus második eljövetelének 
pontos ideje nincs kijelentve. Jézus 
így szólt: ’Arról a napról és óráról 
pedig senki sem tud’ (Máté 24:36), 
de megadta eljövetelének jeleit, és 
ezt mondta: ’Mikor mindezeket lát-
játok, tudjátok meg, hogy közel van, 
az ajtó előtt’ (Máté 24:33). Elmond-
ta nekik, amint eljövetelének jelei 
megjelennek, ’nézzetek fel és emel-
jétek fel a ti fejeteket, mert elközel-
gett a ti váltságtok’ (Lukács 21:28). 
Ezen dolgok fényében az apostol 
ezt írta: ’De ti, atyámfiai, nem vagy-
tok sötétségben, hogy az a nap tol-
vaj módra lephetne meg titeket. Ti 
mindnyájan a világosság fiai vagytok 
és nappal fiai’ (1Thessalonika 5:4-5). 
Mivel nem tudjuk Krisztus eljövete-
lének óráját, ’mértékletesen, igazán 

és szentül’ kell élnünk ezen a jelen-
való világon, ’várván ama boldog 
reménységet és a nagy Istennek és 
megtartó Jézus Krisztusunknak di-
csősége megjelenését’. 

Krisztus ’önmagát adta mi éret-
tünk, hogy megváltson minket 
minden hamisságtól, és tisztítson 
önmagának kiváltképpen való né-
pet, jó cselekedetekre igyekezőt’ 
(Titus 2:12-14). Népének meg kell 
őriznie különleges jellemét, mert 
Őt képviseli. Mindenkinek van 
elvégezni való feladata. A gazdag 
elhozhatja javait, a magas rangú a 
befolyását, a tanult a bölcsességét, 
a szegény az erényeit, erkölcsi tisz-
taságát, és így hatékony munkásai 
lehetnek Istennek. Helyes kapcso-
latba kell kerülniük Istennel, hogy 
visszatükrözhessék Isten dicsősé-
gének fényét, amely Jézus Krisztus 
arcán fénylik. Olvasunk egy osz-
tályról, akik messzire teszik Jézus 
eljövetelének napját; azonban az 
Ő eljövetele olyan lesz, mint a tol-
vajé éjjel, és őket hirtelen eléri a 
pusztulás. Hányan vannak, akik 
szeretnék magukat álomba ringatni 
a világ biztonságának bölcsőjében! 
Azonban most annak az ideje van, 
hogy felébredjünk álmunkból. Az 
apostol így szól: ’Nem vagyunk 
az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is 
aludjunk azért, mint egyebek, ha-
nem legyünk éberek és józanok’ 
(1Thessalonika 5:5-6).” – The Signs 
of the Times, 1889. június 24.
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juk tekinteni. Amikor pedig az áldás 
elhangzik azok felett, akik a szombat 
megszentelésével megdicsőítették 
Istent, hatalmas győzelmi kiáltás 
hangzik fel.

Nemsokára keleten megjelenik 
egy kicsiny fekete felhő, körülbe-
lül féltenyérnyi méretű. A távolból 
sötétnek látszó felhő körülveszi a 
Megváltót. Isten népe ebben a fel-
hőben felismeri az Emberfiának 
jelét. Ünnepélyes csendben figye-
lik a föld felé közeledő és egyre 
fényesebb és dicsőségesebb felhőt, 
mígnem nagy fehér felhő lesz belő-
le, amely megemésztő dicsőségként 
fénylik. Felette a szövetség szivár-
ványa ível. Jézus hatalmas győző-
ként lép elő. Most nem ’fájdalmak 
férfia’-ként jön, hogy kiigya a szé-
gyen és a szenvedés keserű poharát, 
hanem a menny és a föld győztese-
ként, az élők és holtak bírájaként… 
A Királyt útján szent angyalok ha-
talmas, megszámlálhatatlan soka-
sága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, 
mennyei dallam hangzik. Az égen 
számtalan tündöklő alak látható – 
’tízezerszer tízezer és ezerszer ezer’. 
Emberi tollal nem lehet megrajzol-
ni ezt a képet; az a tündöklés meg-
haladja az emberi képzeletet… [Az 
élet Fejedelmének] szent fejét nem 
csúfítja töviskorona. Szent hom-
lokán a dicsőség királyi koronája 
tündököl. Arca fényesebb, mint a 
vakító déli nap. ’És az Ő ruháján és 

tomporán oda vala írva az Ő neve: 
királyoknak Királya, és uraknak Ura’ 
(Jelenések 19:16).” – A nagy küzde-
lem, 569-570.

HOL VAGYUNK MI MOST?

„Ezek a létfontosságú események 
az ajtó előtt állnak, némelyek még-
is alszanak azok közül, akik állítják, 
hogy hisznek az igazságban. Kétség-
kívül a gonosz szolgához számítják 
majd azt, aki így szól magában: ’Ha-
logatja még az én Uram a hazajö-
vetelt’, ha megmaradnak a jelenlegi 
világgal kötött barátságukban. Csak 
akik reménnyel és hittel várnak, azok-
nak jelenik majd meg Krisztus, hogy 
üdvözítse, nem pedig, hogy bűnük 
miatt kérdőre vonja őket. Sokan jár-
tasak ugyan az igazság elméletében, 
mégsem ismerik az istenfélelem ere-
jét. Ha Isten szava élne a szívükben, 
Ő uralkodna az életükön is. Hitük, 
tisztaságuk és az Isten akaratának 
való engedelmességük bizonyítaná az 
Ige megszentelő hatalmát.” – Bizony-
ságtételek, 5. kötet, 15.

„Az örök valóságot kell lelki sze-
meink elé tárnunk, a világ vonzó 
dolgai pedig majd olyannak tűnnek 
fel, amilyenek valójában: haszon-
talanok, mint a hiúság. Mit is kezd-
jünk a világ hiúságaival, dicséreté-
vel, gazdagságával, tiszteletével vagy 
élvezeteivel?” – Evangélizálás, 194.

„Sokan azok közül, akik azt állít-

„A lélekpezsdítő igazság, hogy 
’küszöbön az Úr, legyetek ti 

is készen’, évek óta fülünkben cseng 
és nem kevésbé igaz ma, mint ami-
kor először hallottuk. A gyülekezet 
és Isten népének legégetőbb érdeke, 
és a megátalkodott, istentelen világ 
jelen és örök sorsa forog itt kockán. 
Valamennyien az ítélet előtt állunk. 
’Mert maga az Úr riadóval, arkangyal 
szózatával és isteni harsonával leszáll 
az égből: és feltámadnak először akik 
meghaltak volt a Krisztusban; Azután 
mi, akik élünk, akik megmaradunk 
[az Úr eljöveteléig], elragadtatunk 
azokkal együtt a felhőkön az Úr elé-
be a levegőbe; és ekképpen minden-
kor az Úrral leszünk’ (1Thessalonika 
4:16-17). Az Úr azután megjelenik 
a mennyből és ’bosszút áll azokon, 
akik nem ismerik az Istent, és akik 
nem engedelmeskednek a mi Urunk 
Jézus Krisztus evangéliumának’ 
(2Thessalonika 1:8).” – Bizonyságtéte-
lek, 5. kötet, 14-15.

A SZABADULÁS JELENETE

„Isten a mennyből fogja meg-
hirdetni Jézus eljövetelének napját 
és óráját, és megkötni népével az 
örökkévaló szövetséget. Szavai zúgó 
mennydörgésként zengenek végig a 
földön. Isten Izraele figyel, felfelé te-
kint. Arcuk Isten dicsőségétől fény-
lik, mint a Sínai-hegyről alászálló 
Mózesé. A gonoszok képtelenek rá-

1. FELOLVASÁS  
2021. december 3. 
péntek

Összeállítás 
E. G. White írásaiból

AZ ÍGÉRET
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ják, hogy Krisztus közeli eljövetelére 
várnak, e világhoz alkalmazkodnak 
és inkább keresik a világ tetszését, 
mint Istenét… Ha nem követik az 
’igaz és hű Tanúbizonyság’ tanácsát, 
ha nem térnek meg őszintén és ha 
nem vásárolnak ’tűzben megpróbált 
aranyat’, ’fehér ruhákat’ és ’szem-
gyógyító írt’, úgy az Üdvözítő kiveti 
őket szájából.” – Tapasztalatok, láto-
mások, 118.

„Sátán azonban állandóan azon 
mesterkedik, hogy az ember figyel-
mét ez isteni igéktől elvonja és az Is-
ten ígéreteihez és követelményeihez 
való ragaszkodásában megingassa. 
Szükséges azért, hogy ezek az igék 
kitörölhetetlenül vésődjenek az em-
beri szívbe és emlékezetbe.” – Pátri-
árkák és próféták, 525.

„Zarándokok és idegenek va-
gyunk, akik várakozunk, remélünk 
és esedezünk boldog reménységünk 
megvalósulásáért, a mi Urunk és 
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsősé-
ges megjelenéséért. Ha hisszük ezt, 
milyen eleven tevékenységre fog ser-
kenteni ez a hit és ez a reménység! 
Milyen buzgó szeretetet kelt egymás 
iránt, milyen gondos, szent életet Is-
tennek dicsőségére! Majd végül, ha 
jutalmunkra tekintünk, milyen éles-
sé válik a választóvonal közöttünk és 
a világ között!” – Evangélizálás, 194.

AZ IDŐ RENDKÍVÜL KÖZEL 
VAN

„Isten féken tartó Lelkének visz-
szavonása már meg is kezdődött. 
Gyors ütemben követik egymást a 
szélvészek, viharok, tüzek, árvizek, 
szerencsétlenségek a tengeren és a 
szárazföldön. A tudomány igyek-
szik megmagyarázni ezeknek okait. 
Sűrűsödnek körülöttünk a jelek és 
Isten Fiának közelségéről tanúskod-
nak, de ezeket mind mással indo-

kolják, csak az igazi okkal nem. Az 
emberek nem ismerik fel az őrálló 
angyalokat, akik a négy szelet tart-
ják, hogy ne fújjanak, míg el nem 
pecsételik Isten szolgáit. De amikor 
Isten utasítja majd angyalait, hogy 
eresszék el a szeleket, olyan tusa 
következik, melyet képtelen leírni a 
toll.” – Bizonyságtételek, 6. kötet, 408.

„Közvetlenül az örökkévaló vi-
lág mezsgyéjén állunk, az üdvösség 
ellenségének mégis az a célja, hogy 
távolinak gondoljuk az idők lezárá-
sának időpontját. Az ellenfél min-
den elképzelhető módon támadja 
azokat, akik azt vallják, hogy ők az 
Isten parancsolattartó népe és hogy 
arra várnak, hogy az Üdvözítő má-
sodszor jelenjék meg az ég felhői-
ben hatalommal és nagy dicsőség-
gel. Ahányat csak lehetséges, rávesz, 
hogy halogassa a felkészülést erre a 
végzetes napra, és lélekben a világhoz 
váljék hasonlóvá, a világ szokásait 
követve. Megriadtam, mikor láttam, 
hogy azok közül, akik bár magasztos 
hitvallást tesznek az igazságról, sokak 
szívét és gondolkodását mégis a vi-
lág szelleme uralja. Önzést és bűnös 
kielégüléseket melengetnek, de a va-
lódi istenfélelmet, a megvesztegethe-
tetlen becsületességet nem ápolják…

Mivel ilyen rövid idő áll már csak 
rendelkezésre, népünk imádkozzék, 
őrködjék, és semmi esetre se hagy-
ja elterelni magát az előttünk álló 
hallatlanul fontos eseményre való 
előkészülettől. Mivel látszólag meg-
nyúlt az idő, sokan hanyagokká és 
közönyössé váltak, ami szavaikat és 
cselekedeteiket illeti. Nem veszik 
eszükbe veszedelmüket, nem látják, 
nem is értik meg, hogy Istenük ke-
gyelme rejlik a próbaidő meghosz-
szabbításában, hogy idejük legyen 
megfelelő jellemet kialakítani az el-
jövendő halhatatlan életre. Minden 
egyes perc a lehető legértékesebb. 

Nem azért kapnak még időt, halasz-
tást, hogy kényelmüket keressék, 
nem azért, hogy a világ polgáraivá 
zülljenek, hanem hogy legyőzze-
nek jellemükben minden hibát és 
hogy másoknak is segítsenek, hogy 
példamutatásukkal és velük való 
személyes foglalkozással feltárják 
előttük a szentség szépségeit. Isten-
nek népe van a földön, akik hittel 
és szent reménységgel figyelmesen 
nyomon követik a gyorsan teljesedő 
jövendölések beteljesedését és akik 
az igazság iránti engedelmességgel 
törekednek megtisztítani lelküket, 
nehogy mikor Krisztus megjelenik, 
menyegzői ruha nélkül találja őket.” 
– Bizonyságtételek, 4. kötet, 306-307.

„Kedves Testvéreim! Legyenek 
állandóan Isten parancsolatai és Jé-
zus Krisztus bizonyságtétele gondo-
lataitoknak tárgyai, és ezek űzzék el 
a világi gondolatokat tőletek. Midőn 
lefekszetek és mikor felkeltek, ezek-
ről elmélkedjetek. Életetek és eljárá-
sotok legyen összhangban az ember 
Fiának eljövetelével. Az elpecsételés 
ideje rövid, és csakhamar bevégző-
dik. Most, amíg a négy angyal tartja 
a négy szelet, itt az ideje, hogy meg-
erősítsük és biztosítsuk elhívatásun-
kat és kiválasztottságunkat.” – Ta-
pasztalatok, látomások, 56.

„A világtörténelem zárójelenete-
inek idejében élünk. A jövendölések 
gyors egymásutánban teljesednek be. 
A próbaidő órái sebesen peregnek.

Nincs vesztegetni való időnk, 
egyetlen perc se! Ne találjanak min-
ket őrhelyünkön aludva. Senki se 
mondja szívében, vagy tetteivel: 
’Halogatja még az én Uram a haza-
jövetelt’. A figyelmeztetés komoly 
szavaival hirdessük Krisztus közeli 
eljövetelét. Késztessük az embere-
ket mindenfelé arra, hogy tartsanak 
bűnbánatot és meneküljenek a közel-
gő harag elől. Rázzuk fel őket, hogy 

„Minden keresztény előjoga nemcsak várni, hanem siettetni a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelét. Ha mindaz, aki Krisztus nevét vallja, gyümölcsöt teremne az Ő 
dicsőségére, gyorsan bevethetnénk az egész világot az evangélium magjával. Az 
aratás hamar beérne és Krisztus eljönne, hogy betakarítsa az értékes gabonát."
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lássanak azonnal az előkészülethez, 
mert nem tudjuk, mi következik.” – 
Bizonyságtételek, 8. kötet, 252-253.

MILYEN KÖZEL VAN?

„A tanítványok ezt kérdezték: 
’Micsoda jele lesz a Te eljöveteled-
nek, és a világ végének?’ Jézus jelek-
ről beszélt, és ezt mondta: ’Mikor 
mindezeket látjátok, tudjátok meg, 
hogy közel van, az ajtó előtt’ (Máté 
24:3, 33). A Megváltó egyik kije-
lentését sem szabad cáfolni másik 
kijelentésével. Jóllehet senki em-
ber nem tudja eljövetelének napját, 
sem óráját, de tanultuk, és tudnunk 
is kell, hogy mikor van közel. Isten 
arra is tanít, hogy ha figyelmen kívül 
hagyjuk intését, és nem akarunk tu-
domást venni adventje közeledtéről, 
ez éppoly végzetes lesz számunkra, 
mint Noé kortársainak az, hogy nem 
vettek tudomást az özönvíz közeled-
téről… ’Hogyha tehát nem vigyá-
zol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, 
és nem tudod, mely órában megyek 
hozzád’ (Jelenések 3:3).” – A nagy 
küzdelem, 330-331.

„Krisztus eljövetele közelebb van, 
mint akkor volt, mikor hívőkké let-
tünk. A nagy küzdelem a végéhez kö-
zeledik. Isten csapásai megérkeztek. 
Ünnepélyesen figyelmeztet az Úr: 
’Azért legyetek készen ti is; mert amely 
órában nem gondoljátok, abban jő el 
az embernek Fia’ (Máté 24:44).

Mégis sokan, sokan vannak gyü-
lekezeteinkben, akik alig tudnak 
valamit a jelen igazság valódi je-
lentéséről. Felhívom őket, hogy ne 
vegyék semmibe az idők jeleinek 
beteljesedését, melyek oly félreért-
hetetlenül kiáltják, hogy közel a vég. 
Óh, hányan vannak, akik nem lelkük 
üdvösségét keresték és rövidesen 
keservesen fogják siratni a sorsukat: 
’Elmúlt az aratás, elvégződött a nyár, 
és mi nem szabadultunk meg!’ (Je-
remiás 8:20).” – Bizonyságtételek, 8. 
kötet, 252.

„Nagyon közel van az a nap, ami-
kor minden lélek sorsa örökre eldől. 
Az Úrnak ez a napja gyorsan közele-
dik. A hamis őrállók felemelik szavu-
kat: ’Minden rendben van’; de Isten 
napja rohamosan közeledik. Léptei 

olyan csendesek és leplezettek, hogy 
nem ébresztik fel a világot a halálsze-
rű álomból, amelybe beleestek. Míg 
az őrállók így szólnak: ’Béke és biz-
tonság’, ’hirtelen veszedelem jő rá-
juk, és semmiképpen meg nem me-
nekednek’, ’mert mintegy tőr, úgy 
lep meg mindeneket, akik az egész 
föld színén lakoznak’ (1Thessalonika 
5:3; Lukács 21:35). Ez meglepi a 
szórakozni vágyókat, az élvezetek 
szerelmeseit és a bűnösöket, mint az 
éjjeli tolvaj. Amikor látszólag min-
den biztonságban van, és az embe-
rek békésen otthonaikban pihennek, 
akkor a portyázó, lopakodó éjjeli tol-
vaj lecsap áldozatára. Már túl késő 
megelőzni a veszedelmet, és ekkor 
rájönnek, hogy valamelyik ajtó vagy 
ablak nem volt jól bezárva és bebiz-
tosítva. ’Azért legyetek készen ti is; 
mert amely órában nem gondol-
játok, abban jő el az embernek Fia’ 
(Máté 24:44). Az emberek most 
hamis biztonságban érzik magukat 
a népszerű egyházakban; azonban 
mindenki legyen óvatos, nehogy 
egy rés nyitva maradjon az ellenség 
számára, hogy bejuthasson. Nagy 
erőfeszítéseket kell tenni, hogy ezt 
a tárgyat a nép elé tárjuk. Azt a ko-
moly tényt, hogy az Úr napja hirte-
len, váratlanul fog eljönni, nemcsak 
a világ, hanem a saját gyülekezetünk 
elé is kell tárnunk. A próféciák félel-
metes figyelmeztetései minden em-
berhez szólnak. Senki se érezze úgy, 
hogy biztonságban van és nem fogja 
meglepetés érni. Senki prófécia-ér-
telmezése ne befolyásoljon minket 
az események ismeretének helyes 
megítélésében, amelyek azt mutat-
ják, hogy ez a nagy esemény már na-
gyon közel van.” – Fundamentals of 
Christian Education, 335-336.

HOGYAN KÉSZTESSEN 
EZ BENNÜNKET 
CSELEKVÉSRE?

„Minden keresztény előjoga 
nemcsak várni, hanem siettetni a 
mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. 
Ha mindaz, aki Krisztus nevét vallja, 
gyümölcsöt teremne az Ő dicsősé-
gére, gyorsan bevethetnénk az egész 
világot az evangélium magjával. Az 
aratás hamar beérne és Krisztus el-
jönne, hogy betakarítsa az értékes 
gabonát.

Testvéreim, könyörögjetek a 
Szentlélekért! Isten megtartja vala-
mennyi ígéretét. Bibliával kezetek-
ben mondjátok: Azt teszem, amit 
mondtál. Hivatkozom ígéretedre: 
’Kérjetek és adatik néktek, keresse-
tek és találtok, zörgessetek és meg-
nyittatik néktek.’ ” – Bizonyságtéte-
lek, 8. kötet, 22-23.

„A lelkészek és egyháztagok 
széledjenek szét az érő mezőkre és 
mondják meg a közönyösöknek és 
nemtörődömöknek, hogy addig ke-
ressék az Urat, amíg megtalálható. 
A munkások mindenhol aratnivaló-
val találkoznak, ahol csak hirdetik a 
Biblia elfelejtett igazságait. Meglelik 
majd azokat, akik szívesen elfogad-
ják az igazságot és a lelkek megnye-
résének szentelik életüket.” – Bi-
zonyságtételek, 8. kötet, 253.

HELYESEN ÁLLÍTSUK 
FEL A FONTOSSÁGI 
SORRENDET!

„Nincs időnk most arra, hogy 
erőnket és tehetségünket világi vál-
lalkozásokra adjuk. Merüljünk talán 
a világ szolgálatába, önmagunk szol-
gálatába és veszítsük el az örök életet 
és a menny örök boldogságát? Ezt 
nem engedhetjük meg magunknak! 
Összes képességeinket használjuk 
Isten szolgálatára! Akik befogadják 
az igazságot, azoknak fáradozniuk 
kell, hogy növeljék a férfiak és nők 
számát, akik majd Isten munkatársa-
ivá lesznek…

Az egész mennyet érdekli, ho-
gyan fejlődik a mű, melyért Krisztus 
a földre jött. Mennyei ügynökségek 
nyitnak utat az igazság fénye előtt, 
hogy beragyogják a föld sötét helye-
it. Angyalok várják, hogy érintkez-
hessenek azokkal, akik nekilátnak a 
feladatnak, melyre évek óta felhív-
ták figyelmüket…

Az Úr nem dicsérheti meg népét, 
mely kegyességet vall; aki vallja, hogy 
hisz Krisztus közeli eljövetelében, de 
nem figyelmezteti a nagyvárosokat a 
földre rövidesen lesújtó csapásokra. 
Akik ezt teszik, hanyagságukért íté-
letre kerülnek. A bűneikben pusztuló 
lelkekért Krisztus drága életét adta 
oda. Visszautasítsuk-e a ránk szabott 
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munka végzését? Visszautasítsuk-e, 
hogy együttműködjünk Istennel és 
a mennyei ügynökségekkel? Ezrek 
teszik ezt. Nem válnak eggyé Krisz-
tussal. Elmulasztják Krisztus nagy 
áldozatát átsugározni életükön, oly 
megmentő kegyelmen át, mely az 
igazságos cselekedeteken át fedi fel az 
igazságot. Pedig Isten Fia áldozata ezt 
a feladatot ruházta az emberre. Ezt 
tudva közönyösek maradhatunk-e? 
Felhívom testvéreinket, ébredjenek 
fel! Lelki képességeink elgyengülnek 
és elpusztulnak, ha nem használjuk 
őket, lelkeket nyerni meg Krisztus-
nak. Milyen kifogást hozhatunk fel, 
ha elhanyagoljuk a hatalmas és nagy-
szerű munkát, melynek elvégzéséért 
Krisztus életét adta oda?

Addig a néhány napig, amit itt 
a földön élünk, nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy jelentékte-
len semmiséggel töltsük időnket. 
Alázzuk meg lelkünket Isten előtt, 
hogy mindannyiunk szíve befogad-
ja az igazságot. Rejtsük el életünket 
Krisztus által Istenben. Csak mikor 
kisgyermekként keressük az Urat, 
mikor megszűnünk hibákat keres-
ni testvéreinkben és azokban, akik 
hűségesen igyekszenek hordozni a 
mű felelősségét, amikor törekedni 
fogunk összhangba hozni szívünket 
Istennel – csakis akkor tud felhasz-
nálni neve dicsőítésére.

