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IMA A VIHARBAN
Ez a bolygó olyan, mint egy óriási puskaporos hor-

dó, amelyik készen áll, hogy bármelyik pillanatban 
felrobbanjon. Ez a súlyos helyzet talán váratlan a tör-
ténelemben. Kevesen vannak azok, akik őszintén kere-
sik a menny Istenét és alárendelik magukat Neki, hogy 
elnyerjék a belső békét, reménységet és iránymutatást.

„A föld történelmének fontos és érdekes idő-
szakában élünk. Sokkal több hitre van szükségünk, 
mint amennyivel eddig rendelkeztünk; szilárdab-
ban kell felfelé kapaszkodnunk. Sátán minden ere-
jével azon munkálkodik, hogy győzelmet arasson 
felettünk, mert tudja, hogy már csak nagyon kevés 
ideje van a munkára. Pál apostol félelemmel és 
rettegéssel vitte véghez üdvösségét. Nekünk nem 
kell-e félnünk attól, hogy nem nyerjük el az ígé-
retet, ha úgy tűnik, hogy valamelyikünk nem tesz 
eleget a feltételeknek, és méltatlannak bizonyulunk 
az örök életre? Vigyáznunk és imádkoznunk kell, 
gyötrelmes erőfeszítésekkel törekedve arra, hogy 
belépjünk a szoros kapun.” – Faith and Works, 49.

Milyen nagy kiváltság, hogy részt vehetünk az 
évenkénti imahéten! Meg kell becsülnünk minden 
lehetséges alkalmat, sokkal jobban, mint bármikor 
eddig, hogy együttes imában és esedezésben for-
duljunk erőnk egyetlen Forrásához, az Úr Jézus 
Krisztushoz, dicsőítve Őt, Aki most még kegyel-
mesen közbenjár értünk a mennyei szentélyben.

A közelgő vihar témára épülő idei felolvasás so-
rozat megismertet minket a jelenlegi helyzettel, ami-
vel szembe kell néznünk, és a hit szavaival erősít meg 
bennünket az előttünk álló kihívásokkal teli napokra.

Mindannyian imádságos lelkülettel tanulmá-
nyozzuk ezen imahét olvasmányait, és vigyük el a 
magányban élőknek és időseknek is. Ne felejtkez-
zünk el a következő dátumokról:

Ima- és böjtnap: December 10. szombat
Adakozások a misszióra: December 11. vasárnap
A Szentlélek szóljon szívünkhöz és erősítsen 

meg bennünket szükségleteink szerint, mind 
egyénenként, mind népként. „A minden kegye-
lemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére 
hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik 
rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéle-
tesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká. 
Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 
Ámen.” (1Péter 5:10-11.)

Editor L. Tudoroiu
Assistant to the Editor B. Montrose

Layout and Design D. Conceição
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VEZÉRCIKK

Függetlenül attól, hogy hol élsz ezen a bolygón, 
valószínű, hogy életed során legalább egyszer 

találkozol viharral. A felhők általában olyan szo-
rosan keletkeznek és gyűlnek egymáshoz, hogy az 
egész égbolt elsötétül, és végül kitör a vihar – néha 
hatalmas dühvel.

A Föld történelmének ezen utolsó napjaiban az 
élet a vihar kialakulásához hasonlít. Az ember lel-
ki állapota egyre sötétebb és sötétebb, amint a go-
nosz különféle formái hatnak a szívekre és elmékre 
mindenütt.

Azonban nem kell elhagyatottnak éreznünk 
magunkat a sötétségben! A menny Istene Igéjében 
mindenről előre szólt, ezért nem kell meglepőd-
nünk azon, ami történik, és ami még jönni fog. Bő-
séges kegyelmében Isten a reménység drága szavait 
biztosította nekünk.

„Az angyalok most még visszatartják a viszály 
szeleit, hogy ne fújjanak addig, amíg a világot nem 
figyelmeztették a közelgő ítéletre. Viharfelhők 
gyülekeznek, már-már kitör a vihar a földön, és 
amikor Isten megparancsolja angyalainak, hogy 
engedjék el a szeleket, olyan küzdelem lesz, ami-
lyet toll nem tud leírni.

Egyedül a Biblia ad helyes képet ezekről a dol-
gokról. Kinyilatkoztatja világunk történelmének 
végső nagy jeleneteit, azokat az eseményeket, ame-
lyek már előrevetítik árnyékukat. A közeledő ese-
mények hangja megreszketteti a földet és az embe-
rek szívét annyira, hogy elalélnak a félelemtől.

’Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, 
és elfordítja színét és elszéleszti lakóit! … A föld 
megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a tör-
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vényeket, a rendelést megszegték, megtörték az 
örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, 
és lakolnak a rajta lakók... Megszűnt a dobok vi-
dámsága, elcsöndesült az örvendők zajgása, a cite-
rának vidámsága megszűnt’ (Ésaiás 24:1-8). …

’Óh én belsőm, óh én belsőm! Aléldozom, óh 
én szívemnek rekeszei! Háborog a szívem, nem 
hallgathatok! Hiszen hallottad én lelkem a kürt 
szavát, a harci riadót! Vészre vészt jelentenek; bi-
zony elpusztul az egész föld.

Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az 
égre, de nincsen világossága! Nézek a hegyekre 
is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind inga-
doznak! Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég 
madarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bő 
termő föld pusztává lőn; és minden városa össze-
omlott az Úr előtt, az ő haragjának tüze előtt!’ (Je-
remiás 4:19-20, 23-26).

’Jaj! Mert nagy az a nap annyira, hogy nincs 
hozzá hasonló; és háborúság ideje az Jákóbon; de 
megszabadul abból!’ (Jeremiás 30:7).

’Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be 
ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempil-
lantásig, míg elmúlik a bús harag!’ (Ésaiás 26:20).” 
– Előtted az élet, 179-180.

Istennek és angyalainak védelme, valamint ál-
landó jelenlétüknek biztosítéka van megígérve 
azok számára, akik teljesen átadják magukat Krisz-
tusnak. Amint látjuk, hogy a viharfelhők ilyen 
borzasztó erővel gyülekeznek, bízzunk a hatal-
mas Kézben, amely mindenek felett áll – abban a 
Kézben, amely a helyén tartja a világegyetemet, és 
amelyet mindannyiunkért keresztre szegeztek.
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beszélt, imádkozott és szívükbe bá-
torságot és vigaszt öntött, ajkain a 
béke üzenetével szállott fel tőlük a 
mennybe. Miközben az angyalok se-
rege kísérte útján, ajkáról e szavakat 
hallották: ’Ímé én ti veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig’ 
(Máté 28:20). Emberi alakban szállt 
fel a mennybe. Tudták, hogy Isten 
trónja előtt áll és mégis barátjuk és 
Üdvözítőjük maradt; tudták, hogy 
részvéte irántuk változatlan, és min-
denkor egynek érzi magát a szen-
vedő emberiséggel. Tudták, hogy 
érvényesítette Isten előtt vérének 
érdemeit, amennyiben megsebzett 
kezeire és lábaira mutatott, emlé-
keztető jelként arra az árra, melyet 
lefizetett megváltottaiért. Ez a gon-
dolat késztette a tanítványokat, hogy 
Érette gyalázatot is viseljenek. Ösz-
szeköttetésük szorosabb volt, mint 

valaha, amikor személyesen velük 
volt. Ezentúl a bennük lakozó Krisz-
tus világosságát, szeretetét és erejét 
sugározták szét, úgy, hogy ezt az em-
berek észrevették és csodálkoztak.” 
– Az apostolok története, 44.

AZ EZT KÖVETŐ SÖTÉT 
KÖZÉPKORBAN

„Sátán jól tudta, hogy az emberek 
a Szentírás fényében felismerhetik 
csalásait, és leküzdhetik hatalmát. A 
világ Megváltója is az Igével állt ellen 
Sátán támadásainak. Minden egyes 
támadásnál Krisztus feltartotta az 
örök igazság pajzsát, és így szólt: 
’Meg van írva’. Az ellenség minden 
egyes indítványával szemben az Ige 
bölcsessége és hatalma volt a válasz. 
Hogy Sátán meg tudja őrizni az em-
berek feletti hatalmát, és megala-
pozza a pápai bitorló tekintélyét, el 

„Az apostolokról, akik jelen 
voltak Krisztus megdicsőü-

lésénél a hegyen, azt olvassuk, hogy 
e csodálatos esemény végén sen-
kit sem láttak, ’csak Jézust egyedül’ 
(Máté 17:8). Jézust egyedül! – ezek 
a szavak tartalmazzák annak az élet-
nek és erőnek titkát, mely az első 
keresztény gyülekezet történetét 
jellemzi. Amikor a tanítványok elő-
ször hallották Jézus szavát, érezték, 
hogy szükségük van rá. Keresték, 
megtalálták és követték Őt. Vele 
voltak a templomban, az asztalnál, a 
hegyoldalon, a mezőn. Úgy időztek 
Vele, mint tanulók tanítójukkal, és 
naponta nyerték Tőle az örök igaz-
ság tanait.