Ahhoz, hogy munkánkat elfo-
gadja, szükséges, hogy mindnyájan 
önfeláldozó lelkülettel álljunk Isten 
előtt. Ne feledjük, hogy hitvallásunk 
lyukas garast sem ér, ha nem lakik 
szívünkben az igazság. Isten átalakí-
tó hatalmának mindnyájunkat meg 
kell ragadni, és akkor megértjük a 
pusztuló világ szükségleteit. Üze-
netem veleje ez: Készüljetek fel az 
Úrral találkozni! Igazítsátok meg 
lámpásaitokat, hadd világítsátok be 
a főutakat és a sövények mellékét az 
igazság fényével! …

Testvéreim! Keressétek az Urat, 
míg megtalálható. Közeledik a nap, 

mikor az idejüket, a kínálkozó alkal-
makat elfecsérlők azt kívánják majd: 
bárcsak keresték volna az Urat. Isten 
megadta nektek az ésszerű gondol-
kodás képességét. Ma azt akarja, 
hogy maradjatok az ésszerűség és 
munka területén. Azt akarja, hogy 
szétszéledjetek a gyülekezeteinkbe, 
és fáradozzatok érte odaadóan. Azt 
akarja, hogy szervezzetek összejö-
veteleket a gyülekezeten kívüliek 
számára, hogy az emberek meghall-
ják a figyelmeztetés utolsó üzeneté-
nek igazságait. Lesz, ahol örömmel 
fogadnak majd titeket, és megkö-
szönik, hogy segítségükre siettetek. 
Segítsen az Úr, hogy hozzáfogja-
tok a munkához, mint még soha! 
Lássunk munkához azokért, akikhez 
még nem jutott el a világosság.” – Bi-
zonyságtételek, 9. kötet, 111-114.

AZ ÍGÉRET TELJESEN 
VALÓS

„Jézus ismét eljön, de nem úgy, 
mint egykoron Betlehemben, sem 
úgy, miként Jeruzsálembe bevo-
nult, midőn a tanítványok ujjongva 
kiáltottak ’hozsannát’ Neki; hanem 
eljön az Atyának dicsőségében, az 
összes szent angyalokkal egyetem-
ben, akik elkísérik földi útjára. A 
menny teljesen üres marad, mert az 
angyalok Mesterüket kísérik el, és 
a földön az élő és várakozó szentek 
a menny felé, Jézus felé tekintenek, 
amiképpen a galileai férfiak tették, 
midőn az Úr az Olajfák hegyéről a 
mennybe szállt. Ama napon csak 
a jámborok, a szentek kiáltanak fel 
ujjongva, akik igazán alázatosan és 
szelíden követték Krisztus példáját: 
’Ímé Istenünk, akit mi vártunk és aki 
megtart minket!’…

Hallgathatunk-e ily dicsőséges 
reménység, ily tökéletes megváltás 
tudatában, melyet Krisztus saját 
vére árán szerzett meg számunkra? 
Ne magasztaljuk-e és ne áldjuk-e 
mi is fennhangon az Üdvözítőt, mi-

ként a tanítványok tették, midőn az 
Úr bevonult Jeruzsálembe? Nincs-e 
közelebb hozzánk ama nagy nap, 
mint volt hozzájuk? Vajon ki akadá-
lyozhatna meg minket abban, hogy 
Istent magasztaljuk és áldjuk, mert 
a halhatatlanságba és megdicsőülés-
be vetett reménységünk nemsokára 
teljesedik?” – Tapasztalatok, látomá-
sok, 120-121.

„A Krisztus második eljöveteléről 
szóló üzenetet élő erőnek kell kísér-
nie. Nem szabad addig nyugodnunk, 
amíg nem látjuk, hogy lelkek térnek 
meg az Úr eljövetelének boldog re-
ménységére. Az apostolok napjai-
ban az általuk hirdetett üzenet való-
ságos munkát végzett, nevezetesen 
lelkek fordultak el a bálványoktól, 
hogy az élő Istennek szolgáljanak. 
A napjainkban végzendő munka 
ugyanolyan valóságos, az igazság pe-
dig hasonlóan igazság. A különbség 
csak az, hogy nekünk ezt az üzenetet 
annyival komolyabban kell hirdetni, 
amennyivel az Úr eljövetele köze-
lebb van.” – Evangélizálás, 193.

„Tökéljük el, hogy minden tő-
lünk telhetőt megteszünk a világos-
ság terjesztéséért magunk körül. 
Ne csüggedezzünk, hanem legyünk 
derűsek, és tartsuk mindig Jézust a 
szemünk előtt.” – Bizonyságtételek, 8. 
kötet, 253.

„Régóta várjuk Üdvözítőnk eljö-
vetelét. De azért az ígéret cseppet 
sem bizonytalanabb. Nemsokára 
megígért otthonunkban leszünk. 
Ott majd Jézus az Isten trónjától 
folyó víz mellé vezet és megmagya-
rázza életünk sötétnek tűnt esemé-
nyeit, a gondviseléseket, melyeken e 
földön átvezetett, hogy tökéletesítse 
jellemünket. Ott majd meglátjuk 
teljes dicsőségükben a visszaállított 
Éden szépségeit. Az Üdvözítő lába 
elé tesszük majd koronáinkat, me-
lyeket fejünkre helyezett, és arany 
hárfáinkkal megtöltjük az egész 
mennyet a trónon ülőnek dicséreté-
vel.” – Bizonyságtételek, 8. kötet, 254.
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mennyei udvarokba? „Az egész nép 
tartsa magát az Úr parancsolatjá-
hoz” (2Krónika 23:6).

Amikor a kérdést feltették az őr-
állónak, a válasz ez volt: „’Közelg 
a reggel, de még éjszaka van!’… A 
reggel és az éj küszöbén vagyunk – 
az igazak végtelen napjának és a go-
noszok örök éjének kezdetén.” – A 
nagy küzdelem, 562. Amióta az em-
ber bukása által a külső sötétségbe 
került, az evangélium a világosság. 
Sűrű sötétség borítja az egész földet, 
különösen azokat, akik nem hisz-
nek a reménység üzenetében. „Ha 
mégis leplezett a mi evangéliumunk, 
azoknak leplezett, akik elvesznek: 
Akikben e világ istene megvakította 
a hitetlenek elméit, hogy ne lássák 
a Krisztus dicsőséges evangéliumá-
nak világosságát, aki az Isten képe” 
(2Korinthus 4:3-4).

AZ ÚR ŐRÁLLÓJA

Mint az Úr órájának őrizői, meg 
kell számolnunk a másodpercmuta-
tót, a percmutatót és az óramutatót 
az Úr nagy óráján, és a trombitának 
biztos hangot kell adnia, hogy fel-
ébressze az embereket szendergé-
sükből. Nekünk, mint őrállóknak 
fontos, hogy helyesen olvassuk le az 

órát és megértsük, hogy az éjszaká-
nak melyik órájában vagyunk most. 
Fontos, hogy biztosan fújjuk trom-
bitánkat a megfelelő órában, hogy 
az emberek el tudjanak készülni az 
Úr nagy napjára.

Először is tudnunk kell, hogy 
hány óra létezik. A munka és az őr-
ködés órái alatt az ima, mint a lélek 
lélegzetvétele létfontosságú a lelki 
élethez és energiához, hogy helye-
sen tudjunk járni. „Avagy nem tizen-
két órája van-é a napnak? Ha valaki 
nappal jár, nem botlik meg, mert 
látja e világnak világosságát” (János 
11:9). A Máté 20:1-14. versekben 
leírt példázat szerint Krisztus jogo-
san megkülönbözteti a munka tizen-
két óráját és a tizenegy órai munká-
sokat, akiknek csak egyetlen órájuk 
maradt a napból a munka befejezé-
sére. Az éjszakának is ugyanígy van-
nak órái, amelyet a zsidók három 
őrváltásra osztottak.

Figyeljük meg ezt a különleges 
áldást: „Boldogok azok a szolgák, 
kiket az úr, mikor hazamegy, vigyáz-
va talál: bizony mondom néktek, 
hogy felövezvén magát, leülteti azo-
kat, és előjövén, szolgál nékik. És ha 
megjő a második őrváltáskor, és 
ha a harmadik őrváltáskor jő meg, 
és úgy találja őket, boldogok azok a 

„’Vigyázó! Meddig még az éjsza-
ka, meddig még ez éj?’ Szólt a vi-
gyázó: Eljött a reggel, az éjszaka is; 
ha kérdeni akartok, kérdjetek, for-
duljatok vissza és jertek el!” (Ésaiás 
21:11-12).

Hogyan vonatkozik ránk most ez 
a bibliavers?

Amint a tanítványok látták a fel-
támadt Krisztust felemelkedni a 
mennybe, ezt a drága ígéretet kap-
ták: „Ez a Jézus, aki felviteték tőletek 
a mennybe, akképpen jő el, amikép-
pen láttátok őt felmenni a mennybe” 
(Ap.csel. 1:11.) Ez az az esemény, 
amit mi várunk. Írjuk ezt az ígéretet 
nagy betűkkel, hogy mindenki jól 
láthassa és megérthesse. „Krisztus 
második eljövetelének reménységé-
nek megértése: kulcs, amely a jövő 
egész történelmét megnyitja és a 
jövő minden tanulságát érthetővé 
teszi.” – Evangélizálás, 194.

„A hű őrálló kiáltását minden-
ütt hallani kell. ’Eljön a reggel, és 
az éjszaka is.’ A harsonának biztos 
hangot kell adnia, mert az Úr nagy 
napjára való felkészülés idején 
élünk.” – Maranatha, 13.

Az Úr nagy napjára való felké-
szülésben mi, akiket Isten kiválasz-
tott, milyen felhívást kaptunk annak 
érdekében, hogy beléphessünk a 

Írta: Thomas Ngunts

2. FELOLVASÁS  
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szombat
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szolgák! Ezt pedig jegyezzétek meg, 
hogy ha tudná a ház gazdája, mely 
órában jő el a tolvaj, vigyázna, és 
nem engedné, hogy az ő házába tör-
jön” (Lukács 12:37-39).

TUDNI AZ ÓRÁT

Amikor megkérdezték az őrállót: 
„Meddig még az éjszaka?”, megadta 
a biztos választ: „Eljött a reggel, és 
az éjszaka is!” Ésaiás próféta meg-
jövendölte az ősi Babilon bukását és 
a zsidók megszabadítását a babiloni 
fogságból. Ésaiás próféciájában az 
őrállót felszólították, hogy mondja 
el, mit lát. Válaszában egy közele-
dő hadsereget említett. Azután egy 
hang kijelentette: „Elesett, elesett 
Babilon, és isteneinek minden fa-
ragott képeit a földre zúzták le” 
(Ésaiás 21:9). Az őrálló biztos volt 
benne, hogy a szabadulás hamaro-
san eljön és egy dicső reggelre éb-
rednek a zsidó foglyok. Ugyanakkor 
ez a pusztulás szörnyű éjszakája volt 
azok számára, akik gyönyörködtek 
a zsidók balsorsán. Az őrálló ébren 
volt, hogy lássa a közeledő pusztulás 
jeleit, ami lehetővé tette számára, 
hogy a trombitának biztos hangot 
adjon. „Eljött a reggel, és az éjszaka 
is!” Ez fontos tanulság számunkra.

Annak érdekében, hogy a trom-
bitának biztos hangot tudjunk adni, 
ébren kell lennünk abban az órában, 
amelyben élünk. Az advent mozga-
lom úttörői először 1844 tavaszára 
várták Krisztus eljövetelét. Nagy 
várakozással, határozottan fújták a 
trombitát. Vigyáztak és várakoztak, 
de csalódtak, amikor Krisztus nem 
jött el az első időpontban. Bár csa-
lódtak, megújították őrködésüket. 
Bátorságot vettek az Isten Igéjének 
ismételt tanulmányozásából, és meg-
győződtek arról, hogy az egyházak, 
amelyek tagadták Jézus közeli eljö-
vetelét, és lezártak minden vitát és 
megbeszélést ezzel a tárggyal kap-
csolatban, elestek. A második angyali 
üzenet – „leomlott Babilon” – pon-
tosan ezekre az egyházakra vonat-
kozott. Ez az üzenet kapcsolódott 
az éjféli kiáltáshoz, amely pontosan 
ugyanazokkal a szavakkal hangzott el, 
mint a tíz szűz példázatában: „Ímhol 
jő a vőlegény, jöjjetek elébe!”

A hívők tízezrei válaszoltak erre. 
Elhagyták elesett egyházaikat, hogy 
várják Krisztus eljövetelét a máso-
dik meghatározott időben. Sajnos a 
hívők e csoportja, bár hűségesen őr-
ködött, újra csalódott. Ennek ellené-
re az advent hívők csoportja, annak 
ellenére, hogy nagyon megfogyatko-
zott a számuk, még egyszer őrködni 
kezdett. Tovább tanulmányozták 
Isten Igéjét, amely kinyilatkoztatta, 
hogy 1844. október 22-én Jézus nem 
a földre jött el, hanem kijött a meny-
nyei szentélyből és bement a szen-
tek szentjébe, ahol elkezdte utolsó, 
közbenjárói munkáját, mielőtt újra 
eljön a földre. Ez volt a harmadik 
angyal üzenetének világossága, az 
utolsó üzenet, mely a világnak ada-
tott. Ezt felismerve továbbra is biz-
tos hangon fújták a trombitát. Most 
már abban az időben éltek, amely a 
harmadik és egyben utolsó éjszakai 
őrváltásnak tekinthető. Ha valaki 
kétségbe vonná az üzenet jelentősé-
gét és annak az órának súlyosságát, 
amelyben élünk, olvassa el, hogy az 
Úr hírnöke miként emlékeztetett Jé-
zus utasításaira.

„Jézus ránk hagyta szavait: ’Vi-
gyázzatok azért, mert nem tudjátok, 
mikor érkezik meg a háznak ura, 
este-é vagy éjfélkor, vagy kakasszó-
kor, vagy reggel? Hogy ha hirtelen 
megérkezik, ne találjon titeket alud-
va. Amiket pedig néktek mondok, 
mindenkinek mondom: Vigyázza-
tok!’ (Márk 13:35-37). Mesterünk 
visszatérésére várunk, azért virrasz-
tunk, hogy amikor elhozza majd a 
reggelt, nehogy aludva találjon min-
ket. Melyik időszakról van itt szó? 
Nem Krisztus megjelenéséről az 
ég felhőiben, hogy akkor talál-
ná aludva a népét. Nem. Hanem 
amikor kilép a szentek szentjéből 
a mennyei szenthelyről, mikor 
leveti papi ruházatát és a bosszú-
állás öltözékét ölti magára, mikor 
elhangzik a parancs: ’Aki igazság-
talan, legyen igazságtalan ezután is; 
és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; és aki igaz, legyen igaz 
ezután is; és aki szent, szenteltessék 
meg ezután is’ (Jelenések 22:11).” – 
Bizonyságtételek, 2. kötet, 190-191.

Isten kegyelmében világosságot 
adott, hogy ne kelljen sötétségben 

járnunk, hanem lássuk a jeleket 
és felismerjük az időt, amelyben 
élünk. „Ti mindnyájan világosság 
fiai vagytok és nappal fiai; nem va-
gyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 
Ne is aludjunk azért, mint egyebek, 
hanem legyünk éberek és józanok” 
(1Thessalonika 5:5-6).

Ma számunkra, Isten népe szá-
mára közelebb van Jézus eljövetele, 
mint amikor hívőkké lettünk, ezért 
észre kell vennünk, hogy a harmadik 
és utolsó őrváltás idejében élünk. Ez 
azt jelenti-e, hogy csökkenthetjük 
éberségünket?

Az Úr hírnöke megmagyarázza: 
„Láttam, hogy őrváltás őrváltás után 
múlt el. Legyünk azért talán kevés-
bé éberek? Jaj, dehogy! Sőt még 
nagyobb szükség van az éberebb vir-
rasztásra, mert most már kevesebb 
idő van hátra, mint a legelső őrvál-
tás előtt. Most már szükségszerűen 
rövidebb a várakozás időszaka, mint 
előbb. Ha már akkor lankadatlan 
éberséggel vigyáztunk, mennyivel 
inkább ébren kell maradnunk a má-
sodik őrség idején! A második őr-
váltással a harmadikhoz jutottunk 
el, és most már semmi mentség rá, 
hogy ellanyhuljon a virrasztásunk. 
A harmadik őrség megháromszo-
rozódott lelkiismeretességet kö-
vetel.” – Bizonyságtételek, 2. kötet, 
193-194.

Ezen megpróbáló óra időszaká-
ban milyen jellemet kell kifejleszte-
nünk? „Itt van a szenteknek békes-
séges tűrése, itt akik megtartják az 
Isten parancsolatait és a Jézus hitét!” 
(Jelenések 14:12).

„Ha most vesztenénk el türel-
münket, az azt jelentené, hogy elve-
szítenénk összes előző buzgó, lan-
kadatlan őrködésünket. A sötétség 
hosszú éjjele ugyan próbára tesz, a 
reggel mégis könyörületből késik, 
mert ha a Mester megérkeznék, so-
kakat készületlenül találna. Isten 
nem akarja, hogy népe elvesszen, 
azért is a hosszú késés. Mégis a hű-
ségeseknek a reggel érkezése, a hűt-
leneknek pedig az éjjel beköszönté-
se már közvetlen előttünk áll. Isten 
népe az éber várakozással és virrasz-
tással bizonyítsa rendkívüli jellemét 
és a világtól való elszakadását. Vára-
kozó hozzáállásunk bizonyítja, hogy 
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valóban idegenek és zarándokok va-
gyunk a földön. A világot szeretők 
és a Krisztust szeretők között, olyan 
szembeszökő a különbség, hogy le-
hetetlen nem észrevenni. Egyrészt a 
világiak halálosan komolyan veszik 
a világi kincsek megszerzését, Isten 
népe azonban nem szabja magát a 
világhoz, hanem buzgó, éber virrasz-
tásukkal bizonyítják, hogy átalakul-
tak. Nem a föld az otthonuk, hanem 
jobb, mennyei hazát várnak.” – Bi-
zonyságtételek, 2. kötet, 194.

EGY KÜLÖNLEGES ÁLDÁS

Miért részesülnek áldásban azok, 
akik vigyázva találtatnak a második 
és harmadik őrváltásnál? A Máté 
25. fejezetében leírt tíz szűz példá-
zatában az ébresztő kiáltás éjfélkor 
hangzott fel. Ez volt az a felhívás, 
amelynek fel kellett ébresztenie Is-
ten népét szendergéséből, és hit-
tel követnie kellett Jézust a szentek 
szentjébe. Bár mindannyian alud-
tak, az okosok felkészültek a várat-
lan eseményre. A várakozás ideje 
alatt kitisztították lámpásaikat és 
égve tartották, és hitüket az Isten 
szavába vetették. Ezek a hívők hűsé-
gesen kitartottak a harmadik angyal 
üzenete alatt, vigyáztak, várakoztak 
és munkálkodtak az Úr eljövetelé-
ért. János látta azokat, akik ebből 
a csoportból a harmadik angyali 
üzenetbe vetett hitben haltak meg. 
„És hallék az égből szózatot, amely 
ezt mondja vala nékem: Írd meg: 
Boldogok a halottak, akik az Úr-
ban halnak meg mostantól fogva. 
Bizony, azt mondja a Lélek, mert 
megnyugosznak az ő fáradságuktól, 
és az ő cselekedeteik követik őket” 
(Jelenések 14:13). Miért hangzott el 
ez a különleges áldás? A válasz kap-
csolódik az utolsó őrváltás során 
szerzett tapasztalatukhoz.

Malakiás 3:1-ben meg van jöven-
dölve az az idő, amikor a harmadik 
angyali üzenet kezdődik: „Ímé, el-
küldöm én az én követemet, és meg-
tisztítja előttem az utat, és mindjárt 
eljön az ő templomába az Úr, akit 
ti kerestek, és a szövetségnek köve-
te, akit ti kívántok; ímé, eljön, azt 
mondja a seregeknek Ura.”

Jézus gyors eljövetele a templom-

ba 1844-ben történt meg, amikor 
belépett a mennyei templom szen-
tek szentjébe. Mit csinál ott azóta?

„És ül mint ötvös vagy ezüsttisz-
togató és megtisztítja Lévi fiait és fé-
nyessé teszi őket, mint az aranyat és 
ezüstöt; és igazsággal visznek ételál-
dozatot az Úrnak” (Malakiás 3:3).

Az ótestamentumi időkben Lévi 
fiai voltak azok, akik az Úr temp-
lomában szolgáltak. Ma minden 
gyülekezeti tag részére szól a hívás, 
hogy szolgáljon az Úrnak. Isten nép-
ének, mint lelki Izraelnek el kell vin-
nie az egész világra a hármas angyali 
üzenet világosságát. Ez a világosság 
kinyilatkoztatja a Jézus utolsó mun-
kájáról szóló igazságot a mennyei 
szentélyben. Jézus ott ül, „mint 
ötvös vagy ezüsttisztogató”, hogy 
megtisztítsa népét a salaktól, hogy 
igazságosságban ajánlhassák fel ál-
dozataikat Neki. Krisztus jellemé-
nek ez az igazságossága tökéletesen 
vissza fog tükröződni népében. Za-
kariás azon izraelitákról beszél, akik 
kiállják a tisztítás folyamatát:

„És lészen az egész földön, így 
szól az Úr: a két rész kivágattatik 
azon és meghal, de a harmadik meg-
marad rajta. És beviszem a har-
madrészt a tűzbe, és megtisztítom 
őket, amint tisztítják az ezüstöt és 
megpróbálom őket, amint próbál-
ják az aranyat; ő segítségül hívja az 
én nevemet és én felelni fogok néki; 
ezt mondom: Népem ő! Ő pedig ezt 
mondja: Az Úr az én Istenem!” (Za-
kariás 13:8-9).

Hol találjuk Lévi fiait? Mi az ő 
munkájuk? „Mihelyt meglátjátok az 
Úrnak, a ti Isteneteknek frigyládá-
ját és a Lévi nemzetségéből való 
papokat, akik hordozzák azt, ti is 
induljatok meg a ti helyetekről és 
menjetek utána” (Józsué 3:3). Lévi 
fiai azok, akik hordozzák a frigylá-
dát, mely tartalmazza a Tízparan-
csolatot.

Hol találjuk a frigyládát? „A má-
sodik kárpiton túl pedig az a sátor, 
melyet neveztek szentek szentének, 
Melyben vala az arany füstölő oltár 
és a szövetség ládája beborítva min-
den felől arannyal, ebben a mannás 
aranykorsó és Áron kihajtott vessze-
je meg a szövetség táblái” (Zsidók 
9:3-4). A frigyláda a szentély máso-

dik helyiségében található, a szentek 
szentjében.

Ma Lévi fiai azok, akik bűnös szí-
vüket Jézusnak átadták, akiknek a 
Szentlélek átalakító ereje beírta szí-
vükbe és lelkükbe Isten törvényét, 
és meg is tartják azokat. Ez jelenti 
azt, hogy az Úrnak igazságosságban 
ajánljuk fel az áldozatunkat.

Azok, akik a harmadik angyal 
üzenetébe vetett hitben haltak meg, 
bátran beléptek hit által Jézussal a 
szentek szentjébe. Ők a szombatot 
hűségesen megtartották egy olyan 
időben, amikor a világ érvénytele-
nítette Isten törvényét és lábbal ta-
posta a szombatot. Ennek köszön-
hetően különösen áldottak lesznek, 
mert közvetlenül Jézus eljövetele 
előtt „azok, akik a harmadik an-
gyal üzenetébe vetett hittel hal-
tak meg, megdicsőülten jönnek 
elő sírjukból, hogy meghallják, 
amikor Isten békeszövetséget köt 
törvénye megtartóival.” – A nagy 
küzdelem, 567.

Bár meghaltak eljövetele előtt, 
és nem mentek át azon a veszedel-
men, amelyen az élő szenteknek át 
kell menniük, de fel fognak támad-
ni, hogy az utolsó őrváltás utolsó 
perceiben csatlakozzanak az élő 
igazakhoz, elnyerjék a szövetségkö-
tés áldását és lássák Jézust eljönni 
az ég felhőiben. Eljövetele előtt a 
sírok megnyílnak, „és sokan azok 
közül, akik alusznak a föld porában, 
felserkennek, némelyek örök életre, 
némelyek pedig gyalázatra és örök-
kévaló utálatosságra” (Dániel 12:2).

IGAZ VAGY HAMIS 
ŐRÁLLÓK VAGYUNK?

„A Sion falain őrködőknek 
kellett volna elsőként meghallani 
a Megváltó adventjének hírét; el-
sőként felemelni hangjukat, hogy 
közelségét hirdessék; elsőként fi-
gyelmeztetni a népet, hogy készül-
jön jövetelére. De ők kényelembe 
helyezkedtek, békéről és biztonság-
ról ábrándoztak, és közben a népet 
álomba ringatták a bűnei. Jézus lát-
ta, hogy egyháza olyan, mint a dús 
levelével hivalkodó, de a drága gyü-
mölcsöt nélkülöző, terméketlen fü-
gefa. A vallás formaságait kérkedve 
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megtartották, de ebből a vallásból 
hiányzott az igazán alázatos, töre-
delmes lelkület és a hit. Pedig csak 
ezek tehetik a szolgálatot Isten előtt 
kedvessé. A Lélek gyümölcse helyett 
büszkeségről, formalizmusról, kicsi-
nyes hiúságról, önzésről, zsarnok-
ságról árulkodtak. A bűnbe süllyedt 
egyház bezárta szemét az idők jelei 
előtt. Isten azonban nem hagyta el 
őket, és nem lett hűtlen hozzájuk. 
De ők elfordultak tőle, és elzárkóz-
tak szeretetétől. Mivel nem voltak 
hajlandók teljesíteni a feltételeket, 
Isten sem teljesíthette a nekik tett 
ígéreteit.” – A nagy küzdelem, 282.

Kik lesznek azok, akikre nézve 
teljesednek az ígéretek? Az Úr ezt 
mondja: „Kőfalaidra, Jeruzsálem, 
őrizőket állattam, egész nap és 
egész éjjel szüntelen nem hallgat-
nak; ti, kik az Urat emlékeztetitek, 
ne nyugodjatok!” (Ésaiás 62:6). 
Amikor a Jelenések 7. részben em-
lített négy angyal kezdi elengedni 
a szeleket, hogy teljes erővel fújja-
nak a földre, csapás csapás után ér 
majd minket. A föld nagyjai mégis 
ezt mondják: „Béke! Holott nincsen 
béke” (Ezékiel 13:10).

Nagy Őrállónk esedezik Atyja 
trónjánál a maradékért, akik még 
nincsenek elpecsételve, nagy irga-
lommal így könyörögve: „A vérem, 
Atyám, a vérem, a vérem, a vérem!” 
Mint őrállóknak, akik Sion falaira 
vagyunk állítva, nem kell-e felemel-
nünk szavunkat? (Ésaiás 52:8.) 
Vagy azok között leszünk, akikről ez 
van írva: „Őrállói vakok mindnyá-
jan, mit sem tudnak, mindnyájan 
néma ebek, nem tudnak ugatni”? 
(Ésaiás 56:10).

HATALMAS FELELŐSSÉG

Amikor látjuk az Úr kardját a föl-
dön, mit fogunk tenni, mint kijelölt 
őrállók? „Embernek fia! Őrállóul ad-
talak én téged Izráel házának, hogy 
ha szót hallasz számból, intsd meg 
őket az én nevemben” (Ezékiel 
3:17). Lásd még: Ezékiel 33:2-6.

Milyen figyelmeztetés szól szá-
munkra, ha nem adunk a trombi-
tának biztos hangot? Különösen a 
gyülekezet őrállóinak van ünnepé-
lyes és komoly felelősségük.

„Ha Isten szolgái nem teljesítik 
hűségesen kötelességüket, lelkek 
abban a veszélyben forognak, hogy 
a kísértésben elbuknak és elvesznek. 
Ha bármi okból kifolyólag lelkileg 
annyira eltompulnak, hogy nem 
képesek a veszélyt felismerni és ha-
nyagságuk által emberi lelkek vesz-
nek el, Isten az elveszettek vérét ke-
zükből követeli meg.” – Az apostolok 
története, 246.

„’Embernek fia! Őrállóul adtalak 
én téged Izráel házának, hogy ha 
szót hallasz számból, intsd meg őket 
az én nevemben. Ha ezt mondom a 
hitetlennek: Halálnak halálával halsz 
meg, és te őt meg nem inted és nem 
szólasz, hogy visszatérítsd a hitet-
lent az ő gonosz útjáról, hogy éljen: 
az a gonosztevő az ő vétke miatt hal 
meg, de vérét a te kezedből kívánom 
meg’ (Ezékiel 33:7-8).

„Ez az üzenet soha nem volt 
időszerűbb, mint ma. Isten kö-
vetelményeit egyre többen veszik 
semmibe. Az emberek a vétkekben 
szemtelenekké váltak. A világ lakos-
ságának gonoszsága már majdnem 
betöltötte bűneik mértékét.” – Bi-
zonyságtételek, 7. kötet, 137.

Kedves hittestvérek! Egy nagyon 
súlyos és komoly dolgot kell meg-
fontolnunk: mások üdvössége azon 
múlik, hogy milyen figyelmeztetést 
adunk a gonoszoknak, hogy fordul-
janak el bűnös útjaiktól. Miért nem 
engedjük, hogy az Ésaiás prófétán 
keresztül kapott isteni szó egyesít-
se hangunkat egy olyan figyelmez-
tetéshez, ami örömmel hangzik 
fel? „Halld őrállóidat! Felemelik 
szavokat, ujjonganak egyetemben, 
mert szemtől szembe látják, hogy 
mint hozza vissza Siont az Úr!” 
(Ésaiás 52:8).

AZ IRODALOM MINT 
ESZKÖZ

„Gyülekezeti tagok, ébredje-
tek tudatára irodalmunk terjesz-
tésének fontosságában, és szen-
teljetek több időt e munkának. 
Helyezzetek el az emberek otthona-
iban folyóiratokat, füzetecskéket és 
könyveket, amelyek számos vona-
lon hirdetik az evangéliumot. Nincs 
vesztegetni való idő. Adják át magu-

kat sokan szíves-örömest és önzetlenül 
a könyvmunkának, ily módon segítve 
annak a figyelmeztetésnek a felhangzását, 
amelyre oly nagy szükség van. ” – Keresz-
tény szolgálat, 156.

AZ ÉBREDÉSRE VALÓ
FELHÍVÁS MINDANNYIUNK 
RÉSZÉRE

Mint az Úr parancsolatjának megtar-
tói (2Krónika 23:6), alszunk vagy éb-
ren vagyunk? „Ezt pedig cselekedjétek, 
tudván az időt, hogy ideje már, hogy az 
álomból felserkenjünk; mert most köze-
lebb van hozzánk az idvesség, mint ami-
kor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, 
a nap pedig elközelgett; vessük el azért 
a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük 
fel a világosság fegyvereit. Mint nappal, 
ékesen járjunk, nem dobzódásokban és 
részegségekben, nem bujálkodásokban 
és feslettségekben, nem versengésben és 
irigységben: Hanem öltözzétek fel az Úr 
Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a 
kívánságokra” (Róma 13:11-14).

„A munka gyorsan közelít a befe-
jezéshez, a gonoszság pedig mindenfelé 
nőttön-nő. Rövid már az az idő, amikor 
még dolgozhatunk. Ébredjünk fel a lelki 
szendergésből, és szánjuk oda mindenün-
ket, amink van, s magunkat mindenestül 
az Úrnak. Lelke az igaz misszionáriusok-
kal fog lakozni, felövezve őket hatalmával 
a szolgálatra.” – Keresztény szolgálat, 89.

Kedves hittestvéreim! Időnk rövid, 
a munka gyorsan lezárul és mindenfelől 
növekszik a gonoszság. Mit teszünk? Al-
szunk tovább?

„Aki elnyerte a Szentlelket, az nyilván-
valóvá teszi azt, ugyanis minden erejét 
latba fogja vetni egy igazán tevékeny szol-
gálatban. Voltaképpen akik hit által befo-
gadják Krisztust, azok dolgoznak is, mivel 
érzik a lelkek terhét. Isten most felszólít 
mindenkit, aki bírja az igazság ismere-
tét, aki őrizője a szent üzenetnek, hogy 
serkenjen fel, és ossza meg a mennyei 
világosságot másokkal. Ébredjetek 
fel, testvérek, a saját lelketek érdekében 
mondom, ébredjetek fel! Krisztus kegyel-
me nélkül semmit nem tehettek. Mun-
kálkodjatok, amíg tudtok.” – Keresztény 
szolgálat, 89.Ha ma felhangzik a kérdés: 
„Vigyázó, meddig még az éjszaka?”, a vá-
laszunk ez legyen: „kérdjetek, forduljatok 
vissza és jertek el!”, nézzétek az Úr óráját: 
az éjszakának mindjárt vége van!
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Jézus második eljöveteléhez köze-
ledve az ellenség munkája egyre 

erősödik, egészen a tetőfokig. János, 
a Jelenések írója figyelmeztet min-
ket, hogy az ördög nagy haraggal 
száll le, mert tudja, hogy csak kevés 
ideje van. (Jelenések 12:12.)

Mondhatja valaki: „Nekem 
nincs ellenségem, mindenkivel bé-
kében élek.” Ez a helyzet Krisztus 
igaz követőivel? Jézus elmondta, 
ahogyan a világ gyűlölte és üldözte 
Őt, ugyanúgy lesz tanítványaival és 
követőivel is. Ennek megfelelően 
azok, akik igazságosságban járnak, 
ellenállással és elutasítással fognak 
találkozni. Olykor kigúnyolják, ki-
nevetik, félreértik őket; kísértések, 
kihívások és visszautasítások fogják 
őket környékezni, mert az ellenség a 
nyomukban van. Legyünk éberek és 
óvatosak! Egy pillanatra se gondol-
juk, hogy Krisztus főellensége alszik 
vagy szabadságra ment, vagy hogy 
Isten népének lehet egy kis szüni-
deje. Az ellenség számos különböző 
módon működik.

Máté 13:24-25. versekben Jézus 
egy példázatot mondott, és elma-
gyarázta, hogy „hasonlatos a meny-
nyeknek országa az emberhez, aki az 
ő földébe jó magot vetett; De mikor 
az emberek alusznak vala, eljöve az 
ő ellensége és konkolyt vete a búza 

közé, és elméne.” Milyen módszerrel 
dolgozik ez az ellenség?

SÁTÁN STRATÉGIÁI

1. Sátán hazug és a hazugság 
atyja

Sátán egyik stratégiája, amit kez-
dettől fogva alkalmaz: hazudik és 
tőrbe csal. Tisztáznunk kell, hogy ez 
a taktika nem idejétmúlt. Ezt min-
dennap, minden percben alkalmaz-
za, hogy megpróbálja megtévesz-
teni az embereket. Némelyeknek 
az ősrobbanás elméletét adja elő; 
másoknak azt, hogy még van idő 
Jézus második eljöveteléig; megint 
másoknak azt, hogy bármely más 
napot megtarthatnak a hetedik nap 
szombatja helyett. Krisztus leleplez-
te Sátán jellemét, amikor megfedd-
te a farizeusokat és az akkori veze-
tőket, kijelentve ezt a tényt: „Ti az 
ördög atyától valók vagytok, és a ti 
atyátok kívánságait akarjátok telje-
síteni. Az emberölő volt kezdettől 
fogva, és nem állott meg az igazság-
ban, mert nincsen őbenne igazság. 
Mikor hazugságot szól, a sajátjából 
szól; mert hazug és hazugság atyja” 
(János 8:44). Láthatjuk, hogy a csa-
lás első példája a földön akkor tör-
tént, amikor Sátán kígyó formájában 
beszélt Évához. (Lásd 1Mózes 3:1, 

4.) Azt mondta neki, hogy nem fog 
meghalni, hanem inkább olyan lesz, 
mint Isten.

Széleskörű csalási munkájának 
részeként jelekhez és csodákhoz is 
folyamodik.

2. Jelek és csodák
„Akinek eljövetele a Sátán ere-

je által van, a hazugságnak minden 
hatalmával, jeleivel és csodáival” 
(2Thessalonika 2:9). Jézus elmond-
ta, hogy az utolsó napokban az ör-
dög hamis krisztusok és hamis pró-
féták által mutatja be erejét, hogy 
elhitessen mindenkit, ha lehet, még 
a választottakat is. (Máté 24:24.)

3. Sátán bűn elkövetésére kí-
sérti az embereket

A júdeai pusztában Sátán meg-
kísérelte bűnre csábítani Jézust, de 
legyőzetett. Bár Krisztusnál kudar-
cot vallott, de nem adja fel a pró-
bálkozást Krisztus követőinél. A 
kísértésnek ugyanazt a munkáját 
folytatja Isten népe körében az ösz-
szes korszakokon át. Ennek tudatá-
ban Pál apostol így írt: „Félek azon-
ban, hogy amiként a kígyó a maga 
álnokságával megcsalta Évát, akként 
a ti gondolataitok is megrontatnak 
és eltávolodnak a Krisztus iránt való 
egyenességtől” (2Korinthus 11:3).
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4. Sátán betegségeket okoz
Jézus beszélt egy nőről, akit Sá-

tán 18 évig betegséggel kötözött 
meg (Lukács 13:16). Egy másik 
példa Jób. Azt olvassuk, hogy Sátán 
„megveré Jóbot undok fekéllyel tal-
pától fogva a feje tetejéig” (Jób 2:7).

5. Sátán egy gyilkos
Jézus azért jött a földre, hogy 

életünk legyen és bővölködjünk. 
Sátán eljött, hogy elpusztítsa az 
életet, amikor csak tudja. Rávette 
Kaint, hogy ölje meg a testvérét. 
„És miért gyilkolta meg azt? Mivel 
az ő cselekedetei gonoszok valának, 
a testvéreéi pedig igazak” (1János 
3:12).

6. Sátán a vádló
„A mi atyánkfiainak vádolója le-

vettetett, ki vádolja vala őket éjjel és 
nappal a mi Istenünk előtt” (Jelené-
sek 12:10).

NAPJAINK AGGÁLYAI

Sokan azok közül, akik várják Jé-
zus második eljövetelét, aggódnak a 
holnap miatt. Az ellenség egyik tak-
tikája az, hogy annyira leköti őket a 
földi dolgokkal, hogy csak nagyon 
kevés idejük marad a maradandó 
dolgokra.

Máté 6:25. versben Jézus így szól: 
„Azért azt mondom néktek: Ne ag-
godalmaskodjatok a ti éltetek felől, 
mit egyetek és mit igyatok; sem a ti 
testetek felől, mibe öltözködjetek. 
Avagy nem több-é az élet, hogynem 
az eledel, és a test, hogynem az öl-
tözet?”

Az Úr hírnöke pedig így ír erről:
„Láttam, hogy Sátán megparan-

csolá angyalainak, hogy különösen 
azokra vessék ki hálójukat, akik 
Krisztus második eljövetelére vár-
nak és megtartják Isten minden 
parancsolatát. Sátán kijelentette an-
gyalainak, hogy az egyházak alsza-
nak. Ő azonban még jobban terjesz-
teni akarja hazugságait és csalását, 
és hatalmában akarja tartani őket. 
’Csakhogy’ – mondotta nekik –, ’a 
szombatosok szektáját gyűlöljük, 
mert állandóan ellenünk dolgoznak 
és elrabolják tőlünk alattvalóinkat, 
hogy Isten gyűlöletes parancsolatait 
megtartsák. Menjetek és kábítsátok 
el gondokkal a földek és pénzösz-
szegek tulajdonosait. Ha rávehetitek 
őket arra, hogy ezeket a dolgokat 
szeressék, akkor mégiscsak a mieink 

lesznek. Valljanak akármit, ami 
nekik tetszik, csak többet törőd-
jenek a pénzzel, mint Krisztus or-
szágának ügyével vagy az igazság 
terjesztésével, melyet gyűlölünk. 
Mutassátok be nekik a világot a leg-
vonzóbb színekben, hogy szeressék 
és bálványozzák azt. Tartsuk meg 
szilárdan sorainkban mindazokat 
az anyagi javakat, melyek felett ren-
delkezhetünk. Minél több vagyont 
tudnak Krisztus hívei ügyének elő-
mozdítására szentelni, annál többet 
ártanak nekünk és annál több alatt-
valónkat hódítják el. Valahányszor 
nyilvános gyülekezeteket tartanak a 
különböző helyeken, mi veszélyben 
vagyunk. Ilyenkor nagyon vigyázza-
tok! Ha lehet, idézzetek elő zavart 
és fejetlenséget. Egymás iránti sze-
retetüket bontsátok meg. Vegyétek 
el prédikátoraiknak kedvét és bá-
torságát, mert mi gyűlöljük őket. 
Súgjatok minden lehető mentséget 
azok fülébe, akiknek vagyonuk van, 
nehogy adjanak belőle. Ha lehet, 
irányítsátok a pénzügyeket és a gaz-
dálkodást, és taszítsátok nyomorba 
és szegénységbe prédikátoraikat. 
Ez majd lelohasztja lelkesedésüket 
és buzgalmukat. Harcoljatok min-
den talpalatnyi területért. Oltsatok 
szeretetet szívükbe a vagyon és a 
földi javak után. Legyen az legfőbb 
jellemvonásuk. Amíg ezek a jellem-
vonások uralják őket, addig háttér-
be szorul az üdvösség és szentség. 
Vonzzátok őket mindenfélével, és 
meglássátok, hogy a mieink lesz-
nek. És nem csupán ők lesznek ha-
talmunkban, hanem átkos befolyá-
sukkal másokat sem terelhetnek a 
menny felé vezető útra. Ha pedig 
néhányan mégis adni akarnak, leg-
alább annyira hassatok rájuk, hogy 
zúgolódjanak és szűkkeblűek legye-
nek.’ ” – Tapasztalatok, látomások, 
297-298.

Az ellenség gyűlöli a szombattar-
tók csoportját, és aggódik, amikor 
magukat odaszentelik az igazságnak 
és Isten ügyének. Meg akarja állítani 
a misszió előrehaladását, és ha ezt 
megtehetné, megnyerné a csatát Is-

ten népe felett. Tehát két választási 
lehetőségünk van:

1. Határozottan előrehaladunk az 
igazságban és elvisszük az evangéliu-
mot a világnak; vagy

2. Megvalljuk az igazságot ajka-
inkkal, de a gyakorlatban több időt 
szentelünk a mulandó dolgoknak, és 
kimutatjuk, hogy szívünk nem vált 
eggyé Krisztussal – vagy akár telje-
sen meg is tagadjuk Őt.

Csak az egyiket érdemes válasz-
tani.

PILLANATNYI ÉLVEZETEK

Sok ember gondolja: „Csak egy 
életem van, és teljesen ki akarom 
használni. Enni és inni akarok, szó-
rakozni akarok és olyan dolgokat 
tenni, amelyeket élvezek.” Mi a 
helyzet azokkal, akik e föld törté-
nelmének utolsó napjaiban az Úrral 
való találkozásra készülnek? Vajon a 
pillanatnyi élvezeteket keresik, vagy 
egy magasabb és nemesebb célért 
küzdenek, valami olyanért, ami nem 
csupán egy pillanatig tart, hanem az 
egész örökkévalóságon át? Legyünk 
olyanok, mint a hűséges Énok, aki 
elméjét Istenre függesztette.

„Elnyered-e az örök életet? Ha 
igen, akkor el kell fordulnod a világ 
élvezeteitől.” – Christ Triumphant, 65.

Isten nem tiltotta meg gyerme-
keinek, hogy örüljenek és boldogok 
legyenek ezen a világon. A problé-
ma az, amikor az élvezetek elvon-
ják gondolatainkat Teremtőnktől, 
megzavarják gondolkodásunkat, el-
veszik erőinket és e világ dolgainak 
rabszolgáivá tesznek minket.

„Ha gondolataink saját énünknél 
időznek, akkor Krisztustól, az élet 
és erő forrásától eltávolodunk. Sá-
tán azért igyekszik állandóan figyel-
münket Krisztustól elvonni, hogy 
lelkünknek minden vele való közös-
ségét meghiúsítsa. A világ örömeire, 
az élet gondjaira, akadályaira és ne-
hézségeire, saját gyengéitekre vagy 
fogyatkozásaitokra, vagy mások tö-
kéletlenségeire irányítja figyelmete-
ket.” – Jézushoz vezető út, 48.

A világ örömeire, az élet gondjaira, akadá-
lyaira és nehézségeire, saját gyengéitekre 

vagy fogyatkozásaitokra, vagy mások töké-
letlenségeire irányítja figyelmeteket.”
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AZ ELŐKÉSZÜLET 
ELHANYAGOLÁSA

Amikor vizsgára megyünk, a si-
ker egyik lényeges kulcsa a felké-
szülési idő. Sok tanuló hanyag és 
nemtörődöm ebben a kérdésben. 
Sokáig halogatnak – és egy nappal 
a vizsga előtt elkezdenek tanulni, és 
próbálják bepótolni az összes szük-
séges felkészülést. Azonban ez sok-
kal hatékonyabb lenne egy hosszabb 
időtartam alatt. Azoknál, akik Jézus 
második eljövetelét várják, hasonló 
hanyagságot fedezhetünk fel. Ag-
gódnak azért, hogy nem lesznek ké-
szen, mégis a valódi felkészülést ak-
korra próbálják hagyni, amikor már 
kierőszakolják a vasárnaptörvényt. 
De akkor már túl késő lesz. Most 
van a felkészülési idő!

„Megpróbáló idők jönnek mind-
nyájunkra. Hogyan tudunk megállni 
Isten vizsgálata és próbatétele alatt? 
… A jellemünket egyénileg kell 
formálnunk… Nagyon veszélyes 
elhanyagolni az örökkévalóságra 
való felkészülést, és akkorra ha-
lasztani az Istennel való megbéké-
lést, amikor már a halálos ágyon 
fekszünk.” – The Review and Herald, 
1895. szeptember 17.

Az ellenség az, aki arra kísérti az 
embereket, hogy hanyagolják el lel-
ki felkészülésüket. Amikor fiatalok, 
azt mondja nekik: „Most vagy fiatal, 
élvezd az életet, szórakozz, építsd a 
karriered. Amikor megházasodsz, 
majd akkor ráérsz az életedet Jézus-
nak adni.” Amikor megházasodnak, 
jön és így szól: „Most túl elfoglalt 
vagy, két munkahelyed van, fel kell 
nevelned a gyermekeidet és aztán 
megházasítanod őket. Majd megte-
heted, amikor nyugdíjba vonulsz.” 
Amikor az ember már öregszik és 
úgy gondolja, most már itt van az al-
kalmas idő a felkészülésre, az ördög 
így szól: „Most már túl késő. Tudod, 
hogy mennyi rossz dolgot tettél, és 
milyen bűnöket követtél el életed 
során? Isten már nem tud neked 
megbocsátani.” Emlékezzünk arra, 
hogy Sátán egy hazug csaló! A fel-
készülést nem szabad elhalasztani. 
„Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az 
üdvösség napja” (2Korinthus 6:2).