Mennybemenetele után is érez-
ték isteni jelenlétét, telve szeretettel 
és világossággal. Személyes jelenlét 
volt ez. Jézus, az Üdvözítő, ki velük 

1. FELOLVASÁS  
2022. december 2. péntek

Összeállítás E. G. White írásaiból

AZ ÍGÉRET
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kellett zárnia a Szentírást az embe-
rek elől. A Biblia Istent dicsőíti, és a 
véges embert az őt megillető helyre 
teszi; ezért Sátán a Biblia szent igaz-
ságait elhallgattatta és eltitkoltat-
ta. A római egyház is ezt a taktikát 
követte. Évszázadokig megtiltotta a 
Biblia terjesztését. Az embereknek 
tilos volt a Szentírást olvasni vagy 
házukban tartani. Elvtelen papok és 
főpapok úgy magyarázták tanításait, 
hogy állításaikat alátámasszák velük. 
Így történt, hogy a pápát majdnem 
mindenki Isten földi helytartójának 
ismerte el, akinek hatalma van az 
egyház és az állam felett.

Miután a Bibliát, a tévelygés le-
leplezőjét eltávolították, Sátán azt 
csinálhatta, amit akart. A prófécia 
kinyilatkoztatta, hogy a pápaság 
’véli, hogy megváltoztatja az időket 
és a törvényt’ (Dániel 7:25). És ezt 
tétovázás nélkül meg is tette. Hogy a 
pogányságból áttérteknek a bálvány-
imádást pótolják, és így elősegítsék a 
kereszténységbe való névleges felvé-
telüket, fokozatosan bevitték a szob-
rok és ereklyék imádását a keresz-
tény istentiszteletbe. Egy egyetemes 
zsinaton hozott rendelet végül be-
vezette a bálványimádás rendszerét. 
Hogy a szentségtörés teljes legyen, 
Róma vakmerően kitörölte a tör-
vényből a második parancsolatot, 
amely megtiltja a bálványimádást 
– és a tízes szám megőrzésére ketté-
osztotta a tizedik parancsolatot.

Ez az irányzat, amely a pogányok-
nak engedményeket tett, a menny 
tekintélyének további mellőzéséhez 
is kaput nyitott. Sátán megszentelet-
len egyházvezetők útján meghami-
sította a negyedik parancsolatot is. 
Megpróbálta eltörölni az ősi szom-
batot, azt a napot, amelyet Isten 
megáldott és megszentelt (1 Mózes 
2:2-3); és helyébe a pogányok által, 
’a Nap tiszteletre méltó napja’-ként 
ünnepelt napot akarta tenni. Ezt a 
változást először nem nyíltan kí-
sérelték meg. Az első századokban 
minden keresztény az igazi szom-
batot tartotta. Féltve őrizték Isten 
dicsőségét, és mivel hitték, hogy Is-
ten törvénye változhatatlan, buzgón 
vigyáztak előírásainak sérthetetlen-
ségére. Sátán azonban nagyon kör-
mönfontan dolgozott eszközei által 

célja megvalósításáért. Hogy az em-
berek figyelme a vasárnapra terelőd-
jék, Krisztus feltámadásának tiszte-
letére ünnepelték. Istentiszteleteket 
tartottak azon a napon, de azért a 
szórakozás napjának is tekintették; a 
szombatot pedig még mindig szent 
napként ünnepelték.

Krisztus első adventje előtt Sátán 
arra ösztönözte a zsidókat, hogy a 
szombat ünneplését a legszigorúbb 
követelményekkel nehezítsék meg, 
és tegyék teherré. Sátán így készítet-
te elő terve megvalósítását. Előnyt 
húzva abból a hamis képből, amit 
ő festett a szombatról, ezt a napot, 
mint zsidó intézményt, ellenszen-
vessé tette. Míg a keresztények a 
vasárnapot általában örömnapként 
tartották meg, Sátán arra késztette 
őket, hogy a szombatot böjtnapnak, 
a szomorúság, a gyász napjának tart-
sák, és így fejezzék ki gyűlöletüket 
a zsidó vallással szemben.” – A nagy 
küzdelem, 47-48.

A SZENTÍRÁST 
MEGŐRIZTÉK ÉS 
IGAZSÁGAIT KIÉLTÉK

„A Róma hatáskörén kívül eső 
területeken még hosszú évszáza-
dokig léteztek a pápaság rontásától 
majdnem teljesen mentes keresz-
tény közösségek. Körülöttük pogá-
nyok éltek, és amint múlt az idő, e 
pogányok tévelygéseinek hatása alá 
kerültek, de a Bibliát továbbra is hi-
tük egyetlen szabályának tartották, 
és számos bibliai igazsághoz ragasz-
kodtak. Hittek Isten törvényének 
örökérvényűségében, és megtar-
tották a negyedik parancsolatot, a 
szombatot. Ezt a hitet valló és gya-
korló gyülekezetek léteztek Közép-
Afrikában és Ázsia örményei között.

A valdensek elsőként helyezked-
tek szembe a pápai hatalom túlka-
pásaival. Éppen ott szálltak szembe 
a legtántoríthatatlanabbul a pápa-
ság tévedéseivel és romlottságával, 
ahol a pápa felállította székhelyét. 
Piedmont gyülekezetei századokon 
át megőrizték függetlenségüket. De 
végül eljött az az idő, amikor Róma 
megkövetelte, hogy behódoljanak. 
A zsarnokság ellen vívott eredmény-
telen küzdelmek után ezeknek a 
gyülekezeteknek a vezetői kelletle-

nül elismerték annak a hatalomnak 
a fennhatóságát, amelynek – úgy 
tűnt – az egész világ hódolattal adó-
zik. Néhányan azonban nem voltak 
hajlandók sem a pápai, sem a főpapi 
tekintély előtt meghódolni. Eltökél-
ték, hogy hűségesek maradnak Is-
tenhez, és megőrzik hitük tisztaságát 
és egyszerűségét. Ennek szakadás 
lett a vége. Az ősi hit következetes 
vallói kiváltak az egyházból. Egye-
sek elhagyták szülőföldjüket, az Al-
pokat, és más országokban emelték 
magasra az igazság zászlaját, mások 
a hegyek félreeső szorosaiban és 
sziklás búvóhelyein kerestek mene-
déket, és ott imádták Istent tovább 
szabadon.

Az a hit, amelyet a valdens ke-
resztények századokon át vallottak 
és tanítottak, éles ellentétben állt 
Róma tanításaival. Vallásos hitüket 
Isten szavára, a kereszténység igazi 
rendszerére alapozták. De azok az 
egyszerű parasztok, akiket eldugott 
rejtekhelyükön, a világtól elzárva, 
nyájuk és szőlőjük között lekötött 
a mindennapi munkájuk, nem ma-
guktól jöttek rá arra, hogy a hiteha-
gyó egyház dogmáival és eretneksé-
geivel szemben mi az igazság. Nem 
új vallásuk volt. Vallásos meggyőző-
désüket atyáiktól örökölték, és kiáll-
tak az apostoli egyház hitéért – azért 
’a hitért, amely egyszer a szenteknek 
adatott’ (Júdás 3). A ’pusztai egy-
ház’, és nem a ’világ nagy főváros-
ában’ trónoló büszke papi kormány-
szervezet volt Krisztus igaz egyháza, 
az igazság kincseinek őrzője. Isten e 
kincseket azért bízta népére, hogy 
továbbadják a világnak.

Az egyik fő ok, ami az igaz egy-
házat a Rómától való elszakadásra 
késztette, az volt, hogy Róma gyű-
lölte a Biblia szombatját. Miként 
a prófécia előre jelezte, a pápai ha-
talom földre vetette az igazságot. 
Isten törvényét porba taposta, és 
az emberi hagyományokat és szo-
kásokat dicsőítette. A pápaság a ha-
táskörébe tartozó közösségeket már 
korábban arra kényszerítette, hogy 
a vasárnapot szent napként tisztel-
jék. A tévelygés és a babonaság még 
Isten igaz gyermekei közül is sok 
embert annyira megzavart, hogy jól-
lehet a szombatot megünnepelték, 
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de vasárnap sem dolgoztak. Ezzel 
azonban a pápai vezetők még nem 
elégedtek meg. Nemcsak a vasárnap 
megszentelését követelték, hanem 
a szombat elvetését is. A legkemé-
nyebb szavakkal illették azokat, akik 
a szombatot tiszteletben merték 
tartani. Csak azok tudtak háborítat-
lanul engedelmeskedni Isten törvé-
nyének, akik elmenekültek Róma 
hatalma elől.

Európa népei közül a valdensek 
az elsők között voltak, akik a Szent-
írást lefordították. Évszázadokkal a 
reformáció előtt már volt anyanyel-
vükre átültetett, kézzel írt Bibliájuk. 
Az igazságot hamisítatlanul ismer-
ték, és ez elég ok volt arra, hogy 
szerfelett gyűlöljék és üldözzék 
őket. A valdensek a római egyházat 
a Jelenések könyvében jellemzett 
hitehagyó Babilonnak nevezték, és 
életük kockáztatásával is bátran el-
lenálltak rontásainak. Míg egyesek 
a sokáig tartó üldözés nyomására 
felhígították vallásukat, lassanként 
feladva megkülönböztető elveit, má-
sok szilárdan kitartottak az igazság 
mellett. A sötét és hitehagyó száza-
dokon át éltek olyan valdensek, akik 
nem ismerték Róma fennhatóságát, 
a képek imádásától mint bálvány-
imádástól elzárkóztak, és megtartot-
ták az igazi szombatot. A támadások 
legádázabb viharában is megőriz-
ték hitüket. A savoyaiak lándzsáitól 
megsebezve és Róma máglyáitól 
megperzselve, de rendíthetetlenül 
védték Isten Igéjét és méltóságát.

A hegyek magas védőbástyái 
mögött – amelyek minden korban 
menedéket adtak az üldözötteknek 
és elnyomottaknak – a valdensek 
rejtekhelyet találtak, és táplálták az 
igazság fénylő lángját a középkor 
sötétsége közepette. Itt az igazság ta-

núbizonyságai az ősi hitet ezer évig 
őrizték.

Népének Isten a rájuk bízott sú-
lyos igazságokhoz méltó, fenséges 
szentélyt adott. E hűséges szám-
űzöttek szemében a hegyek Jahve, az 
igaz Isten változhatatlanságának jel-
képei voltak. A felettük változatlan 
méltósággal tornyosuló csúcsokra 
mutatva beszéltek gyermekeiknek 
Istenről, akinél nincs változás, sem 
változásnak árnyéka, és akinek sza-
va megáll, akárcsak az örökkévaló 
hegyek. Isten mozdulatlannak te-
remtette a hegyeket, és felövezte 
őket erővel. Csak a végtelen hatal-
mú Isten keze mozdíthatja ki őket 
helyükből. Törvényének, amellyel 
a mennyet és a földet kormányozza, 
Isten a hegyekhez hasonlóan szilárd 
alapot vetett. Az ember kezet emel-
het embertársaira, és elveheti életü-
ket; de ez a kéz éppúgy nem tudja 
helyükből kimozdítani és a tengerbe 
dobni a hegyeket, mint ahogy nem 
képes Jahve egyetlen törvényét sem 
megváltoztatni, vagy akarata kö-
vetőinek tett egyetlen ígéretét sem 
érvényteleníteni. Isten szolgáinak 
a hegyek változhatatlanságához ha-
sonló szilárd hűséggel kell ragasz-
kodniuk a törvényhez.

A mély völgyeket koszorúzó 
hegyek Isten teremtő hatalmának 
állandó bizonyságai, és oltalmazó 
gondviselésének csalhatatlan bizo-
nyítói voltak. Az itt élő zarándokok 
megtanulták szeretni Jahve jelen-
létének néma szimbólumait. Nem 
panaszkodtak nehéz sorsuk miatt. A 
hegyek rejtekében soha nem voltak 
magányosak. Megköszönték Isten-
nek, hogy menedéket nyújtott szá-
mukra az emberek haragja és kegyet-
lensége elől. Örültek, hogy szabadon 
imádhatták. Ellenségeik üldözései 
elől sokszor találtak biztos oltalmat a 
hatalmas hegyek között. Számos fen-
séges, magas szikláról zengett Istent 
dicsőítő énekük, és Róma hadai nem 
tudták elnémítani háladalukat.

E krisztuskövetők tiszta, egy-
szerű és buzgó lelki életet éltek. A 
háznál, a földnél, a barátnál, a ro-
konnál, még az életüknél is többre 
értékelték az igazság elveit. Ezeket 
az elveket igyekeztek szilárdan be-
levésni a fiatalok szívébe. Gyerme-

keiket már egész kicsi korukban 
megismertették a Szentírással. Meg-
tanították őket arra, hogy szentnek 
tartsák Isten törvényét. A Biblia rit-
kaságszámba ment. Ezért drága igéit 
megtanulták kívülről. Sokan hosszú 
részeket el tudtak mondani mind 
az Ó-, mind az Újtestamentumból. 
Istenfogalmuk a természet fenséges 
képeivel és a mindennapi élet apró 
áldásaival egyaránt összefonódott. 
A kicsiny gyermekek megtanultak 
hálával feltekinteni Istenre, minden 
ajándék és minden vigasz forrására.

A melegszívű, kedves szülők sok-
kal bölcsebben szerették gyermeke-
iket, mintsem hogy elkényeztessék 
őket. Próbákkal és viszontagságok-
kal teli élet várt rájuk, talán már-
tírhalál. Gyermekkoruktól fogva a 
nehézségek elviselésére és engedel-
mességre nevelték őket, de egyben 
arra is, hogy tudják, mit akarnak, és 
mit kell tenniük. Már nagyon korán 
megtanították őket a felelősséghor-
dozásra, az óvatos beszédre és a hall-
gatás bölcsességére, és arra, hogy 
az ellenségeik hallatára kimondott 
egyetlen meggondolatlan szó nem-
csak a saját, hanem sok-sok testvé-
rük életét is veszélybe sodorhatja; 
mert az igazság ellensége zsákmányt 
űző farkasként üldözte azokat, akik 
vallásszabadságot mertek igényelni.

A valdensek feláldozták földi jó-
létüket az igazságért, kitartó türe-
lemmel és kemény munkával keres-
ték meg kenyerüket. Nagy gonddal 
használtak ki minden tenyérnyi ter-
mőföldet, a völgyeket és a kevésbé 
termékeny hegyoldalakat is termővé 
tették. A takarékosság és a szigorú 
önmegtagadás hozzátartozott a ne-
veléshez. Ez volt gyermekeik egye-
düli öröksége. Megtanulták, hogy 
Isten az ember életkörülményeit 
iskolának szánta, és hogy életfeltét-
eleik megteremtéséhez munkára, 
előrelátásra, figyelemre és hitre van 
szükségük. Ez az iskola vesződséges 
és fárasztó volt, de egészséges. Pon-
tosan olyan, amilyenre a bukott em-
bernek szüksége van. Olyan iskola, 
amellyel Isten gondoskodott neve-
lésünkről és fejlődésünkről. Miköz-
ben az ifjúságot kemény munkához 
és nélkülözéshez szoktatták, nem 
hanyagolták el értelmük művelését 

E krisztuskövetők a 
háznál, a földnél, a 
barátnál, a rokonnál, 
még az életüknél is 
többre értékelték az 
igazság elveit
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sem. Megtanították őket arra, hogy 
minden képességük Istené, és hogy 
képességeiket művelni és fejleszteni 
kell Isten szolgálatára.