BÍRÁLGATÁS, KRITIZÁLÁS 
ÉS ÍTÉLKEZÉS

Isten Igéje megadja a pontos 
irányelveket, hogy mivel kell foglal-
koznunk ezen utolsó napokban. Van 
egy üzenetünk, amelyet hirdetnünk 
kell, és figyelmeztetni az embereket 
arra, ami e világra fog következni. 
Az ellenség gyakran sikeres abban, 
hogy elterelje figyelmünket az üze-
nettől és arra kísért, hogy mások in-
dítékait és cselekedeteit kritizáljuk 
és elemezgessük. Nem az a felada-
tom, hogy azonosítsam a nyilvános 
bűnöket – erre különleges utasítá-
saink vannak, hogy milyen módon 
kezeljük ezeket. De amikor az em-
berek másokat bírálgatnak pusztán 
előítéletek és feltételezések miatt, ez 
Sátán módszere, hogy olyan dolgok-
ra összpontosítsunk, amelyek nem-
hogy nem fontosak, hanem valójá-
ban nagyon veszélyesek a saját lelki 
jólétünkre is.

„El kell mennünk, hogy hirdes-
sük Isten jóságát és világosan be-
mutassuk igazi jellemét az emberek 
előtt. Vissza kell tükröznünk dicső-
ségét. Tettük-e ezt a múltban?…

Nem mondtunk-e ítéletet test-
véreink felett, kritizálva szavaikat és 
tetteiket? Ha igen, akkor nem emel-
tük trónra Isten szeretetét a szívünk-
ben. Hozzunk létre határozott válto-
zást!” – Faith and Works, 61.

Isten folyton próbál minket, 
hogy miben és hogyan ítélünk meg 
másokat.

„Nem sokat ér, ha úgy próbálunk 
megreformálni másokat, ha megtá-
madjuk, amit helytelen szokások-
nak tartunk. Az ilyen erőfeszítések 
gyakran több kárt okoznak, mint 
hasznot.” – Hogyan étkezzünk? 406.

„Senki ne vádolja testvérét. Ez 
az ellenség munkája. Ha a magu-
kat keresztényeknek vallókat rá 
tudja venni a vádaskodásra és ítél-
kezésre, akkor teljesül a szándéka. 
Az irigységnek engedve senki ne 
gyengítse testvére kezét azt mond-
va, hogy a rá bízott munkát elron-
totta.” – Pacific Union Recorder, 
1903. január 15.

ELLENSÉGÜNK NAGYON 
RAVASZ

„Ha sikerül Sátánnak lelkünket 
Istentől, az erő egyetlen Forrásától 
elszakítani, elkezdi a test szent-
ségtelen kívánságait izgatni. Nem 
rajtaütésszerűen dolgozik ez az 
ellenség, nem hirtelen és feltűnő-
en; hanem alattomosan ássa alá a 
törvény bástyáit.” – Pátriárkák és 
próféták, 750.

„Egy alattomos ördög ellen kell 
dolgoznunk! Krisztus önmagában 
hatalmas és teljesen képes szembe-
állni erejével, ezért szükséges, hogy 
minden pillanatban velünk legyen 
Jézus. Álmosak és kábultak vagyunk, 
és nem érzékeljük Sátán mesterke-
déseit, cselfogásait, csapdáit és ke-
lepcéit, amelyeket a vigyázatlan lá-
bak számára állít fel. Ezért tudnunk 
kell, hogyan lépjünk, minden lépést 
Istennel tegyünk meg. Az énnek 
nem szabad most érvényesülnie.” – 
This Day With God, 171.

A MÍTOSZ LELEPLEZÉSE

Számos generáción át Sátán 
megpróbálta elhitetni az emberek-
kel, hogy ő nem létezik. Mindenféle 
karikatúrát és történetet talált ki az 
ördögről, akit vasvillával, szarvak-
kal és farokkal ábrázolt. De ez csak 
egy kitalált dolog, amivel elámítja az 
embereket.

Továbbá, „az idők vége felé, ami-
kor Sátán minden erejével ámít és 
pusztít, mindenütt azt próbálja el-
hitetni, hogy ő nem létezik. Ezzel a 
fortéllyal álcázza önmagát és munka-
módszerét.” – A nagy küzdelem, 459.

„Isten azért ígér kegyelmet és ol-
talmat gyermekeinek, mert Sátán 
nagy hatalmú követeivel kell szem-
bekerülniük, akik sokan vannak, el-
szántak és fáradhatatlanok. Rosszin-
dulatukról és hatalmukról veszélyes 
dolog nem tudni, és nem törődni 
vele.” – A nagy küzdelem, 457.

„Mert nem vér és test ellen van 
nékünk tusakodásunk, hanem a fe-
jedelemségek ellen, a hatalmasságok 
ellen, ez élet sötétségének világbírói 
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ellen, a gonoszság lelkei ellen, me-
lyek a magasságban vannak” (Efézus 
6:12).

„A nagy csaló semmitől sem 
fél annyira, mint attól, hogy felis-
merjük cselfogásait.” – A nagy küz-
delem, 460.

Habár az ellenség teljes erejével 
dolgozik és minden ügyességét be-
veti, hogy elhitesse, ha lehet, még a 
választottakat is, a Biblia különleges 
védelmet ígért azoknak, akik Istent 
választják őrizőjüknek.

A MEGÍGÉRT VÉDELEM

Nem vagyunk egyedül ebben a 
küzdelemben. Védelem van ígérve 
számunkra, amiért Sátán vádolta Is-
tent, hogy körülvette Jóbot, a házát 
és mindenét, amije volt. (Jób 1:6-12.)

„Sátánnak és seregének a hatal-
ma és rosszakarata jogos félelem-
re adhatna okot, ha nem találnánk 
védelmet és szabadulást Megvál-
tónknál, aki hatalmasabb náluk. 
Házunkat reteszekkel és zárakkal 
gondosan bebiztosítjuk, hogy a go-
nosz emberektől megvédjük java-
inkat és életünket. De ritkán gon-
dolunk a gonosz angyalokra, akik 
folyvást igyekeznek közelünkbe 
férkőzni, és akiknek a támadása el-
len saját védelmi eszközeinkre nem 
építhetünk. Ha engedélyt kapnak 
rá, megzavarhatják gondolkozá-
sunkat, tönkretehetik és meggyö-
törhetik testünket, elpusztíthat-
ják javainkat és életünket… De 
akik Krisztust követik, az ő oltalma 
alatt biztonságban vannak. Isten a 
mennyből nagy erejű angyalokat 
küld védelmükre. A gonosz nem 
törheti át azt az őrséget, amelyet 
Isten állít népe köré.” – A nagy 
küzdelem, 460.

„Krisztus sohasem hagy el egyet-
len lelket sem, akiért meghalt. Az 
ember a kísértések között elbukhat 
és elhagyhatja Őt, de Krisztus so-
hasem fordul el azoktól, akikért a 
váltságdíjat saját életével fizette le. 
Ha lelki szemeink látóképessége éle-
sebb lenne, akkor láthatnánk lelke-
ket, akik a gondok terhétől és a bá-
nattól elkeseredve a halált kívánják. 
Azokban láthatnánk angyalokat is, 
akik ezeknek a megkísértett és az ör-
vény szélén álló lelkeknek segítségé-
re sietnek, a démonokat visszaűzik, 
és védenceiket ismét biztos alapra 
helyezik.” – Gondolatok Krisztus He-
gyi beszédéről, 105.

GYŐZTESEK LEHETÜNK

„Jézus példát adott nekünk, hogy 
milyen módon küzdjünk Sátánnal 
és hogyan győzzük le őt. Isten Fia 
számára felmérhetetlen árba került, 
hogy lejött a földre, hogy ellensú-
lyozza az ellenség munkáját. Azért 
jött, hogy megsemmisítse a bűnt és 
igazságosságot hozzon azáltal, hogy 
képessé tette az embert, hogy együtt-
működjön a mennyel. Isten Igéje 
mellett foglalt állást. ’Meg van írva’ 
– ez volt a fegyvere, amellyel vissza-
verte az ellenséget.” – The Signs of the 
Times, 1899. december 13.

„Krisztusban minden megkísértett 
hívő keresztény tökéletes és teljes se-
gítséget talál. Minden ösvényen vesze-
delem vesz körül bennünket, azonban 
az egész mennyei világegyetem vigyáz 
arra, hogy senki se jusson nagyobb kí-
sértésbe, mint amit képes elviselni.” – 
Az én életem ma, november 8.

BEFEJEZÉS

„Az ellenség munkája… kis dol-
gokkal kezdődik – elhanyagolni, 
hogy hűségesek legyünk Istenhez, 
hogy teljesen Benne bízzunk és Rá 
támaszkodjunk; és az a hajlam, hogy 
a gyülekezeti névsorban lévő számok 
gyarapítása érdekében engedjünk a 
világ igényeinek. De hamarosan egy 
széles szakadék lesz a nyáj pásztora 
és Isten szavának világos igazságai 
között. Egyedüli biztonságunk abban 
van, ha kutatjuk a Szentírást és sok 
időt töltünk térdeinken Isten előtt, 
könyörögve, hogy töltsön el Szentlel-
kével, hogy amikor az ellenség eljön, 
mint egy özönvíz, Isten Lelke zászlót 
emeljen értünk ellene.” – The Review 
and Herald, 1884. augusztus 12.

Sátán módszereit és álokosko-
dásait jól ismerik Isten gyermekei. 
De ne erre összpontosítsanak. A 
hűségeseknek, akik várnak az Úrra 
és igyekeznek siettetni közeli el-
jövetelét, minden erőfeszítésüket, 
idejüket és erejüket arra kell fordí-
taniuk, hogy lelkeket mentsenek a 
sötétségből. Felkészültél, hogy elő-
mozdítsd Isten királyságát? Kész 
vagy feladni ideiglenes kényelmedet 
Krisztus ügyéért? El kell gondol-
kodnunk ezeken a dolgokon, és ha 
azt választjuk, hogy Őt követjük tel-
jes szívünkből, akkor az Úr megadja 
majd az akaratot és az erőt munkája 
befejezéséhez. Ámen!

A Krisztus és Sátán közötti küz-
delemben az utóbbi már elvesz-
tette a csatát. Ezért olyan dühös 
és szertejár, mint ordító oroszlán, 
prédát keresve, amit elnyelhet. 
Soha nem szabad alábecsülnünk 
az erejét. Dániel könyvének 10. fe-
jezetében betekintést nyerhetünk 
ebbe a lelki háborúba, ahol azt ol-
vassuk, hogy 21 nap kemény lelki 
küzdelem után Isten angyalához 
csatlakozott Mihály arkangyal. Ő 
azért jött, hogy ellenálljon Sátán-
nak és seregének, hogy ne talál-
kozzanak Círussal. Hála Istennek, 
Mihály győzött!

KRISZTUS LEGYŐZTE AZ 
ÖRDÖGÖT

Krisztus földi élete során soha 
nem adott alkalmat az ördögnek, 
hogy azt mondhassa, hogy elesett 
valamelyik kísértésben. „Mert nem 
oly főpapunk van, aki nem tudna 
megindulni gyarlóságainkon, ha-
nem aki megkísértetett mindenek-
ben, hozzánk hasonlóan, kivéve a 
bűnt” (Zsidók 4:15).

Jézus győzelme a mi biztosíté-
kunk, hogy le tudjuk győzni a bűnt 
és az ördögöt. Jézus a mi Idősebb 
Testvérünk, aki előttünk ment, hogy 
előkészítse számunkra a győzelem 
ösvényét, és felajánlja hatalmát szá-
munkra, hogy győzelemre segítsen 
életünk során.

AZ ÚTVONAL ISMERETE

A hivatásos téli síversenyeken 
először mindig meg kell ismerni 
a pályát és az első nyomvonalat el 
kell készíteni a versenyzők számára, 
nehogy letérjenek a legbiztonságo-
sabb útvonalról. Ugyanígy a lelki 
verseny során is Krisztus járta be 
először az utat . Előkészítette az ös-
vényt, amelyen szilárdan járhatunk. 
Habár lehetnek hegyek, akadályok 
és veszélyes kanyarok, de Ő már vé-
gighaladt rajta.

„Annakokáért mindenestől 
fogva hasonlatosnak kellett lennie 
az atyafiakhoz, hogy könyörülő 
legyen és hív főpap az Isten előtt 
való dolgokban, hogy engesztelést 
szerezzen a nép bűneiért. Mert 
amennyiben szenvedett, ő maga 
is megkísértetvén, segíthet azo-
kon, akik megkísértetnek” (Zsidók 
2:17-18).
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Az Urat elszomorította az emberi 
faj állapota. Miért döntött úgy, 

hogy özönvízzel pusztítja el a föl-
det? Milyen összefüggés van Noé 
napjai és a mi napjaink között? „És 
miként a Noé napjaiban lett, úgy 
lesz az ember Fiának napjaiban is. 
Ettek, ittak, házasodtak, férjhez 
mentek mind ama napig, amelyen 
Noé a bárkába beméne, és eljöve az 
özönvíz, és mindeneket elveszte” 
(Lukács 17:26-27).

AZ ÖZÖNVÍZ ELŐTTI VILÁG

„Az ősi világ árvízzel való elpusz-
títása előtt nagy tehetségű, szakérte-
lemmel és ismeretekkel rendelkező 
emberek éltek. De mivel kihagyták 
Istent számításaikból, terveikből és 
tanácsaikból, szívük gondolata meg-
romlott. Okosak voltak azt cseleked-
ni, amit Isten nem mondott nekik, 
okosak a gonoszság művelésére.” – A 
Te Igéd igazság , 9.

Az emberi faj gyorsan szaporo-
dott, és ezzel együtt a gonoszság is. 
Ez tíz generáció alatt következett be. 
„És látá az Úr, hogy megsokasult az 
ember gonoszsága a földön, és hogy 
szíve gondolatának minden alko-
tása szüntelen csak gonosz. … A 
föld pedig romlott vala Isten előtt és 
megtelék a föld erőszakoskodással” 
(1Mózes 6:5, 11).

Ez teljes elfajulás volt. Isten sem-
mi jót nem talált az emberekben. A 

szívük annyira romlott volt, hogy 
csak „gonosz gondolatok, gyilkossá-
gok, házasságtörések, paráznaságok, 
lopások, hamis tanúbizonyságok, 
káromlások” (Máté 15:19) származ-
tak belőle. Ennek eredménye az lett, 
hogy a népet, amely szándékosan 
semmibe vette Isten szavát, elárasz-
tották az özönvíz hullámai.

MI VOLT A BŰNÜK? HOGYAN 
TÖRTÉNT EZ?

„Az özönvíz előttiek bűne az 
volt, hogy a magában véve megenge-
dett dolgokat is megrontották. Isten 
ajándékait önző, bűnös kívánságaik 
kielégítésére használták. Az étvágy, 
az alantas szenvedélyek bűnös ki-
elégítése teljesen megrontották gon-
dolkodásukat. Sátán rabszolgái let-
tek, akiket ő vezetett, ő ellenőrzött.” 
– A Te Igéd igazság , 8.

EVÉS ÉS IVÁS

„Isten nem azért ítélte el az özön-
víz előtti embereket, mert ettek 
és ittak; hiszen Ő adta számukra, 
nagy bőségben, testi szükségleteik 
kielégítésére a föld termékeit. Bű-
nük abban állott, hogy elfogadták az 
adományokat anélkül, hogy hálásak 
lettek volna az Adományozó iránt, 
önmagukat lealacsonyították, mert 
féktelenül csak étvágyuknak éltek.” 
– Pátriárkák és próféták, 84.

„Az özönvíz előtti világ lakosait 
az Úr elpusztította, mivel romlott 
vágyaik kielégítése megrontotta 
őket.” – A Te Igéd igazság , 8.

„Élvezték, ha elvehették az állatok 
életét. Húsukat ételként fogyasztották. 
Ez növelte kegyetlenségüket és erő-
szakosságukat, és ahhoz vezetett, hogy 
az emberek életére is megdöbbentő 
közönnyel és érzéketlenséggel tekin-
tettek.” – Conflict and Courage, 36.

HÁZASODTAK ÉS FÉRJHEZ 
MENTEK

„Isten megengedte a házasságot; 
világrendjének tartozéka, intézmé-
nyeinek egyike, melyet elsősorban ik-
tatott be. Ezen rendelkezéséhez még 
különleges irányításokat is fűzött, 
felruházta szentséggel és szépséggel; 
azonban utasításait elfeledték, a há-
zassággal visszaéltek és szenvedélyeik 
szolgálatába hajtották.” – Pátriárkák 
és próféták, 84.

Ezt az isteni intézményt az ron-
totta meg, hogy nem összeillő há-
zasságokat kötöttek. Séth hűséges 
fiai sajnálatos módon elveszítették 
erkölcsi tartásukat azzal, hogy 
szemeiket Kain istentelen leánya-
inak elbűvölő szépségére függesz-
tették, és őket választották feleségül 
– nem az erényeik miatt, hanem ki-
zárólag szépségük miatt.

„Amidőn Isten fiai összekeve-
redtek az emberek gyermekeivel, 
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„Noé napjaiban a túlnyomó 
többség szembehelyezkedett az 
igazsággal; belehabarodtak a hamis 
tanításokba. A föld megtelt erőszak-
kal. Háború, bűnözés, gyilkosság 
volt napirenden. Így lesz Krisztus 
második eljövetele előtt is.” – A Te 
Igéd igazság , 8.

A DOLGOK JELENLEGI 
VALÓSÁGOS ÁLLAPOTA

„A keresztény hitvallók együtt 
esznek és isznak a részegesekkel, 
mialatt nevük az egyház könyve-
iben szerepel. A mértéktelenség 
kábítólag hat az erkölcsi és szel-
lemi erőkre, és aljas szenvedélyek 
kielégítésének útkészítője. Ezrek és 
ezrek tagadnak meg minden erköl-
csi kötelezettséget, nehogy érzéki 
vágyaikat fékezzék; így lesznek an-
nak rabjai. Az emberek csak azért 
élnek, hogy érzékeiket gyönyör-
ködtessék; csak ezért a világért, és 
egyedül a földi létért.” – Pátriárkák 
és próféták, 85.

FALÁNKSÁG

„Ma az evésben és ivásban tanú-
sított mértéktelenség bűne annyi-
ra feltűnő, hogy Isten nem tűri el a 
végtelenségig. Az emberek kicsa-
pongássá teszik azt, ami törvényes, 
és az egész lényük szenved az Úr tör-
vényeinek áthágása miatt.” – Conflict 
and Courage, 35.

Az olyan betegségek, mint pl. a 
cukorbetegség, csontritkulás, vas-
tagbéldaganat, elhízás, magas vér-
nyomás, köszvény, fogszuvasodás, 
szív- és érrendszeri betegségek és 
még sok más, amelyek kínozzák a 
társadalmat, a legtöbb esetben a 
mértéktelenséghez köthetők. Ku-
tatások megerősítették, hogy ötből 
egy elhalálozás a szegényes táplál-
kozás miatt következik be. Az okok: 
túlzásba vitt só-, cukor- és húsfo-
gyasztás ugyanúgy, mint a teljes ki-
őrlésű gabonák és gyümölcsök elég-
telen fogyasztása.

ERKÖLCSTELENSÉG

Sok keresztény megkockáztatta, 
hogy nem hozzáillő féllel kössön 

házasságot, de ez olyan keserű ta-
pasztalatokkal járt, amelyet sokan 
megbántak. Az Isten terve szerin-
ti házasságok száma napról napra 
csökken, miközben az elválás egyre 
növekvő tendenciát mutat, csakúgy, 
mint az azonos neműek házassága, 
amelyet már megközelítőleg 30 or-
szágban hagytak jóvá. A társadalom 
féktelenül, szabadjára engedve akar 
élni, korlátozások vagy számadási 
kötelezettség nélkül. Az erkölcste-
lenség a mindennapi kenyerük.

„A világ állapotának rettenetes 
képét láttam. Mindenütt erkölcste-
lenség uralkodik. Korunk sajátos 
bűne a kicsapongás. A bűn soha-
sem emelte fel eltorzult fejét olyan 
vakmerően, mint most. Úgy látszik, 
mintha az emberek megbénultak 
volna, ezért az erény és igaz jóság 
kedvelői majdnem elcsüggednek a 
bűn vakmerősége, ereje és terjedése 
miatt.” – Boldog otthon, 328.

Az erkölcsösség és feddhetetlen-
ség alapelvei elvesztek, mert sok ke-
resztény rossz társaságot választott, 
ami miatt szem elől tévesztették az 
Üdvözítőt. A világ szokásainak és 
élvezeteinek árjával sodródnak, any-
nyira, hogy lelkük elvesztését koc-
káztatják.

ERŐSZAK ÉS TERRORIZMUS

Ma a bűn által eltorzult emberi 
faj ugyanazt az utat követi a terro-
rizmussal kapcsolatban. Világszerte 
terrorista csoportok százai tartják 
félelemben az emberiséget. Folya-
matosan történnek terrortámadások 
az egész világon. Azt mondják, hogy 
bizonyos hitrendszerekben egyre el-
fogadottabb más vallási közösséghez 
tartozó embereket megölni, minél 
többet, amennyit csak lehetséges. Az 
erkölcsi korlátok eltűnőben vannak.

Az utolsó 90 évben a háborúk-
ban többen haltak meg, mint az azt 
megelőző 500 évben. Úgy becsülik, 
hogy csak a 20. században 203 millió 
ember halt meg a háborúban, ebből 
2 millió gyermek, és további 4-5 mil-
lió ember rokkanttá vált. A „Ment-
sük meg a gyermekeket!” Alapítvány 
közlése szerint több mint 100  000 
csecsemő hal meg évente a fegyveres 
konfliktusok miatt. Évente 73 millió 

megromlottak. A velük való össze-
házasodással feleségük befolyása 
által elvesztették rendkívüli szent 
jellemüket, és egyesültek Kain fi-
aival bálványimádásukban. Sokan 
semmibe vették Isten jellemét, és 
nem tisztelték parancsolatait.” – A 
megváltás története, 34.

Amikor a többnejűség megho-
nosodott, a férfiak többsége meg-
sokszorozta feleségeik számát, és 
a gonoszság és nyomorúság egyre 
növekedett.

„Sátán jól megfontolt szándéka 
az volt, hogy a házasság intézmé-
nyét megrontsa, szentségét csök-
kentse, kötelező voltát gyengítse; ez 
volt ugyanis a legbiztosabb módja 
annak, hogy kitörölje az ember szí-
véből Isten képmását és utat nyisson 
a mérhetetlen bűnnek és nyomor-
nak.” – Pátriárkák és próféták, 345.

ROSSZ TÁRSASÁG

Egy régi bölcs mondás így szól: 
„Mondd meg, kivel barátkozol, és 
megmondom, ki vagy.” A Biblia meg-
magyarázza: „Ne tévelyegjetek. Jó 
erkölcsöt megrontanak gonosz tár-
saságok” (1Korinthus 15:33). Ez volt 
a Noé napjaiban élők szomorú tör-
ténete, akik ismerték, elfogadták az 
igazságot és aszerint éltek – de azzal, 
hogy rossz társaságot választottak, 
elveszítették erkölcsi tartásukat és az 
üdvösség utáni vágyakozásukat is, és 
ennek következtében elvesztek.

„Akik hittek, mikor Noé építeni 
kezdte a bárkát, a hitetlenekkel való 
barátkozás folytán elvesztették hitü-
ket, mivel a hitetlenek felszították 
bennük a szórakozások és hivalko-
dás iránti régi szenvedélyüket.” – A 
Te Igéd igazság , 7.