A valdensi gyülekezetek tisztasá-
ga és egyszerűsége az apostoli egy-
ház emlékét idézte fel. Elutasították 
a pápa és az egyházi méltóságok 
fennhatóságát, és egyetlen döntő, 
csalhatatlan tekintélynek a Bibliát 
tartották. Lelkipásztoraik, ellentét-
ben Róma nagyúri papjaival, Meste-
rük példáját követték, aki ’nem azért 
jött, hogy neki szolgáljanak, hanem 
hogy Ő szolgáljon’. Isten nyáját szent 
Igéjének zöld legelőire és élő forrása-
ihoz terelgetve táplálták. Nem fényes 
templomokban, nem impozáns ka-
tedrálisokban gyűltek össze, hanem 
az emberi ragyogás és gőg emlékmű-
veitől távol, a hegyek árnyékában, 
az Alpok völgyeiben vagy – veszély 
idején – valamilyen sziklás erdőben, 
hogy Krisztus szolgáitól hallgassák 
az igazság igéjét. A lelkipásztorok 
nemcsak hirdették az evangéliumot, 
hanem meglátogatták a betegeket, 
kérdés-felelettel tanították a gyerme-
keket, intették a vétkezőket, elren-
dezték a vitákat, erősítették az össz-
hangot és testvéri szeretetet. Béke 
idején a nép önkéntes adományaiból 
éltek; de a sátorkészítő Pálhoz hason-
lóan, mindegyikük tanult valamilyen 
mesterséget vagy szakmát, amellyel, 
ha szükség volt rá, el tudta tartani 
magát.

Az ifjúságot a lelkipásztor taní-
totta. Figyelmet szenteltek az általá-
nos műveltség különböző ágainak, 
de a Biblia volt tanulmányuk fő tár-
gya. Máté és János evangéliumát kí-
vülről megtanulták számos apostoli 
levéllel együtt. A tanulók a Szentírás 
másolásával is foglalkoztak. Egyes 
kéziratok magukban foglalták az 
egész Bibliát, mások pedig csak rö-
vid szemelvényeket, amelyekhez a 
hozzáértők egyszerű szövegmagya-
rázatot fűztek. Így kerültek elő az 
igazság rejtett kincsei, amelyeket 
azok rejtettek el, akik magukat Isten 
fölé akarták emelni.

Néha fáklyafénynél, a föld mély, 
sötét üregeiben, türelmes, lanka-
datlan munkával, versről versre, fe-
jezetről fejezetre másolták a szent 
iratokat. Így haladt a munka tovább, 

és Isten kinyilatkoztatott akarata 
tiszta aranyként tündökölt. Hogy az 
érte elviselt próbák miatt mennyivel 
fényesebben, tisztábban és erőtelje-
sebben fénylett, azt csak azok tudták 
felmérni, akik ezt a munkát végez-
ték. Mennyei angyalok vették körül 
ezeket az állhatatos munkásokat.

Papok és főpapok megkísérelték 
az igazság Igéjét a tévelygés, az eret-
nekség és a babona omladékai alá 
temetni. De az igazság a sötét száza-
dokon át is romlatlanul megmaradt. 
Nem az ember bélyegét, hanem Isten 
kézjegyét viselte magán. Egyes em-
berek fáradhatatlanul munkálkod-
tak, hogy a Szentírás világos, egysze-
rű mondanivalóját elhomályosítsák, 
és azt a látszatot keltsék, hogy a 
Szentírás ellentmond önmagának. 
De akárcsak a bárka a hullámzó 
mélység felett, Isten szava is átvészeli 
a vihart, amely pusztulással fenyege-
ti. Miként a bánya gazdag arany és 
ezüst érceket rejteget a felszín alatt, 
és mindenkinek le kell ásni, aki fel 
akarja tárni értékes tartalékait, a 
Szentírásban is ott vannak az igazság 
kincsei, amelyek csak a buzgó, alá-
zatos, imádkozó kutatónak tárulnak 
fel. Isten a Bibliát tankönyvként adta 
az egész emberiségnek – gyermek-
nek, ifjúnak és felnőttnek –, hogy 
minden életkorban tanulmányozzák. 
Igéjét önmaga kinyilatkoztatásaként 
adta. Minden újólag felismert igaz-
ság a Szerzője jellemének egy-egy 
újabb kitárulkozása. A Szentírást Is-
ten azért adta, hogy tanulmányozása 
nyomán az ember közelebbi kapcso-
latba kerüljön Teremtőjével, és vilá-
gosabb képet kapjon akaratából. A 
Szentírás az Isten és ember közötti 
kapcsolat eszköze.

Míg a valdensek az Úr félelmét 
a bölcsesség kezdetének tartották, 
tudták azt is, hogy értelmük csiszo-
lásához és felfogóképességük élénkí-
téséhez fontos kapcsolatot tartaniuk 
a világgal. Tudták, hogy meg kell is-
merniük az embereket, és a munkás 
életet. Hegyi iskoláikból egyes fiata-
lokat Franciaország és Olaszország 
nagyvárosainak főiskoláiba küldtek, 
ahol tágabb tere volt a tanulásnak, 
gondolkozásnak és szemlélődésnek, 
mint szülőföldjükön, az Alpokban. 
Ezek a fiatalok számos kísértésnek 

voltak kitéve. Láttak erkölcstelen-
séget, szembekerültek Sátán ravasz 
cselszövőivel, akik rájuk akarták 
kényszeríteni a legszövevényesebb 
eretnekségeket és legveszélyesebb 
tévedéseket. De a gyermekkoruk óta 
kapott tanítások felkészítették őket 
mindezekre.

Az iskolákban, ahova kerültek, 
nem volt szabad senkit sem be-
avatniuk titkaikba. Öltözékük úgy 
készült, hogy alá tudták rejteni leg-
nagyobb kincsüket – a Szentírás 
drága kéziratát. A hónapok és évek 
kemény munkájának gyümölcsét 
magukkal vitték, és amikor a gyanú 
felkeltése nélkül megtehették, egy-
egy részt óvatosan azoknak az útjába 
helyeztek, akiket fogékonynak láttak 
az igazság befogadására. A valdens 
fiatalok már anyjuk ölében felké-
szültek erre a munkára. Tudták, mi 
a feladatuk, és hűségesen teljesítet-
ték.” – A nagy küzdelem, 60-66.

EGY RÉSZÜNKRE SZÓLÓ 
FELHÍVÁS

„Bármi legyen is a munkátok, ked-
ves Testvéreim, úgy végezzétek, hogy 
a Mesterért teszitek, tegyétek hát 
a lehető legjobban! Ne veszítsétek 
szem elől a kitűnő lehetőségeket! El 
ne tékozoljátok életeteket, tétlenked-
ve, és könnyű életről, sikerről vagy 
olyan munkáról álmodozva, amely-
lyel az Úr nem bízott meg! Tegyétek 
inkább azt, ami a legközelebb van 
hozzátok. Végezzétek, még ha vesze-
delmek és nehézségek közé vezet is a 
misszió mezején. De nagyon kérlek, 
ne panaszkodjatok a nehézségek 
és az áldozatok miatt! Nézzétek 
a valdenseket! Gondolkozzatok el 
azon, hogyan juttatták el ők az evan-
gélium fényét a sötétségbe borult 
gondolkodású emberekhez. Ne akar-
játok ebben az életben elnyerni a ju-
talmat, hanem mindenki szilárdan a 
versenyfutás végén váró díjra szegez-
ze a tekintetét! Férfiakra és nőkre van 
most szükség, akik olyan pontosan 
teljesítik kötelességeiket, amint az 
iránytű mutat a föld mágneses pólusa 
felé. Olyanokra, akik akkor is teszik a 
dolgukat, ha nem egyengették el az 
utat előttük, és nem távolítottak el 
a lábuk elől minden akadályt.” – Bi-
zonyságtételek, 5. kötet, 406.
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kozik az üdvösség után.
Krisztus ismét a vég kihirdeté-

sére készül. Az évszázadokon ke-
resztül adott próféciák ismét kö-
zeli beteljesülésük előtt állnak. A 
bűnben veszteglő világnak adott 
utolsó figyelmeztetések hamarosan 
megszűnnek. Ugyanúgy, mint ami-
kor Krisztus felkiáltott a kereszten, 
hogy „Elvégeztetett!”, két csoport 
lesz ezen utolsó kijelentése idején 
is. „Aki igazságtalan, legyen igazság-
talan ezután is; és aki fertelmes, le-
gyen fertelmes ezután is; és aki igaz, 
legyen igaz ezután is; és aki szent, 
szenteltessék meg ezután is. És ímé 
hamar eljövök; és az én jutalmam 
velem van, hogy megfizessek min-
denkinek, amint az ő cselekedete 
lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, 
a kezdet és a vég, az első és utolsó” 
(Jelenések 22:11-13).

Most, amikor Krisztus ezen ki-
jelentése felé közeledünk, mindany-
nyian döntünk arról, hogy melyik 
csoporthoz fogunk tartozni. A pró-
féciában megjövendölt jelek egyre 
gyorsabban teljesednek. Az em-
berek bátrak a bűn elkövetésében, 
és dacolnak a Teremtővel. Kapzsi-
ságunk, élvezeteink, a felsőbbség 

A kereszten való haláltusája kö-
zepette Krisztus felkiáltott: 

„Elvégeztetett!” (János 19:30). 
Az évszázadokon át adott minden 
prófécia erre a pillanatra mutatott, 
amely most a végéhez érkezett. Az 
egész világegyetem látta, hogy Ő, 
aki bűntelen volt, „megsebesíttetett 
bűneinkért, megrontatott a mi vét-
keinkért, békességünknek büntetése 
rajta van”, és ez mégis egy dicsőséges 
esemény volt az emberiség számá-
ra, mert „az ő sebeivel gyógyulánk 
meg” (Ésaiás 53:5). „Elvégeztetett!” 
– Ez egy rettenetes kijelentés volt a 
gonoszok számára. Elbuktak a Meg-
váltó legyőzésére irányuló kísérle-
tükben, és elmenekültek a kereszt 
színhelyéről. „Elvégeztetett!” – Is-
ten népe számára ez olyan kijelentés 
volt, amely elérhetővé teszi minden-
ki számára a kegyelmet, aki vágya-

A VÉGIDŐK

Írta: David Zic

2. FELOLVASÁS  
2022. december 3. szombat



92. FELOLVASÁS  2022. december 3. szombat

utáni vágyunk elpusztít minket és 
a körülöttünk lévő világot is. Amint 
az emberiség egyre távolabb taszít-
ja magától a Teremtőt, kegyelmét 
visszavonja a földről, és ami azután 
következik, egy példátlan mértékű 
pusztulás lesz. Az évezredek során 
voltak természeti katasztrófák, de 
amit ma tapasztalunk, túlmutatnak 
a múlt eseményein, és ez csak egyre 
rosszabb lesz. „Amiképpen pedig a 
Noé napjaiban vala, akképpen lesz 
az ember Fiának eljövetele is” (Máté 
24:37). Az emberiség azt gondolta, 
hogy mindent jobban tud, mint Is-
ten, és saját maga által készített csa-
pásokat, járványokat és katasztrófá-
kat szabadított magára.

Eljött az idő, amikor a bűnözés 
már túl nagy ahhoz, hogy az Úr to-
vábbra is elviselje. „Mert az ő bűnei 
az égig hatottak, és megemlékezett 
az Isten az ő gonoszságairól” (Jele-
nések 18:5). Amikor Krisztus végér-
vényesen kijelenti, hogy az emberi-
ségért végzett közbenjárói munkája 
befejeződött, melyik oldalon fogsz 
állni? Emlékszem, hogy gyermekko-
romban hallottam ezt az üzenetet a 
kanadai Puslinchben lévő kis gyü-
lekezetemben. A próféciákat világo-
san bemutatták. A dátumok, a biro-
dalmak és nemzetek, a próféciákat 
vizuálisan ábrázoló térképek mind 
fontosak voltak, mert ma, amint 
látom ezen próféciákat a szemem 
előtt beteljesedni, felismerem őket 
igaz valóságukban. Nagyon hálás 
vagyok azoknak, akik annak idején 
bemutatták nekünk a próféciákat 
és a figyelmeztető üzenetet. Sokan 
tanulmányozták a próféciákat, de 
most mi szemtanúi vagyunk betelje-
sülésüknek.

A VÉGIDŐK ÉS AZ IGAZAK

Azok számára, akik elfogadták 
Krisztus evangéliumának átformá-
ló erejét, a végidők felfoghatatlan 
örömet hoznak. Ők felismerték, 
hogy saját igazságosságuk nem más, 
mint „tisztátalan és megfertéztetett 
ruha” (Ésaiás 64:6), és a sajátjuk-
nak fogadták el Krisztust és az Ő 
igazságosságát. Krisztus hatalma 
átalakította életüket és összhangba 

hozta a Teremtő akaratával. Örömet 
találnak abban, hogy Isten akaratát 
cselekedjék, és törvénye a szívükben 
van (Zsoltárok 40:8).

Isten népe elfogadta az üdvössé-
get kegyelme által és az Ő hatalma 
átalakította őket. Ugyanaz a János, 
akinek a Jelenések könyvének prófé-
ciái adattak, hogy megossza velünk, 
azt mondja, hogy erőnk forrása Jé-
zus Krisztus. „Ezek pedig azért írat-
tak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus 
a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy 
ezt hívén, életetek legyen az ő nevé-
ben” (János 20:31). A kinyilatkozta-
tás egyszerűen az üdvösség jó híré-
nek kibővítése. Hiszen a Szentírás 
utolsó könyvében feljegyzett prófé-
ciák „Jézus Krisztus kijelentésének” 
(Jelenések 1:1) vannak nevezve. A 
végidők próféciái kinyilatkoztatják a 
hatalmas Isten hatalmát, hogy meg-
mentse népét. „Boldog, aki olvassa, 
és akik hallgatják e prófétálásnak be-
szédeit, és megtartják azokat, ame-
lyek megírattak abban; mert az idő 
közel van” (Jelenések 1:3).

A végidők nem ijesztik meg Is-
ten népét. Megváltónk azt mondta, 
hogy amikor a végidők jeleit telje-
sedni látjátok, „nézzetek fel és emel-
jétek fel a ti fejeteket; mert elközel-
get a ti váltságtok” (Lukács 21:28). 
Türelmetlenül várjuk, hogy szemtől 
szemben megláthassuk Urunkat. 
Szeretnénk dicsőíteni Megváltón-
kat és hálát adni Neki, Aki mindent 
feláldozott értünk. Habár érdemte-
lenek vagyunk, készített egy mene-
külési útvonalat számunkra. A pró-
féciai feljegyzésekben azt találjuk, 
hogy azon a nagy napon Isten népe 

felfelé fog tekinteni, miközben a bűn 
minden szörnyűsége felemészti a vi-
lágot és annak lakóit, és így fogunk 
kiáltani: „Ímé Istenünk, akit mi vár-
tunk és aki megtart minket; ez az Úr, 
akit mi vártunk, örüljünk és örven-
dezzünk szabadításában!” (Ésaiás 
25:9).

Az adventisták azon törekvése, 
hogy megértsék a próféciákat, nem 
arra irányul, hogy minél riasztóbb 
módon mutassák be az ítéletet, ha-
nem mélyebb kapcsolatot szeretné-
nek kialakítani Jézus Krisztussal és 
kinyilatkoztatást nyerni Tőle. Tud-
juk, hogy méltatlanok vagyunk, és 
nem tettünk semmit, amivel kiér-
demelhetnénk az üdvösséget. „Ha-
szontalan szolgák vagyunk; mert 
amit kötelesek voltunk cselekedni, 
azt cselekedtük” (Lukács 17:10). 
Felismerjük, hogy „előbb egy fel-
sőbb hatalomnak kell a szívben 
működni; felülről jövő új életre van 
szükség, mielőtt a bűnös ember a 
szentség állapotához térhet. Ez a 
hatalom: Krisztus. Egyedül az Ő ke-
gyelme képes a lélek holt erőit meg-
eleveníteni és Istenhez, szentséghez 
vezetni.” – Jézushoz vezető út, 13.

Az Úr szolgája prófétai látomás-
ban látta Isten népét a végidőkben 
történő vándorlásuk során. Amint a 
vég szörnyűségei zajlanak körülöt-
tük, egyre jobban elszakadnak e vi-
lágtól, mígnem teljes mértékben és 
maradéktalanul Istentől függnek. A 
látomásban felülről leeresztett köte-
lek jelennek meg, és Isten népe erő-
sen kapaszkodik ezekbe a kötelekbe.

„Megreszkettünk, mikor a mély-
ségből hangos jókedv és tivornyá-
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10 A végidők

zás hangjai ütötték meg a fülünket. 
Hallottuk a káromkodást, az ocs-
mány tréfát, az alantas, gyalázatos 
nótázást. Fülünkbe zengett az indu-
ló és a tánczene hangja. Hallottuk a 
zeneszerszámok hangját, a harsogó 
hahotázást, amint átkozódással, ke-
serű zokogással vegyült össze, és 
csak még eltökéltebben igyekeztünk 
fönnmaradni a keskeny, nehezen 
járható ösvényen. Az idő javarészén 
most már teljes súlyunkkal a köte-
leken csüggtünk, ezek pedig egyre 
vastagodtak, amint előre halad-
tunk...