„Midőn a kegyelemidő vége felé 
közeledett, a vízözön előtti emberek 
izgató szórakozásoknak és dőzsölé-
seknek éltek. Akinek befolyása és 
hatalma volt, csak arra törekedett, 
hogy a népet az örömök és szórako-
zások sorozatával lekösse, nehogy 
némelyek mégis megszívleljék az 
ünnepélyes intőüzenetet.” – Pátriár-
kák és próféták, 87.

CSALÁS, FORTÉLY ÉS 
NYUGTALANSÁG
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magzat hal meg abortusz következ-
tében. Az erőszak egyre nagyobb 
méreteket ölt, amint a prófécia előre 
megjövendölte. (Lásd Hóseás 4:1-3.)

Becstelenség, csalás, csőd, erő-
szak és vérontás van mindenfelé. 
Özvegyeket és árvákat fosztanak 
meg mindenüktől, amijük csak van. 
Játékok, lóversenyek és mindenféle 
szórakozások foglalják le az elmét. 
Ezen gonoszságok és kegyetlensé-
gek nemsokára olyan méreteket öl-
tenek, hogy Isten kinyilatkoztatja 
magát teljes dicsőségében. A világ 
gonoszsága nagyon hamar el fogja 
érni a határt – és mint Noé napjai-
ban volt, Isten kitölti csapásait.

A VILÁG FIGYELMEZTETÉ-
SÉRE KÜLDVE

Az özönvíz előtt Isten utasította 
Noét, hogy figyelmeztesse a világot, 
hogy ez bűnbánatra vezesse az em-
bereket és megmeneküljenek a pusz-
tulástól. Hasonlóképpen amint kö-
zeledik Krisztus második eljövetele, 
az Úr elküldi szolgáit a figyelmez-
tetéssel, hogy készüljenek fel erre a 
nagy eseményre. Tömegek hágják át 
Isten törvényeit, és most az Úr nagy 
kegyelméből arra szólítja őket, hogy 
engedelmeskedjenek szent előírása-
inak. Mindazok számára felajánlja 
a megbocsátást, akik bűnbánat és 
Krisztusba vetett hit által elhagyják 
bűneiket. Mégis a hűségeseket ma is 
kigúnyolják, mint Noét is.

„Noé napjaiban a régi világ lako-
sai gúnyosan kacagták azt, amit ők 
az igazságosság hirdetője babonás 
félelmének és előérzetének mond-
tak. Képzelgőnek, vakbuzgónak, 
rémüldözőnek bélyegezték meg őt.” 
– Bizonyságtételek, 4. kötet, 308.

„Előkelő és tanult emberek kije-
lentették, hogy soha nem hallottak 
olyan özönvízről, amit Noé megjö-
vendölt, és soha nem is lesz ilyen.” – 
The Story of Jesus, 181.

„[Az Úr] százhúsz évig üzene-
teket küldött [az özönvíz előtti em-
bereknek] szolgája, Noé által. Ők 
azonban arra használták a kegyesen 
adott időt, hogy kifogásolják, gán-
csolják és kigúnyolják Noét. Kine-
vették őt különös komolyságáért, 
és mert nagyon szívén hordozta a 

büntetéseket, melyeket – mondta – 
Isten egész biztosan ki fog tölteni. 
Tudományt emlegettek és a termé-
szetet szabályozó törvényeket. Majd 
felvonulást rendeztek Noé szavai fö-
lött, őrült vakbuzgónak nevezve őt.” 
– A Te Igéd igazság , 9.

A gúnyolódások még nagyobb 
méreteket öltöttek, amikor Noé be-
ment a bárkába. Hét napig az em-
berek a bárka körül gyülekeztek, 
csúfolódtak és a megvetés és gúny 
erőszakos szavait szólták. Ma, mint 
Noé napjaiban, a keresztények és 
maga Krisztus is gúny és káromlás 
tárgya. Most még rosszabb a helyzet, 
mert Jézus életéről hamis történe-
teket közvetítenek a filmeken, tele-
vízión és más csatornán keresztül, 
melyekkel igazolják és reklámozzák a 
lealacsonyító bűnöket. Az apostol jól 
leírta ezt: „Tudván először azt, hogy 
az utolsó időben csúfolkodók támad-
nak, akik saját kívánságaik szerint 
járnak, És ezt mondják: Hol van az ő 
eljövetelének ígérete? (2Péter 3:3-4).

„Az Úr szolgáit rajongóknak [fa-
natikusoknak] nevezik. Papok, lel-
készek óva intik a népet, hogy ne 
hallgassanak rájuk. Noé is ugyan-
ezt tapasztalta, mialatt Isten Lelke 
késztette az üzenet hirdetésére, akár 
hallgatnak rá az emberek, akár nem.” 
– Bizonyságtétel a lelkészeknek, 232.

„Az emberek a mi napjainkban 
is el fogják vetni a komoly figyel-
meztetést, amint Noé napjaiban is 
elvetették. Azokra a hamis tanítókra 
fognak hivatkozni, akik határozott 
időpontot tűztek ki, és azokat hoz-
zák fel kifogásul, amiért a mi figyel-
meztetésünkben sem bíznak meg 
jobban, mint amazokéban. Ilyen ma-
napság a világ hozzáállása. Elhara-
pózott a kételkedés, ezért gúnyolják 
és kinevetik a Krisztus eljövetelének 
hirdetését. Ezért még fontosabb, 
hogy akik hisznek a jelen igazság-
ban, viselkedésükkel bizonyítsák 
be hitüket. Szentelődjenek meg az 
igazság által, melyet hirdetnek.” – 
Bizonyságtételek, 4. kötet, 308.

„Ha a keresztény élettől duzzad 
és egyáltalán előre halad, mindenkor 
Istenhez idegenek között teszi. Gú-
nyolódók közt, nevetség tárgyaként. 
Egyenesen kell állnia, mint a pálmának 
a sivatagban.” – A Te Igéd igazság, 71.

AZ ELHALLGATTATOTT 
LELKIISMERET

„Noé hite és cselekedetei együtt 
munkálkodtak. Miközben a bárka 
épült, fiatalok és idősek csúfolódtak, 
gúnyolódtak és kötekedtek. Amikor 
látták az utolsó jelet – az emberek és 
állatok számára az élelmiszerkészlet 
elhelyezését a bárkában –, akkor a vi-
dámság, mulatozás és csúfolódás fel-
erősödött… Ennek oka az étvágy és 
az alantas, állati szenvedélyek kielé-
gítése volt, amely megrontotta őket. 
Megtagadták Istent, és a lelkiisme-
retük hamarosan érzéketlenné vált.” 
– Manuscript Releases, 19. kötet, 387.

NINCS TÖBBÉ KEGYELEM

„A hét nap végén felhők kezdtek 
gyülekezni. Ez egy új látvány volt 
– az emberek még soha nem láttak 
felhőket. Ezelőtt soha nem esett eső, 
hanem Isten harmat által öntözte a 
földet. Egyre sűrűbb és sűrűbb fel-
hők jöttek, és nemsokára elkezdett 
esni az eső. Az emberek még mindig 
próbálták azt gondolni, hogy ez nem 
olyan aggasztó. De hamarosan úgy 
látszott, mintha a menny ablakai ki-
nyíltak volna, mert az eső áradatként 
ömlött alá. Egy ideig a föld beitta az 
esőt, de hamarosan a vizek elkezd-
tek emelkedni, és napról napra egyre 
magasabbak és magasabbak lettek. 
Minden reggel, mikor az emberek 
azt látták, hogy még mindig esik az 
eső, egyre kétségbeesettebben néztek 
egymásra, és minden este ezeket a 
szavakat ismételgették: ’Még mindig 
esik!’ És ez így ment reggel és este.

Negyven nap és negyven éjjel 
ömlött az eső. A vizek elárasztották a 
házakat és az emberek a templomok-
ba menekültek, amelyeket bálvány-
imádó istentiszteleteiknek emeltek. 
De a templomokat is elmosta a víz. 
A föld kérge eltört, és a belsejében 
elrejtett vizek feltörtek.” – The Signs 
of the Times, 1901. április 10.

Az igazak és gonoszok tovább-
ra is élni fognak a földön halandó 
állapotukban. Ültetnek, építenek, 
esznek, isznak – és egyiken sem tud-
nak arról a végső, megmásíthatatlan 
döntésről, amely elhangzik a meny-
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nyei szentélyben. Noé napjaiban a 
kívül lévő emberek folytatták gond-
talan, élvezetszerető életüket és gú-
nyolódtak a közelgő ítélet miatti fi-
gyelmeztetéseken – és ugyanígy lesz 
az Emberfiának eljövetelekor is.

„Csendben, észrevétlenül, mint 
éjfélkor a tolvaj, jön el a döntő óra, 
amelyben minden ember sorsa meg-
pecsételődik, és Isten végleg vissza-
vonja kegyelmét a bűnöstől.” – A nagy 
küzdelem, 437.

„Jelen lehetőségünk legjobbját 
kell tennünk most. Más megpró-
báltatás nem adatott nekünk, ami 
előkészítene a menny számára. Ez 
az egyetlen és utolsó lehetőség a 
jellem alakítására, amely alkalmas-
sá tesz bennünket az eljövendő ott-
honunk számára, amit az Úr készít 
mindazoknak, akik engedelmesek 
parancsolatainak.” – Az utolsó napok 
eseményei, 166-167.

ISMÉTLŐDŐ HAMIS 
BŰNBÁNAT 

„A vihar állandóan növekvő 
ereje a fákat, épületeket és a földet 
egymásra zúdította. Az emberek és 
állatok ijedelme kimondhatatlan 
volt. A vihar bömbölését túlharsog-
ta a nép jajkiáltása, mely nép meg-
vetette Isten tekintélyét… Abban a 
borzalmas órában látták, hogy Isten 
törvényeinek áthágása okozta pusz-
tulásukat. Ugyan a büntetéstől való 
félelmükben beismerték bűnüket, 
de töredelmük mégsem volt őszin-
te, mert a gonoszt nem utálták. Ha 
Isten nem hajtotta volna végre az 
ítéletet, ugyancsak tovább lázadtak 
volna a menny ellen. Így tesznek 
majd a megtéretlenek is, amikor a 
világ pusztulása előtt Isten ítéletei 
zúdulnak e világra. Tudni fogják, 
hogy hol és miben bűnöztek: hogy 
megvetették Isten szent törvényét. 
Azonban bűnbánatuk éppoly ke-
véssé őszinte, mint amennyire az 
óvilág bűnözőié volt.” – Pátriárkák 
és próféták, 82-83.

A FÖLD ÚJRA EL FOG PUSZ-
TULNI GONOSZSÁGA MIATT

„…Az Isten szavára; Amelyek ál-
tal az akkori világ vízzel elboríttatván, 

elveszett: A mostani egek pedig és a 
föld, ugyanazon szó által megkímél-
tettek, tűznek tartatván fenn, az íté-
letnek és az istentelen emberek rom-
lásának napjára. … Az Úr napja pedig 
úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, ami-
kor az egek ropogva elmúlnak, az ele-
mek pedig megégve felbomlanak, és 
a föld és a rajta lévő dolgok is megég-
nek” (2Péter 3:5-7, 10).

AZ A VESZÉLY FENYEGET, 
HOGY ELFÁRADUNK

„Veszélyben vannak azok, akik 
belefáradtak az őrködésbe, a világ 
varázsai felé fordulnak. Miközben az 
üzletember belemerül a nyereséghaj-
hászásba, a szórakozni vágyó élveze-
tet keres, a divat rabja ékességeit ren-
dezgeti – lehet, hogy pont abban az 
órában mondja ki az egész föld Bírája 
az ítéletet: ’Megmérettél a mérlegen, 
és híjával találtattál’ (Dániel 5:27).” – 
A nagy küzdelem, 437.

AZ EMBEREK HÁROM 
CSOPORTJA NOÉ IDEJÉBEN

Hűségesek, akik meghaltak az 
özönvíz előtt.

Visszaeső bűnösök (azok is, akik 
teljesen semmibe vették a figyelmez-
tetéseket).

Hűségesek, akik megmenekül-
tek.

„Noé százhúsz évig hirdette fi-
gyelmeztető üzenetét az özönvíz 
előtti világnak; de csak kevesen tér-
tek meg. A bárka építésén alkalma-
zott ácsok közül néhányan hittek, de 
elhunytak az özönvíz előtt. Noé töb-
bi megtérítettje visszatért a világba.” 
– A Te Igéd igazság , 7.

„Eleinte úgy látszott, hogy so-
kan megszívlelik a figyelmeztetést; 
azonban bűnbánatuk nem volt 
őszinte. Nem akartak felhagyni bű-
neikkel… A terjengő hitetlenség 
győzött felettük; végül is vissza-
tértek társaikhoz, és velük együtt 
elvetették az ünnepélyes üzenetet. 
Egyesek mélyen megrendültek és 
megszívlelték volna az intő szava-
kat; azonban oly sokan gúnyolód-
tak és csúfolódtak, hogy ennek a 
lelkületnek a hatása alá kerültek. 
Ellenállottak a kegyelmi meghívás-

nak, és nemsokára a legvakmerőbb, 
legszemérmetlenebb gúnyolódók-
ká váltak. Ugyanis azok a legfékte-
lenebbek, azok merülnek el legmé-
lyebben a bűnben, akiknek egykor 
Isten világosságot adott, de ellenál-
lottak Isten Lelke meggyőző erejé-
nek.” – Pátriárkák és próféták, 78.

ISTEN FELHÍVÁSA MA

Noé olyan hívő volt, akit az igaz-
ságosság hírnökének nevezhetünk, 
aki kegyelmet talált az Úr szemei 
előtt. „De Noé kegyelmet talála az Úr 
előtt… Noé igaz, tökéletes férfiú vala 
a vele egykorúak között. Istennel jár 
vala Noé” (1Mózes 6:8-9). „Hit által 
tisztelte Istent Noé, mikor megintet-
vén a még nem látott dolgok felől, 
házanépe megtartására bárkát készí-
tett, amely által kárhoztatá e világot 
és a hitből való igazságnak örökösévé 
lett” (Zsidók 11:7).

Noé nem saját magától érte el ezt 
a keresztény állapotot, hanem Jézus 
kegyelme és a Benne való hit által 
alakult ki benne. Nem az akkori idők 
helyzetére összpontosította figyel-
mét, hanem inkább folyamatos kap-
csolatot tartott fenn Megváltójával.

A mai állapot nyomasztó, de Jé-
zusban, drága Megváltónkban min-
dent megtalálunk – biztonságot, se-
gítséget és békét. Ő az, aki eltávolítja 
minden kétségünket, Ő a reménysé-
günk biztosítéka, menedékünk a vi-
harban.

„Zarándoktársaim! Még itt va-
gyunk a földi élet árnyai és kavargá-
sai között. De Megváltónk nemso-
kára megjelenik, hogy szabadulást 
és nyugalmat hozzon. Lássuk meg 
hitben a jövő áldásait, ahogy Isten 
megrajzolta őket! … A harc nem-
sokára véget ér – Krisztus győzel-
mével. Nemsokára meglátjuk Őt, 
Akiben örök életünk reménysége 
összpontosul. Ha Nála leszünk, sem-
minek tűnik majd ennek az életnek 
minden próbája és szenvedése…

Nézz fel, nézz fel, és állandóan 
növekedjék hited! Ez a hit irányítsa 
lépteidet azon a keskeny ösvényen, 
amely a város kapuin át elvezet oda, 
ahol végtelen az élet; a mérhetetlen 
dicsőségbe, amely a megváltottaké.” 
– Próféták és királyok, 456.
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lékezzünk arra, hogy az álhírek az 
érzelmekre hatnak, így elnyomják 
az ésszerűséget, és az egyént úgy 
manipulálják, hogy azt tegye, amit 
e hazugságok kitalálója akar. Sátán a 
szakértője az ilyen fajta manipuláci-
ónak!

AZ INFORMÁCIÓS 
HÁBORÚ

Sedékiás király uralkodása alatt 
Júda a Káldeusok foglya volt. Na-
bukodonozor király leigázta Jeru-
zsálem városát, kifosztotta a temp-
lomot, és elvitte a szent edényeket 
magához Babilóniába. Mindez a 
tragédia Isten kiválasztott népének 
hitehagyása következtében történt, 
de az Úr ezt a nehéz helyzetet arra 
használta fel, hogy kigyógyítsa né-
pét a bálványimádás gonoszságából. 
Ez a helyreállítási munka 70 évet 
vett igénybe.

Ebben a helyzetben információs 
háború tört ki Jeruzsálemben, vala-
mint az egész nemzetben. Míg Isten 
világos üzeneteket küldött az embe-
reknek, hogy térjenek meg gonosz 
útjaikról, és engedelmeskedjenek 
Babilónia igájának a meghatározott 
ideig – 70 évig –, Sátán úgynevezett 
„prófétákat” alkalmazott, akik ellen-
tétes üzeneteket hirdettek, amelyek 
Isten népének lelkiismeretét el akar-
ták altatni. Ezek a „próféták” meg-
csillogtatták előttük azt a reményt, 
hogy a reformáció és helyreállítás 

ÁLHÍREK

Az „álhírek” kifejezés a hamis 
hírek terjedésére vonatkozik, ame-
lyek a félretájékoztatás veszélyes 
körforgását okozzák. Ez gyakran 
bekövetkezik, amikor tárgyilagos 
tényeknek kevesebb fontosságot 
tulajdonítanak, és a sekélyes érzel-
mekre vagy személyes meggyőző-
désekre hivatkoznak a közvélemény 
alakítása során.

A politikusok gyakran manipu-
lálják az igazságot azzal, hogy hatal-
mas hazugságokat mondanak. Eb-
ben a politikai kommunikációban 
az érzelmek győzedelmeskednek az 
ésszerűség helyett. A manipuláció, 
a féligazságok vagy a stratégiai ha-
zugságok szerepet játszanak abban, 
hogy egy irányzatnak megfelelő el-
képzelés alakuljon ki, és ez teljesen 
lerombolhatja azoknak a befolyását, 
akiket a manipulátorok ellenfelük-
nek tartanak.

AZ ÁLHÍREK SZERZŐJE

Az álhírek és szóbeszédek ter-
jesztésének gyakorlata már az em-
ber teremtése előtt létezett. Amikor 
a lázadás kitört a mennyben, Sátán 
megkezdte szembehelyezkedését 
Isten kormányzatával és ezt a fegy-
vert használta. Az ősellenség ravasz 
és hamis szóbeszédei, hogy Isten 
igazságtalan és törvénye elnyomó, 
valamint az a javaslat, hogy egy jobb 

kormányzati rendszert lehetne lét-
rehozni, elkezdett terjedni az an-
gyalok között. „Sokan belekerültek 
ebbe a vitába… A megválaszolandó 
kérdések a következők voltak: Ha 
Isten törvénye nem tökéletes, akkor 
módosításra vagy hatályon kívüli 
helyezésre szorul-e, vagy megváltoz-
tathatatlan-e? Isten kormányzata ál-
landó és szilárd-e, vagy változtatásra 
szorul-e? Nemcsak az Isten város-
ában élők, hanem az egész mennyei 
világegyetem lakosai számára fel 
lettek téve ezek a kérdések.” – Christ 
Triumphant, 289.

Ezen munka eredménye kataszt-
rofális volt. Ez a befolyás olyan nagy 
mértékben terjedt, hogy a lázadás az 
angyalok egyharmadát magával so-
dorta, akik ennek következménye-
ként kiűzettek a mennyből a földre. 
(Jelenések 12:4.)

AZ ÁLHÍREK 
MEGJELENNEK A FÖLDÖN

Sátán egy gonosz javaslattal kör-
nyékezte meg Évát – egy szóbe-
széddel, amit állítólag így hallott: 
„Csakugyan azt mondta az Isten, 
hogy a kertnek egy fájáról se egye-
tek?” (1Mózes 3:1.ur.) Miután há-
lójába csalta Évát, álhíreket tárt elé: 
„Hanem tudja az Isten, hogy amely 
napon ejéndetek abból, megnyi-
latkoznak a ti szemeitek, és olya-
nok lésztek, mint az Isten: jónak 
és gonosznak tudói” (5.vers). Em-
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munkája gyorsan végbemehet, anél-
kül, hogy teljesítenék a bűnbánat és 
a reformáció szükséges feltételeit. 
Jeremiás 27:16-17. versekben lát-
hatjuk ezt a szembenállást a tényle-
ges igazság és az álhírek között. „A 
papoknak és ez egész népnek is így 
szóltam: Ezt mondja az Úr: Ne hall-
gassatok a ti prófétáitok szavaira, 
akik prófétálnak néktek, mondván: 
Ímé, az Úr házának edényei vissza-
hozatnak Babilonból most mind-
járt, mert hazugságot prófétálnak 
ők néktek: Ne hallgassatok rájok; 
szolgáljatok a babiloni királynak, és 
éltek; miért legyen e város puszta-
sággá?”

Sátán, ezen álhírek felbujtója 
ravasz módon használta eszközeit, 
hogy érvénytelenítsék a menny által 
bemutatott igazságokat. Hanániás, 
a hamis próféta megjelent a temp-
lomban, és a papok és az egész nép 
előtt a következő üzenetet hirdette: 
„Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Is-
tene, mondván: Eltöröm a babiloni 
királynak jármát. Teljes két esztendő 
múlva visszahozom e helyre az Úr 
házának mindamaz edényeit, ame-
lyeket elvitt innen Nabukodonozor, 
a babiloni király, és bevitt Babilon-
ba. És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda 
királyának fiát és mindama júdabeli 
foglyokat, akik elvitettek Babilonba, 
visszahozom én e helyre, azt mondja 
az Úr; mert eltöröm a babiloni király 
jármát” (Jeremiás 28:2-4).

Íme néhány jellemzője az álhí-
reknek:

A lehető legnagyobb figyelmet 
próbálja felhívni.

Igaznak látszik és a lehető legjob-
ban utánozza a valódi híreket erede-
te, formátuma és fontossága által.

Az embereket végül elcsábítot-
ta ez a hamis jelentés, amely hízel-
gett érzékeiknek, ezért elutasították 
az igazságot, és nem törekedtek az 
őszinte bűnbánatra. Ennek követ-
keztében a még megmaradt szent 
edényeket is elrabolták, a templo-
mot pedig tűz pusztította el. (Jeremi-
ás 52:12-15.)

AZ INFORMÁCIÓS 
HÁBORÚ KRISZTUS 
NAPJAIBAN

Jézus földi szolgálata tele volt 
jelekkel és csodákkal, amelyek 
gyorsan terjedtek. Tömegek gyüle-
keztek, amerre ment. Figyelmesen 

hallgatták szavait, és látták hatalmas 
csodáit, melyeket elbeszéltek csa-
ládjaiknak és szomszédaiknak.

Sátán nem maradt csendben ez-
zel kapcsolatban. Elkezdett álhíreket 
és pletykákat terjeszteni, hogy meg-
állítsa – de legalábbis akadályozza 
– Krisztus hatalmas megváltási szol-
gálatát. Az elterjedt pletykák között 
szerepelt Jézus származásának becs-
mérlése, melyben a farizeusok élen 
jártak. „Jézus cáfolta, hogy a zsidók 
Ábrahám gyermekei. Így szólt: ’Ti 
a ti atyátok dolgait cselekszitek.’ 
Gúnyosan válaszoltak: ’Mi nem pa-
ráznaságból születtünk; egy atyánk 
van, az Isten’ (János 8:41). Ezekkel 
a szavakkal születésének körülmé-
nyeire céloztak – támadást indítot-
tak Krisztus ellen azok jelenlétében, 
akik hinni kezdtek benne. Jézus nem 
válaszolt alattomos szúrásukra.” – Jé-
zus élete, 395.