Pillanatra haboztunk, hogy 
megkockáztassuk-e. Majd így kiál-
tottunk: ’Egyedüli reményünk, ha 
teljesen a kötélre hagyatkozunk. 
Ez volt a támaszunk végig a nehéz 
úton. Most sem fog cserben hagy-
ni bennünket.’ Azért mégis tovább 
tétováztunk és gyötrődtünk. Ak-
kor elhangzott a szó: ’Isten tartja a 
kötelet. Nincs mitől rettegnünk.’ A 
mögöttünk jövők is elismételték e 
szavakat és hozzáfűzték: ’Isten nem 
hagy cserben minket. Hiszen eddig 
is biztos kézzel hordozott.’ ” – Bi-
zonyságtételek, 2. kötet, 595-597.

Teljesen Istenre támaszkodva 
az igazak számára a végidők a pró-
féciák beteljesülését jelentik és egy 
bizonyosságot, hogy találkoznak 
Megváltójukkal. A körülöttünk zaj-
ló szörnyűségeket Isten védelmező 
kegyelmének visszavonása eredmé-
nyezi. De mi Benne bízunk, és Ő 
megígérte nekünk, hogy kenyerünk 
és vizünk el nem fogy (Ésaiás 33:16).

A VÉGIDŐK ÉS A 
GONOSZOK

Krisztus üdvözítő kegyelme nél-
kül a gonoszok teljesen más tapasz-
talatokon mennek át az utolsó idők-

ben. Nem tudják megérteni Isten 
népének életmódját. A megváltás 
terve rejtély számukra. „Akikkel az 
Isten meg akarta ismertetni azt, hogy 
milyen nagy a pogányok között eme 
titok dicsőségének gazdagsága, az 
tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek 
van, a dicsőségnek ama reménysége” 
(Kolossé 1:27). Rettegéssel tekinte-
nek a körülöttük lévő világra és azon 
eseményekre, amelyek a szemük előtt 
bontakoznak ki.

A Biblia utolsó könyvének több-
féle neve is van, ami attól a nyelvtől 
függ, amelyre lefordították. A ger-
mán és szláv nyelveken „kinyilat-
koztatásnak” vagy „kijelentésnek” 
hívják, de számos latin nyelvben 
„apokalipszis” a könyv neve. Ez 
ugyanaz a könyv, de a Krisztussal 
való személyes kapcsolatod hatá-
rozza meg, hogy a benne található 
próféciák és azok beteljesülései a 
Megváltód kijelentései, vagy a vég-
ítéleted. Amint az utolsó esemé-
nyek kibontakoznak, a gonoszok-
nak eszükbe fog jutni egy nép, akik 
megosztották velük ezen próféciák 
figyelmeztető üzeneteit. Az utolsó 
pillanatokban, közvetlenül azelőtt, 
hogy elhangzana a kijelentés: „El-
végeztetett!” – amikor a kegyelem 
utolsó sugarai még hívogatnak –, 
egyesek elfogadják az evangélium 
üzenetét, és csatlakoznak az igazak-
hoz. Hálásak megváltásukért a ki-
nyilatkoztatáson keresztül. Sajnos 
sokan visszautasítják az utolsó fi-
gyelmeztető üzenetet, és a végítélet 
rájuk árad.

A próféciák bemutatják, hogy Is-
ten kegyelme visszavonatik, de való-
jában nem Isten az, aki visszavonul, 
hanem az emberiség taszította el 
Őt magától. Az emberi lények saját 
akaratukból a teremtett dolgokhoz 

fordultak. A teremtett lény most azt 
mondja a Teremtőjének, hogy többé 
nem szívesen látja, nincs szüksége 
Istenre. Azt hiszik, hogy okosabbak, 
mint Isten.

A bűn mértéke hatványozottan 
nő. „Azt pedig tudd meg, hogy az 
utolsó napokban nehéz idők állanak 
be. Mert lesznek az emberek magu-
kat szeretők, pénzsóvárgók, kérke-
dők, kevélyek, káromkodók, szüleik 
iránt engedetlenek, háládatlanok, 
tisztátalanok, szeretet nélkül va-
lók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértékletlenek, kegyetlenek, a jó-
nak nem kedvelői. Árulók, vakme-
rők, felfuvalkodottak, inkább a gyö-
nyörnek, mint Istennek szeretői” 
(2Timótheus 3:1-4).

Pál apostol ezekben a versekben 
egy olyan helyzetet ír le az utolsó 
időben, amikor a társadalom olyan 
mértékben elválasztotta magát Is-
tentől, hogy maga a természet is 
kezd összeomlani a romlottság súlya 
alatt. Az emberi test elfajul, bizonyos 
esetekben betegség, más esetekben 
a test szándékos megrontása miatt. 
A körülöttünk lévő világ, amelyet az 
emberi kapzsiság szennyez be, kezd 
összeomlani. És mégis, ismerve és 
látva a társadalom összeomlását, 
folytatják tovább romlott útjaikat. 
A gonoszok kijelentik, hogy meg-
szabadultak a Teremtő által megha-
tározott korlátoktól. „Szabadságot 
ígérvén azoknak, holott ők magok a 
romlottság szolgái; mert akit valaki 
legyőzött, az annak szolgájává lett” 
(2Péter 2:19).

De most Krisztus így szól: „El-
végeztetett!” A gonoszok rémülten 
jönnek rá, hogy már nem tehetnek 
semmit. Elutasították az üdvösséget 
és teljesen a gonosz irányítása alá 
helyezték magukat. A megmaradó 

„Mivel a gonoszság bővelkedik, a szeretet sokakban meghidegül. 
Ennek nem kellene így lennie, ha mindenki Jézushoz jönne, és hittel 
bízna Benne. Ha szelídségét és alázatosságát követjük, békét, 
nyugalmat és erkölcsi erőt nyújt minden léleknek.”
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erőforrásaikért harcolnak. A társa-
dalom összeomlik körülöttük, és ke-
resnek valakit, akit hibáztathatnak, 
mivel nem tudják beismerni, hogy 
saját bűneik győzték le őket.

Az Ige előre feljegyezte szá-
munkra, hogy mi történik a társa-
dalommal és a természettel, amikor 
egy nép elveti Teremtőjének akara-
tát. „Ímé az Úr megüresíti a földet 
és elpusztítja azt, és elfordítja szí-
nét és elszéleszti lakóit! … Meg-
üresíttetvén megüresíttetik a föld, 
és elpusztíttatván elpusztíttatik; 
mert az Úr szólá e beszédet. Gyá-
szol és megromol a föld, elhervad 
és megromol a földnek kereksége, 
elhervadnak a föld népének nagy-
jai. A föld megfertőztetett lakosai 
alatt, mert áthágták a törvényeket, 
a rendelést megszegték, megtör-
ték az örök szövetséget. Ezért átok 
emészti meg a földet, és lakolnak a 
rajta lakók; ezért megégnek a föld-
nek lakói, és kevés ember marad 
meg” (Ésaiás 24:1, 3-6).

Bármilyen katasztrófát és bor-
zalmat is jegyeztek fel eddig a tör-
ténelemben, nem lehet összeha-
sonlítani azzal, ami hamarosan a 
világra tör. Már látjuk a baj kezdetét. 
A járványos betegségek terjedése, 
az eltorzult időjárási viszonyok, az 
erőszakos konfliktusok számának 
növekedése és a természet pusztulá-
sa – ezek mind csak a kezdetei an-
nak, ami ezután következik majd. A 
gonoszok számára az utolsó idő va-
lóban „világ vége és végítélet” lesz.

A KEGYELEMIDŐ
Most, amikor Isten kegyelmének 

utolsó pillanatai még hátra vannak, 
mindannyian kapunk egy utolsó 
felhívást, hogy ragadjuk meg a ke-
gyelmet. „És hallék más szózatot a 
mennyből, amely ezt mondja vala: 
Fussatok ki belőle én népem, hogy 
ne legyetek részesek az ő bűneiben, 
és ne kapjatok az ő csapásaiból” (Je-
lenések 18:4). Kijönni e világból és 
elkülönülni tőle, ez egyszerűen azt 
jelenti, hogy megragadjuk a kegyel-
met. Teremtőnk őszintén vágyik 
arra, hogy a legjobb ajándékokat 
adja nekünk, és Krisztus igazsá-
gosságával töltsön be bennünket. 
„Annakokáért menjetek ki közülök, 

és szakadjatok el, azt mondja az 
Úr, és tisztátalant ne illessetek; és 
én magamhoz fogadlak titeket, és 
leszek néktek Atyátok, és ti lesztek 
fiaimmá és leányaimmá, azt mond-
ja a mindenható Úr” (2Korinthus 
6:17-18).

„Az utolsó napok veszedelmei 
között járjuk életutunkat. Gondosan 
ügyelnünk kell minden lépésünkre, 
és biztosnak kell lennünk abban, 
hogy hatalmas Vezetőnket követjük. 
Kételkedés, hitetlenség, hűtlenség, 
kicsapongás és bűncselekmények 
vesznek körül mindenfelől. Köny-
nyű lenne elengedni az önuralom 
gyeplőjét, és átugrani a szakadékon 
a biztos pusztulásba. Milyen nagy az 
irgalom, amely minden pillanatban 
körülvesz és megőriz minket!” – The 
Signs of the Times, 1882. január 26.

Isten népe elfogadta Krisztus 
igazságosságának ajándékát. „Lás-
sátok, milyen nagy szeretetet adott 
nékünk az Atya, hogy Isten fiainak 
neveztetünk! A világ azért nem is-
mer minket, mert nem ismerte meg 
Őt. Szeretteim, most Isten gyermekei 
vagyunk, és még nem lett nyilvánva-
lóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, 
hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hason-
lókká leszünk Ő hozzá; mert meg 
fogjuk őt látni, amint van. És akiben 
megvan ez a reménység Ő iránta, az 
mind megtisztítja ő magát, amikép-
pen Ő is tiszta” (1János 3:1-3).

Miután megkaptuk ezt az ajándé-
kot, és átalakultunk általa, nem oszt-
juk-e meg másokkal is? Nem a ré-
mület üzenete a miénk. Nem tűzről 
és kénkőről prédikálunk. Az esemé-
nyek azért vannak feljegyezve a pró-
féciákban, hogy te és én felismerjük 
az időt, amelyben élünk. Most úgy, 

mint még soha, kell megosztanunk 
Krisztus igazságosságát egy olyan 
világgal, amelynek égetően szüksége 
van az átalakulásra.

„Olyan korban élünk, amikor 
mindenütt gonoszság uralkodik. Az 
utolsó napok veszedelmei gyülekez-
nek körülöttünk, és mivel a gonosz-
ság bővelkedik, a szeretet sokakban 
meghidegül. Ennek nem kellene így 
lennie, ha mindenki Jézushoz jönne, 
és hittel bízna Benne. Ha szelídsé-
gét és alázatosságát követjük, békét, 
nyugalmat és erkölcsi erőt nyújt 
minden léleknek.

Az idő rövidsége arra ösztönöz 
bennünket, hogy keressük az igazsá-
gosságot és béküljünk meg Krisztus-
sal, hogy barátai lehessünk. De még-
sem ez a nagy motivációnk, mert 
önzés társul hozzánk. Szükséges-e, 
hogy Isten napjának borzalmai le-
gyenek előttünk, hogy félelem által 
kényszerítsenek a helyes cselekede-
tekre? Ennek nem lenne szabad így 
lennie. Jézus lénye vonzó. Telve van 
szeretettel, irgalommal és könyörü-
lettel. Felajánlja, hogy barátunk lesz, 
hogy velünk jár az élet minden ne-
héz ösvényén. Azt mondja neked: 
Én vagyok az Úr, a te Istened; járj 
velem, és világosságom beragyogja 
ösvényedet. Jézus, a menny Felsége 
felajánlja, hogy felemeli és barátai-
vá fogadja mindazokat, akik Hozzá 
jönnek terheikkel, gyengeségeikkel 
és gondjaikkal. Drága gyermekeivé 
teszi őket, és végül a királyi birodal-
maknál sokkal értékesebb örökséget 
ad nekik, és a dicsőség koronáját, 
amely ragyogóbb, mint ami valaha 
a legmagasztosabb földi uralkodó 
homlokát ékesítette.” – The Review 
and Herald, 1881. augusztus 2.
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12 A nyomorúság ideje

Azon szomorú esemény óta, 
amikor ősszüleink elhagyták 

otthonukat, az Édenkertet, min-
den hívő reménysége, hogy eljön az 
a nap, amikor a bűn, szenvedés és 
bánat véget ér és végre visszatérhe-
tünk mennyei otthonunkba. Az élet 
itt, a bűn világában számos küzdel-
met, megpróbáltatást és kísértést 
tartogat, amelyekkel minden em-
bernek meg kell küzdenie. Jób így 
írt erről: „Az asszonytól született 
ember rövid életű és háborúságok-
kal bővelkedő” (Jób 14:1). Később 
a történelem folyamán Dávid így 
kiáltott fel, amikor sok kihívással 
nézett szembe: „Mert betelt a lel-
kem nyomorúságokkal, és életem a 
Seolig jutott” (Zsoltárok 88:4).

Férfiak és nők a történelem so-
rán küzdöttek fizikai akadályokkal, 
pénzügyi nehézségekkel, kapcsolati 

problémákkal, az ész és az érzelmek 
harcával, és küzdöttek az egészségért 
vagy a túlélésért. Mégis ezekben a 
küzdelmekben is van egy áldott re-
ménység. Bár néha a hit keze gyenge 
lehet, bár néha kétségbeeséssel, két-
ségekkel vagy depresszióval küzdhe-
tünk, mégis valahogy a sötétségben 
is megragadhatjuk Isten csodálatos 
ígéreteit.

„A sötétség hatalmai körülve-
szik az embert, és eltakarják szeme 
elől Jézust. Olyankor nem tehetünk 
mást, mint szomorúan és megdöb-
benve várjuk, míg a felhő elvonul. 
Ezek az időszakok néha borzal-
masak. Reményünk meghiúsulni 
látszik, és kétségbeesés kerít hatal-
mába minket. Ezekben a rettenetes 
órákban meg kell tanulnunk bízni, 
teljesen az elfedezés érdemére ha-
gyatkozni, és tehetetlen érdemte-

lenségünkben kizárólag a megfeszí-
tett és feltámadt Üdvözítőre bízni 
magunkat. Amíg ezt tesszük, soha 
nem veszhetünk el, soha!” – Szemel-
vények, 3. kötet, 131.

Milyen csodálatos ígéret! Még a 
nyomorúság legsötétebb órájában 
is, még akkor is, ha talán elestünk 
keresztény utunkon, ha Jézushoz 
jövünk minden érdemtelenségünk-
ben, akkor Ő, Aki minket képvisel, 
Aki a Megváltónk, a Közbenjárónk, 
nem fog elutasítani. Olyannak fo-
gad el, amilyenek vagyunk, minden 
tehetetlen méltatlanságunkban. Ő 
soha, de soha nem hagy minket el-
veszni, mert „megbocsátja minden 
bűnödet, meggyógyítja minden 
betegségedet” (Zsoltárok 103:3) – 
még a borzalmas bűnbetegséget is.

Most, a föld történelmének ezen 
utolsó órájában, amikor a viharfel-
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hők már gyülekeznek körülöttünk, 
Jézus még közbenjár értünk. Elé 
hozhatjuk ügyünket és biztosak le-
hetünk abban, hogy ha mindent rá-
bízunk, akkor végig velünk lesz.

„Nagy ínségünk már önmagában 
is olyan érv, amely a legbeszédeseb-
ben szólal fel érdekünkben. Ámde 
nekünk kell az Urat keresnünk, hogy 
érettünk cselekedjen. ’Kérjetek és 
megadatik néktek’ (Máté 7:7). És Ő, 
’Aki az ő tulajdon Fiának nem kedve-
zett, hanem őt mindnyájunkért oda-
adta, mimódon ne ajándékozna vele 
együtt mindent minékünk?’ (Róma 
8:32).” – Jézushoz vezető út, 62.

„Jézus vére hatalommal és haté-
konyan esedezik a bűnbe esettekért, 
a lázadozó hajlamúakért, a nagy vi-
lágosság és szeretet ellen vétőkért. 
Sátán áll jobbunk felől, hogy vádol-
jon bennünket. Szószólónk Isten 
jobbján áll és esedezik értünk. Még 
sohasem veszített el rábízott pert. 
Megbízhatunk hát Szószólónkban, 
hiszen tulajdon érdemeivel esedezik 
értünk. Halljátok elárulása és elítélé-
se előtti imáját! Halljátok, mint ese-
dezik értünk, mert megemlékezett 
rólunk!” – A Te Igéd igazság , 229.