Egy másik álhír, amit terjesztet-
tek, az volt, hogy Jézust Belzebub 
szállta meg – és állítólag így tudta 
kiűzni a démonokat. (Márk 3:22.) 
Olyan álhírek is elterjedtek, hogy fa-
lánk és részeges, aki rossz társaságba 
keveredett. (Lukács 11:19.)

Az ellenség Krisztus feltámadásá-
ról is olyan álhíreket akart elterjesz-
teni, amelyek eltorzítják ezt a cso-
dálatos eseményt. „A mialatt pedig 
ők mennek vala, ímé az őrségből né-
melyek bemenvén a városba, meg-
jelentének a főpapoknak mindent, 
ami történt. És egybegyülekezvén a 
vénekkel együtt, és tanácsot tartván, 
sok pénzt adának a vitézeknek, Ezt 
mondván: Mondjátok, hogy: Az ő 
tanítványai odajövén éjjel, ellopák 
őt, mikor mi aluvánk. És ha ez a 
helytartó fülébe jut, mi elhitetjük 
őt, és kimentünk titeket a bajból. 
Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy 
cselekedének, amint megtanították 
őket. És elterjedt ez a hír a zsidók 

között mind e mai napig” (Máté 
28:11-15). Nagyon szomorú, hogy 
ez az álhír él a mai napig azok kö-
zött, akik egykor Isten választott 
népe voltak!

A digitális kommunikációs csa-
tornák olyan algoritmusokat hasz-
nálnak, amelyek az interneten 
meglévő tartalmakat az egyes fel-
használók legrelevánsabb érdeklő-
dési körének megfelelően jelenítik 
meg. A szűrt és feltételhez kötött 
információk kezelésével foglalkozók 
konkrét tartalommal igyekeznek 
elérni ezeket az egyéni felhasználó-
kat, hogy a lehető leghosszabb ide-
ig tarthassák őket lekötve. Vegyük 
figyelembe azt is, hogy a közösségi 
hálókon az információáramlás fo-
lyamatosan frissül, és nemcsak a 
felhasználók számára lesz érdekes, 
hanem a vele kapcsolatban álló 
személyek érdeklődési körét is fi-
gyelembe veszi, és csak a megfelelő 
híreket jeleníti meg. A felhasználók 
úgy vélik, hogy a nagyobb nézett-
ség nagyobb hitelességet jelent. Ez 
lehetővé teszi a közvélemény mani-
pulálását azáltal, hogy a félrevezető 
tartalmak terjesztése ténylegesen 
„vírusossá válik”. Ennek az informá-
cióirányításnak a járulékos hatásai 
vitákat és türelmetlenséget váltanak 
ki az eltérő véleményen lévők kö-
zött, mert mindenki sokkal inkább 
fog ragaszkodni a meggyőződésé-
hez, ha csak a saját előzetes elkép-
zeléseinek megfelelő nézőpontokra 
összpontosít.

A KERESZTÉNY AZ 
ÁLHÍREKKEL SZEMBEN

A közösségi háló eszközei által 
nem csak fogyasztói, hanem létre-
hozói és sokszorosítói leszünk az 
információknak, amelyek másod-
percek alatt terjednek és befolyá-

„Pontosan kijelölt munkánk van. Ne 
engedjük, hogy az ellenség elfordítson 
bennünket a mai időre szóló határozott 
igazság hirdetésétől, és képzeletbeli 
mesékre irányítsa figyelmünket!”
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fordítson bennünket a mai időre 
szóló határozott igazság hirdetésé-
től, és képzeletbeli mesékre irányít-
sa figyelmünket!” – Szemelvények, 1. 
kötet, 161.

A bolygónkat nyugtalanító vi-
lágjárvány, az ennek következmé-
nyeként létrejövő rostálás az egy-
házakban és a missziómunka iránti 
közönyből való felébredés szüksé-
gessége mély és őszinte aggodalom-
ra ad okot. Az emberek nem vetik 
alá alapos vizsgálatnak a Krisztus 
és Sátán között folyó nagy küzdel-
met, valamint a megváltás tervét. 
Ehelyett képzeletszőtte eszméket 
hoznak létre, hogy felemésszék azt 
az időt és erőfeszítést, amelyet az 
ünnepélyes igazságok hirdetésére 
kellene fordítani. A gondolatok, 
amelyek túlságosan elfoglalnak 
bennünket, lehetnek olyanok, mint 
például: megpróbáljuk kitűzni a 
vasárnaptörvény dátumát, vagy ta-
nulmányozzuk a pápai enciklikákat, 
stb. Vajon ilyen jellegű információ 
jelenti az egyház küldetését? Ilyen 
tárgyköröket kell-e bemutatni az 
embereknek?

„Ha kérdésetek van azzal kapcso-
latban, hogy milyen témákkal foglal-
kozzatok és miket tanítsatok, akkor 
térjetek a Nagy Tanító beszédeihez 
és kövessétek utasításait!

Ne engedjétek, hogy bármi is 
elterelje figyelmeteket a kérdésről: 
’Mit cselekedjem, hogy elnyerjem 
az örök életet?’ (Lukács 10:25). 
Életre vagy halálra szóló kérdés ez, 
amit mindannyiunknak meg kell 
válaszolnunk végérvényesen. Töltse 
be gondolatainkat a birtokunkban 
lévő ünnepélyes igazság jelentősé-
ge! Megtérésre van szükségük azok-
nak, akik megengedik maguknak, 
hogy olcsó és jelentéktelen elméle-
tek után járjanak.” – Szemelvények, 
1. kötet, 163.

solják kapcsolatainkat, beleértve a 
gyülekezetet is, ahová tartozunk. 
Ez súlyos felelősséget helyez a ke-
resztényekre.

AZ INFORMÁCIÓ-
FOGYASZTÁS

Az információfogyasztás során 
a kereszténynek meg kell szűrnie 
az olvasott dolgokat az Isten Igéjé-
nek szűrőjével. Pál apostol tanácsa 
nagyon világos: „Mindent megpró-
báljatok” (1Thessalonika 5:21), vagy 
ahogy az új nemzetközi fordítás 
visszaadja: „ellenőrizzetek, tegyetek 
próbára mindent”.

Egy keresztény nem adhat hitelt 
az online információknak anélkül, 
hogy meggyőződne az eredetükről 
és bizonyosságukról, különösen, 
ha azok a vallással kapcsolatosak. 
Lehetséges, hogy a hívő meggyő-
ződése félrevezeti őt és a pusztu-
lás ösvénye felé halad: „Van oly út, 
mely igaz az ember szeme előtt, 
de vége a halálnak úta” (Példabe-
szédek 16:25). Ha más szavakkal 
szeretnénk ezt kifejezni, azt kell 
mondanunk, hogy vannak olyan 
hírek, amelyek igaznak látszanak, 
de végül kiderül, hogy hamisak, és 
az összezavarodás és lelki halál felé 
vezetnek. Még ha nem is aktuális 
hírek, a ma létező vallásosnak ál-
cázott kiadványok tele vannak ká-
ros elméletekkel és tanokkal. Sátán 
ezeket azért tárja elénk, hogy meg-
hiúsítsa a megszentelődés folyama-
tát a hívők életében. Ez arra késztet 
minket, hogy állandóan legyünk 
éberek, amikor információt fo-
gyasztunk, és mindig emlékezzünk 
Pál apostol tanácsára: „Hogy többé 
ne legyünk gyermekek, kiket ide s 
tova hány a hab és hajt a tanításnak 
akármi szele, az embereknek álnok-
sága által, a tévelygés ravaszságához 

való csalárdság által” (Efézus 4:14).
„Üres meséket hoznak be fon-

tos igazságként, melyeket néhányan 
próbakővé is tesznek. Ekképpen 
viszálykodás támad, mely eltereli a 
gondolatokat a jelenvaló igazságtól. 
Sátán tudja, hogy ha férfiak és nők 
jelentéktelen részletekbe merülnek, 
akkor a komoly kérdések figyelmen 
kívül maradnak. Sokféle dolgot fel-
használ, hogy felkeltse azok érdeklő-
dését, akik készséggel foglalkoznak 
komolytalan és jelentéktelen dolgok-
kal.” – Szemelvények, 1. kötet, 162.

INFORMÁCIÓGYÁRTÁS ÉS 
-TERJESZTÉS

Amikor információt hozunk létre 
vagy harmadik kézből való kiadvá-
nyokat terjesztünk, mindig észben 
kell tartanunk, hogy a kilencedik 
parancsolat megtiltja a hamis tanú-
ságtételt. (1Mózes 20:16.) Ez a pa-
rancs a következőképpen hangzott: 
„Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a 
gonosszal, hogy hamis tanú ne légy” 
(2Mózes 23:1). Ennek következtében 
egy keresztény nem engedheti meg 
magának, hogy hamis vagy elferdített 
híreket terjesszen. Ez csorbítja egyé-
ni szavahihetőségét, aláássa gyüle-
kezetünk hitelességét és végső soron 
befolyásolja Jézus tiszta evangéliu-
mának bemutatását a bűn pocsolyá-
jában pusztuló világ számára.

„Napjainkban sok csalást hirdet-
nek igazság gyanánt. Testvéreink 
némelyike olyan nézeteket vall, me-
lyeket nem hagyhatunk jóvá! Kép-
zeletszőtte gondolatok, erőltetett és 
sajátos bibliamagyarázatok jönnek 
közénk. Némely ilyen tanítás ma 
még elhanyagolandónak tűnik, de a 
későbbiekben átokká fog válni a ta-
pasztalatlanok számára.

Pontosan kijelölt munkánk van. 
Ne engedjük, hogy az ellenség el-
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„Isten józanul és őszintén gon-
dolkodó férfiakat és nőket szeretne 
látni. Egyre magasabb és magasabb 
szintre kell jutnunk, hogy szélesebb 
horizont táruljon elénk. Jézusra te-
kintve az Ő hasonlatosságára kell 
változnunk! Ha a menny mély és 
örökkévaló igazságait kutatva töl-
tik idejüket, akkor semmi léhaság 
nem kerül vallási életükbe. Amint 
Isten Igéjének hatalmas igazságait 
tanulmányozzák, meglátják azt, aki 
láthatatlan. Megértik, hogy azok 
a legfelemelőbb és legnemesítőbb 
igazságok, melyek minden igazság 
forrásával, azaz Jézussal kapcsola-
tosak. Miközben Róla tanulnak, in-
dítékaik és együttérzésük szilárddá 
és megingathatatlanná válik, mert 
a mindenek fölött való bölcsesség 
szilárd és maradandó. A Krisztustól 
származó élő víz nem sekélyke for-
rás, mely csobog egy ideig, majd ki-
szárad. Az élő víz örök életre buzog.” 
– Szemelvények, 1. kötet, 163-164.

Lehetséges, hogy az emberek fel-
ébresztése iránti vágyunkban abba 
a hibába esünk, hogy furcsa és kép-
zeletszőtte elméleteket adunk elő 
vagy terjesztünk. Akár odáig is el-
juthatunk, hogy bibliai üzenetekkel 
adunk hitelt és erőt szavainknak. 
Ez helytelen, és nem járul hozzá az 
igazság előrehaladásához. Ellenke-
zőleg, csak pillanatnyi érdeklődést 
kelt fel, ami a végén megkeményíti a 
szívet, és a tapasztalatlan lelkek szá-
mára a botránkozás köve lesz.

Jézust prédikálni az Ő tisztasá-
gában; felhívni az embereket, hogy 
elmélkedjenek Róla; világosan be-
mutatni a megváltás tervét; buzdíta-
ni őket, hogy „szeretet által munkál-
kodó hit”-ből, nem pedig félelemből 
éljenek – ez a mi sürgető feladatunk.

„Tartsuk magunkat Isten kije-
lentett törvényéhez, és akkor tudni 
fogjuk, hogy világosságunk, a min-
den igaz világosság isteni forrásá-
tól származik! Biztonságos talajon 
állnak azok, akik együttműködnek 
Krisztussal. Isten gazdagon megáld-
ja őket, amint erejüket odaszánják a 
világ romlástól való megmentésének 
munkájára. Krisztus a mi példaké-
pünk. Őt szemlélvén el kell változ-
nunk hasonlatosságára – dicsőségről 
dicsőségre, jellemről jellemre! Ez 
a munkánk. Isten segítsen minket 
abban, hogy helyesen mutassuk be 
a Megváltót a világnak!” – Szemelvé-
nyek, 1. kötet, 164.

AZ IGAZSÁG EGYETLEN 
BIZTOS FORRÁSA

Az újságok, blogbejegyzések, val-
lásosnak beállított videók és egyéb, 
félrevezető tartalmú és hazugságo-
kat tartalmazó információforrások 
bőségesek. Ezek mindenki számára 
elérhetőek, aki rendelkezik internet-
hozzáféréssel, és Sátán nagyon haté-
kony eszközeivé válnak, nemcsak az 
óvatlanok megtévesztésére, hanem 
a gondatlanok behálózására is, akik 
nem követik a nemes béreabeliek 
hűséges példáját, akik igyekeztek, 
„naponként tudakozva az írásokat, ha 
úgy vannak-é ezek” (Ap.csel. 17:11).

„Naponta kutatnunk kell a Bib-
liát, hogy megismerjük az Úr útját, 
és ne essünk vallási téveszmék csap-
dájába. A világ tele van hamis elmé-
letekkel és megtévesztő spiritualista 
elgondolásokkal, melyek megront-
ják a lelki tisztánlátást és elvonnak 
az igazságtól és a szentségtől. Ma kü-
lönösen kell figyelmeznünk a felszó-
lításra: ’Senki titeket meg ne csaljon 
üres beszédekkel’ (Efézus 5:6).” – 
Szemelvények, 1. kötet, 161-162.

Az egyetlen biztosítékunk a Bib-
lia napi rendszerességű, komoly imá-
val történő tanulmányozása. Annak 
érdekében, hogy elkerüljük, hogy a 
hamis vallási hírek és összeesküvés-
elméletek csapdáiba essünk, füg-
gesszük szemeinket Krisztusra, „a 
hitnek fejedelmére és bevégzőjére” 
(Zsidók 12:2), és tegyük Isten kinyi-
latkoztatott Igéjét az egyetlen meg-
bízható tanácsadónkká.

BEFEJEZÉS

Sok-sok évvel ezelőtt egy helyi 
újság közölte, hogy a központi bank 
egy szakértőt keres, aki felismeri és 
azonosítja a hamis bankjegyeket. 
Ezt a lehetőséget megragadva je-
lentkezett egy előkelő fiatalember, 

aki biztos volt benne, hogy őt fogják 
választani az állásra. A főnökkel való 
interjúja során állította, hogy ismeri 
az összes hamisítványt, és be is mu-
tatta szakértelmét. A főnök ránézett 
és határozottan kijelentette:

„Nem Önre van szükségem!”
„De miért nem?” – csodálkozott 

a fiatalember.
„Mindennap jelennek meg hamis 

bankjegyek fiatalember” – válaszolta 
a főnök. „Nekem olyan emberre van 
szükségem, aki teljes mértékben is-
meri az igazi bankjegyeket, és ez ké-
pessé teszi arra, hogy biztonságosan 
megkülönböztethesse a hamisítvá-
nyoktól.”

Nincs okunk arra, hogy megáll-
junk és hosszasan tanulmányozzuk 
a hamis híreket és kitalált elmélete-
ket, amelyeket állandóan közölnek 
a digitális és közösségi médiában. 
Amire sürgősen szükségünk van, az 
az, hogy elegendő időt szenteljünk 
Isten igazságainak naponta és rend-
szeresen történő tanulmányozására, 
melyeket ihletett Igéiben tár elénk. 
„És megismeritek az igazságot, és 
az igazság szabadokká tesz titeket” 
(János 8:32).

„Testvéreim! Értékeljétek és ta-
nulmányozzátok az Istentől számo-
tokra és gyermekeitek számára adott 
igazságokat! Ne töltsetek időt olyan 
dolgok kutatásával, melyekből nem 
származhat lelki hasznotok! ’Mit 
kell tennem, hogy elnyerjem az örök 
életet?’ (Lukács 10:25). Ez a kérdés 
mindennél fontosabb. A válasz pe-
dig tisztán hangzik: ’A törvényben 
mi van megírva? Mint olvasod?’ ” – 
Szemelvények, 1. kötet, 166.

A menny tartson minket távol 
attól, hogy tőrbe csaljanak az álhí-
rek, amelyeket a hazugságok atyja 
készít, és nehogy botránkozás kövei 
legyünk felebarátaink számára a va-
lótlanságok létrehozása vagy terjesz-
tése által! Ámen!

„Isten józanul és őszintén gondolkodó 
férfiakat és nőket szeretne látni. 

Egyre magasabb és magasabb szintre 
kell jutnunk... Jézusra tekintve az Ő 
hasonlatosságára kell változnunk! 



24  

KÖZELEBB, MINT VALAHA

Adventistaként 1844 elején el-
veszíteni egy kedves személyt talán 
nem volt olyan szomorú és fájdal-
mas, mint most.

Bár ma is vigasztalást kapunk a 
feltámadás bizonyossága által, de 
nem tudjuk pontosan, hogy ez me-
lyik napon fog történni. Azonban 
1844-ben minden adventista meg 
volt róla győződve, hogy Krisztus 
október 22-én jön vissza, még ab-
ban az évben, és így hamarosan ta-
lálkozni fognak feltámadt szerette-
ikkel, akik még a sírban nyugszanak. 
Milyen vigasztalás volt ez a gyászoló 
családoknak!

Charles Fitch, az egyik buzgó ad-
ventista úttörő nyolc nappal azelőtt 
halt meg, mint amikorra Jézus visz-
szajövetelét várták. Még fiatal volt, 
éppen csak harmincéves, és akkor 
lett beteg, amikor az egyik hideg 
napon keresztséget tartottak. Ennek 
következtében megfázott, és 1844. 
október 14-én, hétfőn meghalt. El 
tudjuk képzelni, hogy milyen vigasz-
taló volt felesége és két gyermeke 
számára az a hit, hogy a következő 
héten kedden már újra találkozhat-
nak vele!

Óh, mennyire várták azt a napot! 
De Jézus nem jött el október 22-én. 
Képzeljük el az anya és a gyermekek 
csalódását. Azon a kedden valószí-
nűleg sokkal többet sírtak, mint az-
előtt egy héttel.

Majdnem két évszázad telt el az-
óta, és az anya és a gyermekek már 
szintén alszanak. Azonban hamaro-

san elnyerik az a kiváltságot, hogy 
újra találkozzanak a drága férjjel és 
apával. Mert bár az adventista úttö-
rők félreértették az eseményt, ami 
1844-ben következett be (Krisztus 
belépett a mennyei szentek szentjé-
be ahelyett, hogy visszatért volna a 
földre), a prófécia nem hiúsult meg 
és Jézus ígérete, hogy vissza fog tér-
ni, erősen áll és most közelebb van, 
mint valaha.

„Ne nyugtalankodjék a ti szíve-
tek: higgyetek Istenben, és higgye-
tek én bennem. Az én Atyámnak 
házában sok lakóhely van; ha pedig 
nem volna, megmondtam volna 
néktek. Elmegyek, hogy helyet ké-
szítsek néktek. És ha majd elmegyek 
és helyet készítek néktek, ismét el-
jövök és magamhoz veszlek titeket; 
hogy ahol én vagyok, ti is ott legye-
tek” (János 14:1-3).

A világ végére vonatkozó próféci-
ák beteljesedtek és teljesednek ma is.

Egyszer a tanítványok odamen-
tek Jézushoz, és kérdést intéztek 
hozzá. „Mikor pedig az Olajfák he-
gyén ül vala, hozzá menének a ta-
nítványok magukban mondván: 
Mondd meg nékünk, mikor lesznek 
meg ezek? És micsoda jele lesz a te 
eljövetelednek, és a világ végének?” 
(Máté 24:3).

Jézus így válaszolt: „Hallanotok 
kell majd háborúkról és háborúk 
híreiről… mert nemzet támad nem-
zet ellen, és ország ország ellen; és 
lésznek éhségek és döghalálok, és 
földindulások mindenfelé” (Máté 
24:6-7). „A nap elsötétedik, és a 
hold nem fénylik, És az ég csillagai 
lehullanak, és az egekben lévő ha-

talmasságok megrendülnek” (Márk 
13:24-25). „És a földön pogányok 
szorongása a kétség miatt, mikor a 
tenger és a hab zúgni fog, Mikor az 
emberek elhalnak a félelem miatt és 
azoknak várása miatt, amik e föld 
kerekségére következnek” (Lukács 
21:25-26). „És az Isten országának 
ez az evangéliuma hirdettetik majd 
az egész világon, bizonyságul min-
den népnek; és akkor jő el a vég” 
(Máté 24:14).

Krisztus minden fent említett 
próféciája már beteljesedett, vagy 
most teljesedik, de az egyik pró-
féciának – „az Isten országának ez 
az evangéliuma hirdettetik majd az 
egész világon” – a teljesedése a mi 
felelősségünk, Isten kegyelme által.

A Biblia elmondja, hogy mi is 
tudjuk siettetni Jézus eljövetelét. 
„Akik várjátok és sóvárogjátok az 
Isten napjának eljövetelét, amelyért 
az egek tűzbe borulva felbomlanak, 
és az elemek égve megolvadnak!” 
(2Péter 3:12).

HOGYAN SIETTETHETJÜK 
ELJÖVETELÉT?

A. Hirdessük az evangéliumot! 
Az egyik módja, hogy siettessük Jé-
zus eljövetelét, ha jobban részt ve-
szünk az evangélium hirdetésében. 
Nem élhetjük csak úgy az életün-
ket, hogy elvégezzük a mindennapi 
munkánkat és csak földi dolgokkal 
foglalkozunk. Igen, vannak földi 
szükségleteink és dolgoznunk kell, 
hogy kielégítsük azokat, de ez nem 
elég. Mit áldozunk fel ma Krisztu-
sért? „Krisztus katonái vagyunk, és 
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náiként. Harcoljunk érte bátran, és 
minden lépésünkben őrizzük meg 
az igazságot. A lélek küzdelme során 
teljes feddhetetlenségre van szükség 
minden területen. Amint győze-
lemre igyekszünk saját hajlamaink 
felett, Isten a Szentlelke által körül-
tekintésre int majd, hogy ne adjunk 
alkalmat az ellenségnek az igazság 
meggyalázására.” – Isten csodálatos 
kegyelme, 37.

Irgalmas és megbocsátó vagy-e, 
kinyilvánítva, hogy Jézus valóság az 
életedben, és így a körülötted élőket 
arra indítod, hogy dicsőítsék meny-
nyei Atyádat?

„A Biblia udvariasságra int és sok 
példát mutat be az önzetlen lelkü-
letre, a szelíd kedvességre, az igazi 
udvariasságot jellemző megnyerő 
magaviseletre. Ezek csupán Krisztus 
jellemének visszatükröződései. A 
világban látható minden igazi gyen-
gédség és udvariasság – még azok 
között is, akik nem ismerik az Ő 
nevét –, Krisztustól származik. Azt 
akarja, hogy e jellemtulajdonságok 
tökéletesen visszatükröződjenek 
gyermekeiben. Célja, hogy jellemé-
nek szépségét általunk szemléljék az 
emberek.” – Boldog otthon, 425.

Úgy tartod-e meg a szombatot, 
hogy ez kinyilvánítja barátaid és 
rokonaid számára, hogy őszintén 
hiszel Krisztus közeli eljövetelében?

Előre haladsz-e az egészségügyi 
reformban, ami azt mutatja a világ-
nak, hogy egy jobb világ felé tartasz?

Olyan módon öltözködsz-e a 
Biblia alapelveinek és a jó ízlésnek 
megfelelően, amiből mások azt lát-
ják, hogy Isten gyermeke vagy?

„Az igaz szívből igaz szavak, igaz 
cselekedetek származnak és ilyen 
lesz ruházkodásotok is.” – Üzenet az 
ifjúságnak, 84.

Egyesültél-e testvéreiddel, jót 
mondva gyülekezetedről és munká-
sairól? Szereted-e őket és imádko-
zol-e értük úgy, hogy akikkel kap-
csolatba kerülsz, azt láthassák rajtad, 
hogy Jézus tanítványa vagy?

„Erről ismeri meg mindenki, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha egy-
mást szeretni fogjátok” (János 13:35).

EZ CSAK AKKOR 
LEHETSÉGES, HA KÖZEL 
VAGY JÉZUSHOZ

Közösséget ápolni Jézussal Igéjé-
nek tanulmányozása és ima által – ez 

fog képessé tenni minket arra, hogy 
elkülönüljünk a világtól és annak 
dolgaitól.

„A világ nem ismeri a Mindenha-
tó fiainak és leányainak felmagasz-
talását. Akik körülöttük élnek, nem 
látják, hogy az alázatos, önmegta-
gadó lélek, a szív türelmes szelídsé-
ge rendkívüli értékkel bír. Ők nem 
ismerték és nem értékelték Krisz-
tust, amikor a földön járt, és a szolga 
nem nagyobb az ő Uránál. Őt nem 
tudták megérteni, és minél inkább 
hasonlítunk Urunk mennyei jelle-
méhez, annál kevésbé fog megérte-
ni minket is a világ. Minél inkább 
egyesülünk Krisztussal és a meny-
nyel, annál kevésbé leszünk a világ 
barátai. Mivel nem a világból valók 
vagyunk, a világ nem ismer minket. 
Munkánk az, hogy a legközelebbi 
egységet keressük Isten Fiával, hogy 
az Ő iskolájában tanuljunk, hogy 
szelídek és alázatos szívűek legyünk, 
hogy Krisztus munkáját végezzük, 
előmozdítsuk királyságát és siettes-
sük eljövetelét.” – The Review and 
Herald, 1888. február 28.

„E világ gyermekeinek nagy 
becsvágya az, hogy a világ színvo-
nalát elérjék. Nem látják a drága 
előjogokat, melyeket a menny Iste-
nének szolgálatával szerezhetnének. 
Azonban a világosság gyermekeinek 
szemei elé tárul a hatalmas jutalom. 
Krisztus szolgálatát nem találják 
fájdalmasnak vagy szomorúnak, ha-
nem csupa öröm számukra. Ő így 
szólt: ’Az én igám gyönyörűséges, és 
az én terhem könnyű.’ Kedves Test-
véreim! Ha Isten annyira szeretett 
minket, nem kellene-e Őt szolgál-
nunk minden erőnkkel, és igyekez-
nünk, hogy beléphessünk a szoros 
kapun, az Igéjének való tökéletes en-
gedelmesség által? Igyekezzünk ’a jó 
cselekedetben való állhatatossággal’ 
megszerezni a halhatatlanságot és az 
élet koronáját. ’És akiben megvan 
ez a reménység Ő iránta, az mind 
megtisztítja ő magát, amiképpen Ő 
is tiszta’ (1János 3:3).” – The Review 
and Herald, 1888. február 28.

Azzal, hogy elkészülünk Jézus 
második eljövetelére, másokat is 
arra indítunk, hogy legyenek ké-
szen, és így siettetjük eljövetelét.

„Ezrek elfogadnák Krisztust, akik 
most visszautasítják a megváltás üze-
netét, ha láthatnák jellemének szép-
ségét visszatükröződni követőin.

Meglepődhetünk azon, hogy míg 

akiket besoroznak a seregébe, azok-
tól szívós igyekezetet vár el, olyat, 
amely a végsőkig igénybe veszi ere-
jüket. Meg kell értenünk, hogy a 
katona élete a lendületes hadviselés, 
kitartás és szívósság. El kell visel-
nünk a próbákat Krisztusért. Nem 
színlelt csatákban veszünk részt.” – 
Isten csodálatos kegyelme, 37.

Érdekes, hogy 2Péter 3:14. vers-
ben azt olvassuk, hogy ha részt ve-
szünk az evangélium terjesztésében, 
akkor békességünk lesz; igazi békes-
ség, amit csak Jézus tud adni, szeplő 
és hiba nélkül: „Annakokáért szeret-
teim, ezeket várván, igyekezzetek, 
hogy szeplő nélkül és hiba nélkül va-
lóknak találjon titeket békességben.”

B. Vegyünk részt a gyüle-
kezeti szolgálatokban! Egysze-
rű dolgok, mint pl. részt venni az 
imaösszejöveteleken, sátoros össze-
jöveteleken, ifjúsági összejöveteleken 
stb., olyan szándékkal, hogy áldásul 
szolgáljunk a jelenlévőknek, megvál-
toztathatják a körülöttünk lévők éle-
tét és Jézushoz vezethetik őket. „Soha 
ne engedj helyet oly gondolatnak, 
hogy visszahúzódva is keresztény 
lehetsz. Mindnyájan részei vagyunk 
az emberiség nagy szövevényének, 
és tapasztalataink minősége jórészt 
azok tapasztalatától függ, akikkel 
érintkezünk… Összejöveteleinkről 
tehát ne maradozzunk el.” – Bizony-
ságtételek, 7. kötet, 190.

C. Legyünk nagylelkűek! Ha 
bőkezűek vagyunk adományainkban 
és hűségesek a tizedben, az szintén 
gyorsítja az evangélium terjesztését. 
„Az Úr így szól hozzátok: ’Gyűjtse-
tek kincseket a mennyben.’ ’Fektes-
sétek be javaitokat munkám előbbre 
vitelére, új területek megnyitására, 
hogy a jelenvaló igazság ragyoghas-
son a világ minden részén.’ ” – The 
Upward Look, 92.

D. Éljünk Jézus evangéliuma 
szerint! Tegyünk bizonyságot min-
dennapi életünkben azzal, hogy be-
csületesek, türelmesek és figyelme-
sek vagyunk. Ez azt fogja mutatni 
másoknak, hogy érdekel minket az 
a világ, ami jönni fog, és arra indít-
ja majd őket, hogy vágyakozzanak 
megismerni az Urat és azt a remény-
séget, amellyel mi rendelkezünk. 
„Az Úr megtisztelt bennünket az-
zal, hogy kiválasztott minket kato-
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az ellenség minden erejét összesze-
di, hogy egyenetlenséget, széthú-
zást, elidegenedést és viszályt hoz-
zon Isten egyházába, addig a tagok 
miért nem mutatják be a világnak 
Krisztus jellemének dicsőségét?

Itt az ideje, hogy Isten népe buz-
gó szeretetet vigyen egymás iránt 
a mindennapi tapasztalatába. Ami-
kor Jézus szeretete tölti be a szívet, 
az minden tettben meg fog látszani. 
A véleménykülönbségek eltűnnek, 
mert az én nem törekszik tovább az 
elsőbbségre. Így az egyház ragyogó-
an és fényesen fog világítani, és ha 
a menny letekint rá, azt fogja látni, 
hogy ők egy test egy lélekkel, egy 
reménységgel, a nagy központhoz, 
Krisztushoz közeledve.” – The Review 
and Herald, 1896. november 3.

„Krisztus akkor jön el népéért, ha 
majd az Ő jellemét tökéletesen tük-
rözni fogja.” – Krisztus példázatai, 40.

SÁTÁN JÁTSZIK AZ 
EMBEREK ÉLETÉVEL

Az ellenség tömegeket csal meg 
hamis reménységgel, de nekünk fi-
gyelmen kívül kell hagynunk csap-
dáit, és a menny felé kell haladnunk 
a várakozási időben.

„Sátán nagy hatalommal jön az 
emberekhez. Irtózatos energiával 
dolgozik, játszik az emberek életé-
vel. Jó ítélőképességgel és értelmi 
képességekkel rendelkező emberek-
re van most szükség, akik mélyre lát-
nak és józanul érvelnek; emberekre, 
akik szoros kapcsolatban vannak 
Krisztussal, a feltámadott Megvál-
tóval. Mindenütt hamisság van, de 
Isten Igéje a szilárd kőszikla. A vá-
rakozás idejében élünk. Várnunk 
és siettetnünk kell Isten napjának 
eljövetelét. Felfelé kell haladnunk, 
egyre inkább felfelé, a menny felé.” 
– Manuscript Releases, 14. kötet, 199.

A nemzetek vezetői kétségbe-
esetten keresik a környezetvédelmi, 
egészségügyi és gazdasági megoldá-

sokat. De ez az öreg világ úgy tűnik, 
hogy sebesen halad a vég felé.

Nekünk, mint keresztényeknek, 
jó gondnokoknak kell lennünk és 
vigyáznunk kell a ránk bízott boly-
góra, de nem felejtkezhetünk el ar-
ról, hogy ez el lesz pusztítva és nem 
ember, hanem Isten által lesz meg-
újítva.

Miért élnek még mindig az em-
berek abban az illúzióban, hogy le-
hetséges elérni a békét és biztonsá-
got ezen a bolygón, amikor minden 
jel arra mutat, hogy ez a világ sebe-
sen halad egy olyan káosz felé, ami-
lyenre még nem volt példa?

Ez azért van, mert tömegek fi-
gyelmét annyira elterelik ezen világ 
dolgai, hogy nem látnak túl ezen a 
földi életen, és még kevesebben hi-
szik, hogy van egy menny, amelyet 
el kell nyernünk!

„A világon minden mozgásban, 
háborgásban, nyugtalanságban és 
izgalomban van. Az idők jelei vész-
jóslóak. Az eljövendő események 
előrevetítik árnyékukat. Isten Lelke 
visszavonul a földről. A tengeren és 
a földön egymást követik a szeren-
csétlenségek. A viharok, földrengé-
sek, tüzek, áradások, gyilkosságok 
egyre gyakoribbak. Ki ismeri a jö-
vendőt? Hol van a biztonság? Nincs 
semmiben bizonyosság, ami emberi 
vagy földi. Az emberek gyorsan fel-
sorakoznak egy zászló, egy jelvény 
alá, amelyet kiválasztottak. Nyug-
talanul várakoznak és figyelik veze-
tőik buzgalmait. Kevesen vannak 
azok, akik éberen várakoznak Uruk 
megjelenésére, és munkálkodnak 
is azért. Az embereknek egy másik 
csoportja az első nagy hitehagyó 
lábnyomát követi és fővezérsége 
alatt menetel. Csak kevesen hiszik 
szívükkel és lelkükkel azt, hogy van 
pokol, amelyet el kell kerülnünk 
és van menny, amelyet el kell nyer-
nünk.” – Jézus élete, 540.

Ésaiás 3:28. próféciája teljes egé-
szében teljesedik: „És megragad hét 

asszony egy férfit ama napon, mond-
ván: A magunk kenyerét esszük és 
a mi ruhánkba öltözködünk, csak 
hadd neveztessünk a te nevedről, és 
vedd le rólunk gyalázatunkat!”

A prófétikus jelképrendszerben 
az asszony egyházat ábrázol (az asz-
szonyok egyházakat), a hetes szám a 
teljességet, a kenyér a tantételeket és 
a ruházat az igazságosságot jelképe-
zi. Ennek következtében a prófécia 
azt mondja, hogy általánosságban 
az utolsó napokban létező egyházak 
csak Jézus nevéről akarnak neveztet-
ni, de megvannak a saját tantételeik és 
a saját igazságosságuk az Övé helyett.

A prédikátorok kellemes prédi-
kációkat tartanak, és ezzel hagyják 
a lelkeket aludni testi szenvedélyeik-
ben. A hiúságot, saját vágyaik kielé-
gítését, prostitúciót és házasságtö-
rést megrovó hangot elhallgattatták 
és helyette kellemes szavakat szól-
nak az emberekhez a szószékekről, 
hogy tetszésüket megnyerjék.

„Amire az egyháznak a veszedel-
mek ezen idejében szüksége van: 
olyan munkáshadsereg, melynek 
tagjai… bátrak és hűek; szívükben 
kialakult Krisztus, és szent tűzzel 
érintett ajkakkal ’hirdetik az Igét’ 
a meséket prédikáló ezrek között. 
Ilyen munkások hiányában szenved 
Isten ügye; végzetes tévtanok, mint 
halálos mérgek, fertőzik az emberi-
ség erkölcseit és fosztják meg remé-
nyeitől.” – Sketches from the Life of 
Paul, 326.

„Krisztus első eljövetelekor az 
angyalok dicsérő kiáltásokkal törték 
meg az éjszaka csöndjét: ’Dicsőség 
a magasságos mennyekben az Is-
tennek, és e földön békesség, és az 
emberekhez jó akarat!’ Az apostol is 
látja Őt, amint hatalommal és nagy 
dicsőséggel jön el. Akik nem kap-
csolódtak össze a világgal, fel fogják 
ismerni, hogy az idő többet követel 
meg, mint gyenge, határozatlan, 
bizonytalan módszeres fejtegeté-
seket. Látni fogják, hogy komoly 
buzgalomnak és hatalomnak kell 
kísérnie az igét, mely azután fel fog-
ja bolygatni a poklot, hogy szembe 
szálljon azokkal a figyelmezteté-
sekkel, melyeket Isten akarja, hogy 
érkezzenek, hogy kizökkentsék az 
embereket érzéki biztonságukból, 
hogy előkészítsék magukat a köz-
vetlen előttünk álló nagy esemény-
re… Isten most nem fogad el sem-
mi álmos, lanyha üzenetet.” – Kiben 

„Tegyünk bizonyságot mindennapi életünkben azzal, 
hogy becsületesek, türelmesek és figyelmesek va-
gyunk. Ez azt fogja mutatni másoknak, hogy érdekel 
minket az a világ, ami jönni fog, és arra indítja majd 
őket, hogy vágyakozzanak megismerni az Urat és azt a 
reménységet, amellyel mi rendelkezünk." 



276. FELOLVASÁS  2021. december 11. szombat

bízhatunk? 3. kötet, 1254.
„Sokan a tévedés igéit szólják. 

A ti beszédetek az igazságot képvi-
selje. Olyan dolgokról beszéljetek, 
amelyek Isten nyájának zöld lege-
lőül szolgálnak majd. Ne vezessé-
tek őket puszta utakra, ahol éppen 
olyan messze vannak az élő vizek 
forrásától, mint beszédetek hallá-
sa előtt. Úgy szóljátok az igazságot, 
amint az Jézusban van, világítsátok 
meg a törvény követelményeit és az 
evangéliumot. Krisztust ábrázoljá-
tok, aki az út, az igazság és az élet, és 
beszéljetek megmentő hatalmáról, 
amely mindenkinek rendelkezésre 
áll, aki Hozzá jön. Üdvösségünk fe-
jedelme nem úgy könyörög népéért, 
mint egy koldus, aki az Atya rész-
vétét akarja felkelteni, hanem mint 
győztes, aki győzelme vívmányaira 
igényt tart. ’Ő mindenképpen üd-
vözítheti is azokat, akik ő általa já-
rulnak Istenhez.’ Ezt a tényt tegyé-
tek teljesen világossá előttük.” – Az 
evangélium szolgái, 97.

„Aki igehirdetésében legmaga-
sabb célul az ékesszólást tűzi ki, az 
a hallgatók figyelmét nem tudja a 
pompás szónoklatba szőtt igazság-
ra irányítani. Ha az érzelmek elcsi-
tulnak, akkor válik láthatóvá, hogy 
Isten szava nem jutott el elméjükbe 
és a megértésben sem gyarapod-
tak. Lehet, hogy csodálatukat feje-
zik ki a lelkész szónoki képességei 
iránt, azonban az elhatározáshoz 
semmivel sem jutottak közelebb. A 
prédikációról úgy beszélnek, mint 
egy színdarabról, a prédikátorról 
pedig, mint egy színészről. Lehet, 
hogy újra eljönnek, hogy egy ilyen 
előadást meghallgassanak, de mara-
dandó hatás és lelki táplálék nélkül 
távoznak majd.” – Az evangélium 
szolgái, 96.

AZ ÁLDOTT REMÉNYSÉG

Azt mondják, hogy Miller Vil-
mos legkedvesebb bibliaverse Ti-
tus 2:13. volt: „Várván ama boldog 
reménységet és a nagy Istennek és 
megtartó Jézus Krisztusunknak di-
csősége megjelenését”; és megtéré-
se után úgy élt, hogy várta és siettet-
te Urának eljövetelét.

Az advent úttörő tudta, hogy az 
egyetlen megoldás e világ problé-
máira Krisztus második eljövetele, 
és felrázta prédikációjával az akkor 
élő világot, melyben Krisztus közeli 
eljövetelét hirdette. Ez volt az ő ál-
dott reménysége.

Ehhez hasonlóan a ma élő igaz 
hívőknek is fel kell rázniuk a vilá-
got Krisztus második eljövetelének 
boldog reménységével, abban az 
időben, amikor a világ ismét hamis 
biztonságban alszik és a névleges 
egyházak földi előnyökre és nagy-
ságra törekszenek.

„Istennek népe van a földön, akik 
hittel és szent reménységgel figyel-
mesen nyomon követik a gyorsan tel-
jesedő jövendölések beteljesedését, 
és akik az igazság iránti engedelmes-
séggel törekednek megtisztítani lel-
küket, nehogy amikor Krisztus meg-
jelenik, menyegzői ruha nélkül találja 
őket.” – Bizonyságtételek, 4. kötet, 307.

MI LENNE, HA MÉG MA?

Kedves Testvérem! Krisztus na-
gyon hamar eljön. Ezért Isten ke-
gyelméből szenteljük oda magunkat 
erre a munkára és így siettessük el-
jövetelét.

Mi lenne, ha még ma eljönne? 
Készen lennél?

„Azoknak, akik akkor élnek a 
földön, amikor Krisztus befejezi 

közbenjárását a mennyei temp-
lomban, a szent Isten színe előtt 
közbenjáró nélkül kell megállniuk. 
Ruhájuknak hótisztának kell len-
nie, jellemüknek a ’meghintés vére’ 
által meg kell tisztulnia a bűntől. 
Isten kegyelme és kitartó emberi 
igyekezet által győzniük kell a bűn 
ellen vívott harcban. Miközben a 
vizsgálati ítélet folyik a mennyben, 
és Krisztus a bűnbánó hívők bűneit 
eltávolítja a templomból, a földön 
Isten népe között a tisztogatás, a 
bűntől való szabadulás különleges 
munkájának kell végbe mennie. Ezt 
a munkát még világosabban meg-
ismerhetjük a Jelenések 14. fejeze-
tében foglalt üzenetből. E munka 
lezárulásakor Krisztus követői ké-
szen lesznek Uruk fogadására.” – A 
nagy küzdelem, 379-380.

„És ímé hamar eljövök; és az én 
jutalmam velem van, hogy megfi-
zessek mindenkinek, amint az ő 
cselekedete lesz… Boldogok, akik 
megtartják az ő parancsolatait, 
hogy joguk legyen az életnek fájá-
hoz, és bemehessenek a kapukon a 
városba… Én Jézus küldöttem az 
én angyalomat, hogy ezekről bi-
zonyságot tegyen néktek a gyüle-
kezetekben. Én vagyok Dávidnak 
ama gyökere és ága: ama fényes 
és hajnali csillag. És a Lélek és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! 
És aki hallja, ezt mondja: Jövel! 
És aki szomjúhozik, jöjjön el; és 
aki akarja, vegye az élet vizét in-
gyen… Ezt mondja, aki ezekről 
bizonyságot tesz: Bizony hamar 
eljövök. Ámen, bizony jövel Uram 
Jézus! A mi Urunk Jézus Krisztus-
nak kegyelme legyen mindnyájan 
ti veletek. Ámen.” (Jelenések 22:12, 
14, 16-17, 20-21).
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Az Éden kertjében ősszüleink 
nem engedelmeskedtek Terem-

tőjük azon parancsának, hogy tartóz-
kodjanak a jó és gonosz tudásának 
fájától és annak gyümölcsétől (1Mó-
zes 2:16-17). Isten beszélt Ádámmal 
és Évával – és még a kígyóval is, azzal 
a közvetítő eszközzel, amelyet Sátán 
a megtévesztésre és becsapásra hasz-
nált fel. Kérdéseket tett fel nekik iste-
ni parancsával szembeni engedetlen-
ségükkel kapcsolatban, és elmondta 
nekik a fájdalmas és elkerülhetetlen 
következményeket, amelyeket meg 
kell tapasztalnia az első párnak és le-
származottaiknak, valamint a kígyó-
nak és magának a földnek is (1Mózes 
3:8-23).

A csodálatos édeni életnek vége 
szakadt; a pár kiűzetett arról a bol-
dog és szent helyről, úgy, hogy töb-
bé nem térhettek oda vissza.

Isten kijelentette, hogy átok fog 
jönni az emberi fajra és a földön élő 
minden teremtett dologra. Azon-
ban a csodálatos megváltási terv jó 
hírét is elmondta, ami reménységet 
nyújtott az embernek, hogy meg-
menekülhet a bűntől, és az ellenség 
pusztításától, aki engedetlenségre 
vezette őket. Isten megígérte: „És 
ellenségeskedést szerzek közötted 
és az asszony között, a te magod kö-

zött, és az ő magva között: az neked 
fejedre tapos, te pedig annak sarkát 
mardosod” (1Mózes 3:15).

Ez a kijelentés megjövendölte és 
előrevetítette azt a szörnyű küzdel-
met, amely az emberiség történel-
mének egész idején zajlani fog, az 
ember és Sátán, az asszony magva 
és az ellenfél és ügynökei között. A 
világegyetem Teremtőjének szavai 
előrevetítették a küzdelem végső be-
fejezését, az ember és Isten főellen-
ségének megsemmisítését, és Ádám 
leszármazottainak visszahelyezését 
Isten Paradicsomába, mert Krisztus 
feláldozta magát a mi bűntől való 
megváltásunkért.

„Isten az emberrel a megváltásra 
vonatkozólag Édenben a kígyó felett 
kimondott ítélete alkalmával beszélt 
először. ’És ellenségeskedést szer-
zek közötted és az asszony között, a 
te magod között, és az ő magva kö-
zött: az neked fejedre tapos, te pedig 
annak sarkát mardosod’ (1Mózes 
3:15). Ez az ítélet, mely ősszüleink 
hallatára történt, ígéret volt számuk-
ra. Bár harcot jelzett az ember és a 
Sátán között, mégis érthetővé tette, 
hogy a nagy ellenség hatalma végül 
is megtörik. Ádám és Éva vétkesként 
állott a nagy Bíró előtt, várva az íté-
letre, melyet áthágásukkal hívtak ki. 

De még mielőtt értesültek volna sor-
sukról, fáradtsággal és fájdalmakkal 
teli életükről, vagy arról a végzésről, 
hogy ismét porrá lesznek, olyan igé-
ket hallhattak, melyek felébresztet-
ték reménységüket. Ha szenvedniük 
is kell hatalmas ellenségük erejétől, 
mégis ott csillog előttük a végső győ-
zelem öröme.” – Pátriárkák és prófé-
ták, 48.

A PUSZTULÁS KÜLÖNBÖZŐ
 JELENETEINEK 
JELLEGZETES ESEMÉNYEI

Az emberi történelemben szá-
mos katasztrófa, szerencsétlenség és 
pusztulás sorozata látható, melyeket 
az engedetlenség és a bűn következ-
ménye okozott. Erőszak, fajtalanság, 
gonoszság, szenvedés, betegség és 
halál jellemzi. Időnként Isten köz-
belépett és megállította a gonoszsá-
got. Az egyik ilyen időpont kb. 1500 
évvel a teremtés után volt, amikor 
az emberek folyamatosan fennálló 
engedetlensége miatt a Teremtő egy 
világszéles özönvizet hozott, mely 
pusztulást okozott az egész bolygón, 
kivéve a hűséges Noét és családját. 
Összesen 8 ember kapott védelmet 
az állatokkal együtt abban a bárká-
ban, amely az isteni útmutatás alap-

ELVÉGEZTETETT!

Írta: Ghita Ulici
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ján épült. (1Mózes 6:13-22.)
„’Az Isten szavára…, a mostani 

egek pedig és a föld, ugyanazon szó 
által megkíméltettek, tűznek tartat-
ván fenn, az ítéletnek és az istentelen 
emberek romlásának napjára’ (2Pé-
ter 3:5-7). Most pedig újabb vihar 
közeleg. Isten pusztító haragja ismét 
megtisztítja a földet, a bűnt és a bű-
nöst pedig megsemmisíti.” – Pátriár-
kák és próféták, 84.

Az özönvíz után Noé leszárma-
zottai szaporodtak. Az ellenség és 
ügynökei csaló befolyása által a bűn 
és gonoszság virágzott. Csak keve-
sen voltak, akik megtartották az igaz 
hitet Istenben, ami a parancsolatai 
iránti engedelmességben nyilvánul 
meg.

Noé neve Isten ihletett Igéjében, 
a Szentírásban a hithősök között van 
megemlítve, a néhány hűséges kö-
zött, olyanok között, akik befolyást 
gyakoroltak a társadalomra, melyet 
szerettek. Ezen hűségeseknek olyan 
tapasztalatuk volt, amilyenre nekünk 
is szükségünk van, amikor ennek a 
bűnös világnak vége lesz, és a menny 
örökkévaló királysága lesz az eredmé-
nye Isten nagyszerű megváltási tervé-
nek. (Lásd Zsidók 11:13-16.)

A Bibliát tanulmányozva megis-
merhetjük Isten népének történel-
mét, akik azért lettek elkülönítve, 
hogy szent nemzetként a világegye-
tem Királyának elvei vezessék őket. 
Egy idő után elveszítették ezen 
különleges sajátosságukat, mert el-
fogadták a pogány szokásokat, ami 
az Isten iránti engedetlenségben 
nyilvánult meg. Isten prófétákat vá-
lasztott, hogy általuk küldje Igéit az 
embereknek, akik nem teljesítették 
Teremtőjük tervét. A szent törté-
nelem leírja a nagy birodalmak fel-
emelkedését és bukását. Mindegyik-
nek volt egy kijelölt ideje, amelyben 
fejlődhetett, virágozhatott, majd 
pedig elbukott egy másik sikeres bi-
rodalom által, amely akkor lépett a 
világ színpadára.

EGY PRÓFÉTIKUS ÁLOM

Nabukodonozor volt a Babiloni 
Birodalom első királya. Hódításai 
között volt Izrael népének leigázása, 

Jeruzsálem elpusztítása és a nép fog-
lyul ejtése 70 évig. Ennek a királynak 
adott Isten egy lenyűgöző prófétikus 
álmot, amely mély benyomást gya-
korolt rá, a jövőbeli világszéles ha-
talmakról, kezdve Babilóniától a föld 
történelmének végéig.

Isteni kinyilatkoztatás által Dáni-
el, a fiatal, hűséges zsidó fogoly ké-
pes volt elmagyarázni a királynak az 
álom részleteit. A szobor feje tiszta 
aranyból készült, a mellkasa és kar-
jai ezüstből, a hasa és oldalai rézből, 
a lábszárai vasból, a lábfejek pedig 
vasból és cserépből. Dániel feltárta, 
hogy melyik birodalmat melyik áb-
rázolja. (Dániel 2:31-43.)

Az álomban a legfontosabb 
elem ezekhez a világbirodalmakhoz 
kapcsolódik, a végső pusztulásuk 
módját mutatja be Isten örökkéva-
ló királyságának felemelkedésével. 
„És azoknak a királyoknak idejében 
támaszt az egek Istene birodalmat, 
mely soha örökké meg nem romol, 
és ez a birodalom más népre nem 
száll át, hanem szétzúzza és elrontja 
mindazokat a birodalmakat, maga 
pedig megáll örökké. Minthogy lát-
tad, hogy a hegyről kő szakad vala 
le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a 
vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és ara-
nyat: a nagy Isten azt jelentette meg 
a királynak, ami majd ezután lészen; 
és igaz az álom, és bizonyos annak 
értelme” (Dániel 2:44-45).

„Minden, a cselekvés színteré-
re lépő nemzetnek megengedték, 
hogy elfoglalja helyét a földön, hogy 
nyilvánvalóvá legyen, betölti-e ’a Vi-
gyázónak és a Szentnek’ szándékát. 
A jövendölés nyomon követte a vi-
lág nagy nemzeteinek: Babilonnak, 
Médó-Perzsiának, Görögországnak 
és Rómának keletkezését és bukását. 
Mindezeknél a csökkenő hatalmú 
nemzeteknél megismétlődött a tör-
ténelem. Mindegyik kapott próba-
időt, de mindegyik elbukott; dicső-
sége elhervadt, hatalma megszűnt és 
helyét más foglalta el.

A nemzetek elvetették Isten elve-
it, és ezzel saját vesztükbe rohantak, 
de még így is mindig megmutatko-
zott, hogy végső soron Isten szán-
déka valósult meg minden tettükön 
keresztül.” – Előtted az élet, 176-177.

MINDEN HÍVŐ 
REMÉNYSÉGE

A Római Birodalom alatt, melyet 
Nabukodonozor álmában a negye-
dik királyság jelképezett, és amely 
több mint 500 évig uralta a világot, 
jött el a Messiás, mint az emberi faj 
Megváltója és Üdvözítője. Az Úr Jé-
zus a júdeai Betlehemben született 
(Máté 2:1-6), Názáretben nőtt fel és 
30 éves koráig ott élt (Lukács 4:16), 
aztán a következő 3 és fél évet a nyil-
vános misszióra szentelte. Hirdette 
az örökkévaló királyság evangéliu-
mát, betegeket gyógyított, reményt 
adott a bűnösöknek, feltámasztotta a 
halottakat, és mindezen cselekedetei 
és csodái által teljes mértékben be-
töltötte a megváltás tervét. (Galata 
4:4-5; János 3:16.)

„Isten ahelyett, hogy elpusztí-
totta volna a világot, elküldte Fiát, 
hogy megmentse azt. Noha min-
denütt romlás és ellenszegülés volt 
tapasztalható ezen az elidegene-
dett világon, Isten gondoskodott a 
gyógyulásról. A válság mélypontján, 
amikor Sátán már-már diadalmasko-
dott, Isten Fia eljött az isteni kegye-
lem üzenetével. Isten szeretete min-
den korban, minden időben áradt az 
elbukott emberiség felé. Az emberi 
romlottság ellenére mindig láthatók 
voltak a kegyelem jelei. Amikor pe-
dig elérkezett az időnek teljessége, 
Isten dicsősége megmutatkozott ab-
ban, hogy a világra árasztotta a gyó-
gyító kegyelem teljességét, amely-
nek többé semmi sem vet gátat, és 
amelyet nem von vissza mindaddig, 
amíg a megváltás terve célba nem ér.

Sátán ujjongott, hogy sikerült 
az emberben eltorzítania Isten kép-
mását. De eljött Jézus, hogy helyre-
állítsa az emberben Alkotója képét. 
Csak egyedül Krisztus tudja újjá-
formálni a jellemet, amelyet a bűn 
megrontott. Eljött, hogy kiűzze a 
démonokat, akik az ember akaratát 
hatalmukban tartották. Eljött, hogy 
felemeljen bennünket a porból, 
hogy eltorzított jellemünket átala-
kítsa az Ő isteni jellemére, és saját 
dicsőségével megszépítse.” – Jézus 
élete, 28.
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A Szentírásban Krisztusnak két 
meghatározó kijelentését olvashat-
juk az idők végezetével kapcsolat-
ban. Teljesen más körülmények kö-
zött mondta el, és jelentős idő telt 
el a kettő között, de mégis hasonló 
fontossággal bírnak.

1. Krisztus utolsó kijelentése a 
kereszten

A zsidó nép és vezetőik hitetlen-
sége és állandó ellenállása közepette 
az Úr Jézust elfogták, elítélték, ör-
dögi módon kicsúfolták és kereszt-
halálra ítélték. Amikor a kereszten 
függött két tolvaj között, csúfolódók 
tömegével körülvéve, a legfonto-
sabb kijelentés hangzott el Krisztus 
szájából, mielőtt rábízta volna lelkét 
Atyjára: „Elvégeztetett!” Földi misz-
sziója végén, és az Ige próféciái és 
jelképei beteljesedésekor odaadta 
életét engesztelő áldozatként az em-
beriségért. „Mikor azért elvette Jé-
zus az ecetet, monda: Elvégeztetett! 
És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét” 
(János 19:30).

„Jézus mindaddig nem lehelte ki 
életét, míg csak el nem végezte, ami-
ért jött. Utolsó leheletével jelentette 
ki: ’Elvégeztetett!’ Sátán ekkor szen-
vedte el a vereséget. Tudta, hogy 
elveszítette országát. Az angyalokat 
boldogság öntötte el e szó hallatára. 
A megváltás isteni terve, mely Krisz-
tus halálán állt vagy bukott, eddig 
tehát megvalósult. Öröm töltötte el 
a mennyet, hogy Ádám fiai engedel-
mes élet által végül is felemelkedhet-
nek az Isten trónjához. Óh, milyen 
csodás szeretet! Milyen mérhetetlen 
szeretet is ez, ami Isten Fiát a földre 
hozta, hogy bűnné legyen értünk, 
hogy Istennel megbékélhessünk, és 
hogy majd életre emeljen minket a 
dicsőség honában! Óh, mi is az em-
ber, hogy ilyen áldozatot hozzanak a 
megváltásáért!” – Bizonyságtételek, 
2. kötet, 211-212.

Halála és feltámadása után, a föl-
di életére vonatkozó próféciák be-
töltése után Jézus felment a menny-
be tanítványai köréből az Olajfák 
hegyéről. Míg a tanítványok egy 
helyben maradtak Jézus után nézve, 
két angyal jelent meg és így szólt 
hozzájuk: „Galileabeli férfiak, mit 

állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, 
aki felviteték tőletek a mennybe, 
akképpen jő el, amiképpen láttátok 
őt felmenni a mennybe” (Ap.csel. 
1:11).

„Krisztus harminchárom évig 
tartózkodott a világon. Eltűrte 
mindazt a megvetést, bántalma-
zást és kigúnyolást, amelyben a vi-
lág részesítette. A világ elvetette és 
keresztre feszítette. Most, mikor 
felemelkedőfélben volt dicsősége 
királyi székéhez – és még egyszer át-
gondolta azoknak az embereknek a 
hálátlanságát, akiknek a megmenté-
séért jött el –, vajon nem vonja-e tő-
lük vissza rokonszenvét, részvétét és 
szeretetét? Érzelmei nem arra a biro-
dalomra összpontosulnak-e, amely-
ben értékelik személyét, és ahol 
ártatlan angyalok várnak arra, hogy 
teljesítsék parancsait? Nem! Jézus 
ígérete azoknak a szeretteinek szól, 
akiket otthagy ezen a földön: ’Ímé 
én ti veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig’ (Máté 28:20).” – 
Jézus élete, 736.

Egy másik biztosítékot is kap-
tunk: „Ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek: higgyetek Istenben, és higy-
gyetek én bennem. Az én Atyámnak 
házában sok lakóhely van; ha pedig 
nem volna, megmondtam volna 
néktek. Elmegyek, hogy helyet ké-
szítsek néktek. És ha majd elmegyek 
és helyet készítek néktek, ismét el-
jövök és magamhoz veszlek titeket; 
hogy ahol én vagyok, ti is ott legye-
tek” (János 14:1-3).

Isteni ihletés alatt Pál apostol írt 
Krisztus közbenjárói munkájáról, 
amelyet évezredekig az egész szen-
télyben folyó szolgálat jelképezett. 
„Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus 
az, aki meghalt, sőt aki fel is táma-
dott, aki az Isten jobbján van, aki 
esedezik is érettünk” (Róma 8:34).

„Megváltónk a szentélyben ese-
dezik érettünk. Ő a közbenjáró Fő-
papunk, aki engesztelő áldozatot 
mutat be értünk, érdekünkben a 
vére érdemeire hivatkozva… Krisz-
tus azért szenvedett, hogy a Benne 
való hit által a bűneink megbocsát-
tassanak. Ő lett az ember helyettese 
és kezese, magára véve a büntetést, 
bár érdemtelenül, hogy mi, akik 

ezt érdemeltük volna, szabadok le-
gyünk, és visszatérhessünk Isten 
állampolgárságába a megfeszített és 
feltámadt Megváltó érdemei által. Ő 
az üdvösségünk egyedüli reménysé-
ge. Áldozata által mi, akik most meg-
próbáltatunk, a reménység foglyai 
vagyunk. Ki kell nyilatkoztatnunk a 
világegyetem, az elbukott világ és az 
el nem bukott világok lakói számá-
ra, hogy van megbocsátás Istennél, 
hogy Isten szeretete által megbékül-
hetünk Istennel.” – Fundamentals of 
Christian Education, 370.

2. Krisztus kijelentése a 
mennyben folyó közbenjárói 
munkája végén

Közeledik az a pillanat, amikor 
Krisztus befejezi értünk végzett 
közbenjárói munkáját a mennyei 
szentélyben, és a földön élő minden 
ember ügye eldől örök életre vagy 
örök kárhozatra. Akkor Jézus egy 
másik kijelentést fog tenni, amely 
nagyon hasonló ahhoz, amit a ke-
reszten mondott. „A hetedik angyal 
is kitölté az ő poharát a levegőégre; 
és nagy szózat jöve ki a mennyei 
templomból a királyiszéktől, amely 
ezt mondja vala: Meglett! És lőnek 
zendülések és mennydörgések és 
villámlások; és lőn nagy földindulás, 
amilyen nem volt, mióta az emberek 
a földön vannak, ilyen földindulás, 
ilyen nagy” (Jelenések 16:17-18).

„Amikor a harmadik angyal üze-
netének hirdetése lezárul, Isten 
visszavonja kegyelmét a föld tör-
vényszegő lakóitól. Isten népe ek-
korra befejezi munkáját. Az Úr rájuk 
árasztotta a ’késői esőt’, elküldte ne-
kik a ’felüdülést’, és ők felkészültek 
a próbákra. A mennyben angyalok 
sietnek ide s oda. A földről vissza-
térő angyal jelenti, hogy munkáját 
elvégezte. A végső próba ráköszön-
tött a világra, és akik a menny tör-
vényeinek híven engedelmeskedtek, 
megkapták ’az élő Isten pecsétjét’. 
Jézus ekkor befejezi közbenjárását a 
mennyei szentek szentjében… Min-
denkinek a sorsa eldőlt – életre vagy 
halálra. Krisztus elvégezte népéért 
az engesztelést, és eltörölte bűnei-
ket.” – A nagy küzdelem, 546.
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MIKOR ÉS HOGYAN
 FOG LEZÁRULNI A 
KEGYELEMIDŐ?

„Mikor Jézus nem könyörög töb-
bé az emberért, addigra mindenek 
esete eldőlt… A próbaidő lezárul. 
Krisztus közbenjárása véget ér a 
mennyben. Ez az idő végül is várat-
lanul érkezik el mindenekre. Akik 
nem tisztították meg lelküket az 
igazság iránti engedelmesség által, 
azokat aludva találja.” – Bizonyságté-
telek, 2. kötet, 191.

„A próbaidő hirtelen, váratlanul 
jár le, mikor a legkevésbé feltételez-
zük. Mégis még ma tisztán állhatunk 
a menny előtt; tudhatjuk, hogy Isten 
elfogad bennünket.” – A Te Igéd igaz-
ság , 255.

KRISZTUS MÁSODIK
 ELJÖVETELE VÉGET VET A 
BŰNNEK

„És ímé hamar eljövök; és az én 
jutalmam velem van, hogy megfizes-
sek mindenkinek, amint az ő csele-
kedete lesz. Én vagyok az Alfa és az 
Omega, a kezdet és a vég, az első és 
utolsó. Boldogok, akik megtartják az 
ő parancsolatait, hogy joguk legyen 
az életnek fájához, és bemehesse-
nek a kapukon a városba” (Jelenések 
22:12-14).

„Az Úr hamarosan eljön, és áll-
junk készen, hogy nyugodtan vár-
hassuk. Tökéljük el, hogy minden 
tőlünk telhetőt megteszünk a vilá-
gosság terjesztéséért. Ne csügge-
dezzünk, hanem legyünk derűsek, 
és tartsuk mindig Jézust a szemünk 
előtt, mert hamarosan eljön és ké-
szen kell várnunk megjelenését. 
Mily dicső lesz megpillantani Őt, 
és mint megváltottai, fogadni üd-
vözlését! Régóta várunk, de azért 
reménységünk ne halványuljon el. 
Ha kibírjuk, hogy Krisztus szépsé-
gén legeltessük tekintetünket, akkor 
örökre áldottak leszünk. Hangosan 
kiáltanom kell: ’Hazafelé tartunk!’ 
Közeledünk az időhöz, amikor 
Krisztus eljön hatalommal és nagy 
dicsőséggel, hogy örök otthonukba 
vigye megváltottait…

A nagy zárómunkában olyan 
bonyodalmakkal találjuk szembe 
magunkat, melyekre képtelenek le-
szünk megoldást találni. De ne feled-
jük, hogy a menny három nagyhatal-
ma tevékeny, hogy Isten keze tartja 
a kormányt és tartja magát ígéretei-
hez. Oly népet gyűjt össze a földről, 
mely igazságban szolgál neki.” – Bi-
zonyságtételek, 8. kötet, 253-254.

EGY ÚJ KEZDET

János, a Jelenések írója így mu-
tatja be: „Ezután láték új eget és új 
földet; mert az első ég és az első föld 
elmúlt vala; és a tenger többé nem 
vala. És én János láttam a szent vá-
rost, az új Jeruzsálemet, amely az 
Istentől szálla alá a mennyből, elké-
szítve, mint egy férje számára feléke-
sített menyasszony. És hallék nagy 
szózatot, amely ezt mondja vala az 
égből: Ímé az Isten sátora az embe-
rekkel van, és velök lakozik, és azok 
az ő népei lesznek, és maga az Isten 
lesz velök, az ő Istenök” (Jelenések 
21:1-3).

„Azon a napon a megváltottak 
az Atya és Fiú dicsőségében ragyog-
nak majd. Az angyalok arany hárfá-
val a kezükben üdvözlik a királyt és 
győzelmének jelvényeit – azokat, 
akik meg lettek mosva és meg lettek 
fehérítve a Bárány vérében. Diadal-
ének csendül fel majd, és betölti az 
egész mennyet. Krisztus győzelmet 
aratott. Belép a mennyei udvarokba 
a megváltottak társaságában, akik ta-
núsítják, hogy Jézus földi szenvedése 
és áldozathalála nem volt hiábavaló.

„Urunk feltámadása és menny-
bemenetele nyilvánvaló bizonyítéka 
annak, hogy Isten szentjei győzni 
fognak a halál és sír felett, és ígéret, 
hogy a menny nyitva áll azok szá-
mára, akik megmosták és megfe-
hérítették jellemük ruháit a Bárány 
vérében.” – Bizonyságtételek, 9. kötet, 
285-286.

„Jézus leírhatatlan szeretettel 
köszönti hűséges gyermekeit ’Uruk 
örömében’. A Megváltó boldog, 
hogy a dicsőség országában láthatja 
a gyötrelme és megaláztatása árán 
megmentett lelkeket.” – A nagy küz-
delem, 575.

„A nagy küzdelem véget ért. 
Nincs többé bűn, és nincsenek bű-
nösök. Az egész világegyetem meg-
tisztult. A végtelen nagy teremtettsé-
get tökéletes harmónia és boldogság 
tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, 
árad az élet, a fény és az öröm a ha-
tártalan téren át. Élők és élettelenek 
– a legparányibb atomtól a legna-
gyobb csillagig – tökéletes szépsé-
gükkel és felhőtlen boldogságukkal 
hirdetik, hogy Isten a szeretet.” – A 
nagy küzdelem, 601-602.

„És [ Jézus] monda nékem: Meg-
lett. Én vagyok az Alfa és az Omega, 
a kezdet és a vég. Én a szomjazónak 
adok az élet vizének forrásából in-
gyen. Aki győz, örökségül nyer min-
dent; és annak Istene leszek, és az 
fiam lesz nékem” (Jelenések 21:6-7).

Kedves Barátaim, Fiatalok, Test-
vérek és Testvérnők az egész vilá-
gon! Gyors ütemben közeledünk 
ezen Istentől kapott fontos ígéretek 
beteljesedése felé. A bűnnel szeny-
nyezett emberi történelem véget ér, 
és ezt bűn és kísértő nélküli örök 
élet fogja követni. Készen állunk 
arra, hogy eltöltsünk egy örökké-
valóságot bűn és szenvedés nélkül 
Azzal, Aki annyira szeretett minket, 
hogy életét adta értünk?

Milyen körülményekben va-
gyunk ma? Milyen döntést fognak 
írni a nevemhez, ha a próbaidő ma 
lezárul számomra és az egész világ 
számára?

Isten áldjon meg minket jelen-
létével és töltsön el minden szívet 
szeretetével! Teljes szívünkkel ké-
szüljünk arra, hogy találkozhassunk 
Vele. Ő várja, hogy hazavihessen 
bennünket. Ez a ti vágyatok is? Sze-
retteim, ha elveszítjük a mennyet, 
az a világegyetem legnagyobb vesz-
tesége lesz. Ha azonban elnyerjük a 
mennyet Isten kegyelméből, az lesz 
a legnagyobb győzelem. Semmi sem 
hasonlítható össze ezzel az értékes 
kinccsel. Kívánom, hogy ez legyen 
a mi tapasztalatunk is, hogy a meg-
váltás napja olyan gyorsan eljöjjön, 
amilyen gyorsan csak lehet, és lát-
hassuk egymást az Úr királyságá-
ban, hogy többé soha ne váljunk el! 
Ámen!
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A HIT HARCOSA
( Jézus katonája)

Menj testvér előre, menj, és ne nézz vissza már,
Mögötted a múlt bűneinek csalóka árnya vár.
Előre nézz, mint hős vitéz a csata mezején,
A Hit kardjával győzhetsz a vétkek Fekete Seregén!

Menj testvér előre, menj, és ne nézz vissza már,
Arra haladj, merre Jézusnak keresztje áll.
S ha térdeid meginognának a csaták hevében,
Nézz fel, s láthatod, hogy a Mester halad az élen!

Menj testvér előre, menj, és ne nézz vissza már,
S mikor fáradtan, sebektől borítva feladnád,
Csak kiálts az ég felé, és jő majd a segítség,
Jó Urunk hozzád küldi angyaloknak seregét!

Menj testvér előre, menj, és ne nézz vissza már,
S utad végén Megváltónk tárt karokkal vár.
A Mennynek csodás kapui kinyílnak majd előtted,
Hisz' Jézus győztes katonája immár hazaérkezett...

Szőke Pál
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