„Sok baja van az igaznak, de va-
lamennyiből kimenti az Úr” (Zsoltá-
rok 34:20).

A NYOMORÚSÁG IDEJE

A nyílt óceánon hajózva sok ne-
hézség adódhat. Gyakran akkor kell 
a legnagyobb nehézségekkel szem-
benézni, amikor már közeledünk a 
parthoz. Néha, amikor kisebb vagy 
nagyobb hajókon utaztam, nagyon 
kínozott a tengeri betegség, és sze-
rettem volna visszatérni a száraz-
földre. De amint végre láthatóvá vált 
a part, az utazás utolsó része gyak-
ran még viharosabbá vált. A törések, 
áramlatok és sziklák veszélye bár-
mely pillanatban halállal vagy pusz-
tulással fenyegethet. A biztonságos 
és megfelelő helyen történő partra 
szállás érdekében a hajót vagy csó-
nakot jól fel kell készíteni, nehogy 
összezúzódjon a parton. Életutunk 
során is belebetegedhetünk és bele-
fáradhatunk a bűn és szenvedés vi-
lágába, és vágyunk arra, hogy végre 
a mennyben legyünk. Ahogy előre 

tekintünk, örömmel vesszük észre, 
hogy közeledünk a mennyei part-
hoz. De az út utolsó szakasza veszé-
lyeket rejt magában, amelyekre már 
előre nagyon jól fel kell készülni. Pá-
lyánk és felkészültségünk fogja meg-
határozni, hogyan boldogulunk az 
előttünk álló küzdelmek idején. Ké-
szen állunk-e a végső partra szállásra 
annak minden küzdelmével együtt? 
Hogyan is kell felkészülnünk?

MÁSOKAT 
FIGYELMEZTETNI

Ma még van lehetőségük az em-
bereknek, hogy Jézushoz, a nagy 
Főpaphoz menjenek, és megtapasz-
talják a bűnbocsánatot és békét, 
amit ingyen felajánl. Úgy tudunk 
felkészülni a nyomorúság idejére, 
ha elvisszük a megváltás üzenetét a 
körülöttünk lévő világra, míg a pró-
baidő tart.

„Sokan vannak, akik a legkevés-
bé sem aggódnak, hanem alszanak, 
amint eddig is tették. Azt mondják: 
’Ha a prófécia előre megmondta 
a vasárnap ünneplésének 
elrendelését, a törvényt egészen 
biztosan beiktatják’, és miután erre 
a következtetésre jutottak, szép 
nyugodtan várják az események 
bekövetkezését, azzal nyugtatva 
meg magukat, hogy Isten meg fogja 
védeni népét a bajok idején. De Is-
ten nem fog megőrizni bennün-
ket, ha nem teszünk erőfeszítést 
annak a munkának végzésére, 
amit feladatként ránk bízott! 
Megbízhatóan őrködő őrszemek-
nek kell találnia bennünket, nehogy 
a Sátán olyan előnyre tegyen szert, 
aminek megelőzése a mi kötelessé-
günk lett volna.

Kutassuk szorgalmasan Isten 
Igéjét, esedezzünk hittel, hogy Isten 
fékezze meg a sötétség hatalmassá-
gait, hiszen az üzenet még aránylag 
kevés emberhez jutott el, pedig az 
egész világot be kell töltenie a di-
csőségével. Eddig még nem hirdet-
tük úgy a jelenvaló igazságot – Isten 
parancsolatait és Jézus hitét –, mint 
kellene. Sokan vannak szinte ajtóink 
árnyékában, akiknek a megmentésé-
ért még nem tettünk személyes erő-
feszítéseket.

Nem állunk még készen arra az 
időre, amikor munkánknak le kell 
zárulnia... A nyugalomnap körüli 
viták feltárják az emberek előtt ezt 
a tárgykört, így lehetőségünk nyí-
lik, hogy hirdessük a valódi szom-
bat és valódi nyugalomnap követel-
ményeit...

Ideje, hogy Isten népe úgy fára-
dozzék, mint még soha, mivel meg-
sokasodott a gonoszság. Az isten-
félő, parancsolattartó nép legyen 
szorgalmas nem csupán könyörgés-
ben, hanem tettekben is. Ez majd 
eljuttatja azokhoz is az igazságot, 
akik még sohasem hallottak róla. A 
hazugság és gonoszság teperte maga 
alá a világot; és akiket Isten törvé-
nyének és Jézus tiszta vallásának 
őrizőivé tett, feltétlenül tökéljék el, 
hogy szerteragyogtatják világossá-
gukat.” – Kiben bízhatunk? 502-503.

ÁLLANDÓAN ISTENTŐL 
FÜGGNI

Igaz az a kijelentés, hogy a jellem 
a válságban mutatkozik meg. Ahhoz, 
hogy erősen álljunk a válságban, 
amely előttünk áll, szokásunkká kell 
tennünk, hogy hit által mindennap 
Istenre támaszkodjunk. A természe-
tes emberi reakciók a bajban az ag-
godalom, panaszkodás, küzdelem, 
elrejtőzés vagy futás. Ahelyett, hogy 
ezeket a dolgokat tennénk meg, ala-
kítsuk ki azt a szokást, hogy térde-
inkre borulunk és hit által küzdünk 
Istennel imában.

„A reánk váró kín és gyötrelem 
olyan hitet igényel, amely elvisel 
fáradtságot, késedelmet és éhséget; 
olyan hitet, amely a kemény próba 
idején sem lankad. A kegyelemidő 
alatt mindenki felkészülhet erre a 
próbára. Jákób azért győzött, mert 
állhatatos és céltudatos volt. Győzel-
me a kitartó ima hatalmát bizonyít-
ja. Akik megragadják Isten ígéreteit, 
mint Jákób; akik olyan buzgók és 
állhatatosak, mint amilyen ő volt, 
azok hozzá hasonlóan győzni fog-
nak. De akik nem hajlandók ön-
magukat megtagadni, és Istennel 
küzdeni, akik nem imádkoznak 
áldásaiért buzgó kitartással, azok 
nem fognak áldást kapni. Küzdeni 
Istennel – mily kevesen tudják, mi 
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is az! Mily kevesen tárták fel egy-
szer is lelküket hő vággyal Isten előtt 
annyira, hogy minden idegszáluk 
megfeszült! Amikor a kétségbeesés 
hullámai leírhatatlan erővel csapnak 
át az esdeklő emberen, mily kevesen 
kapaszkodnak törhetetlen hittel Is-
ten ígéreteibe!

A kishitűeket súlyosan fenyege-
ti az a veszély, hogy belekerülnek a 
sátáni csalások és a lelkiismeretet 
elfojtó rendelet szívóhatásába. És 
ha ekkor ki is állják a próbát, a nyo-
morúság idején még jobban elcsüg-
gednek és elkeserednek, mert nem 
szokták meg azt, hogy Istenben bíz-
zanak. A hit leckéit, amelyeket addig 
nem tanultak meg, e rettenetes kö-
rülmények között lesznek kénytele-
nek megtanulni.” – A nagy küzdelem, 
552-553.

BŰNEINK 
MEGBOCSÁTTATTAK!

Gyorsan közeledik az az idő, ami-
kor Jézus befejezi munkáját a meny-
nyei szentélyben és a következő sza-
vak hangzanak el: „Aki igazságtalan, 
legyen igazságtalan ezután is; és aki 
fertelmes, legyen fertelmes ezután 
is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; 
és aki szent, szenteltessék meg ez-
után is” (Jelenések 22:11).

Annak érdekében, hogy megáll-
hassunk a nyomorúság idején, ami-
kor Jézus többé már nem jár közben 
értünk a mennyei szentélyben, lét-
fontosságú, hogy Isten kegyelméből 
bűneink eltöröltessenek a Bárány 
vére által. „Boldogok, akiknek meg-
bocsáttattak az ő hamisságaik, és 
akiknek elfedeztettek az ő bűneik” 
(Róma 4:7).

„Furdalja őket a lelkiismeret, 
mégis sok-sok bűnük megbánására 
és a Megváltó ígéretére hivatkoznak: 
’Fogja meg erősségemet, kössön 
békét velem, békét kössön velem!’ 
(Ésaiás 27:5). Hitüket nem rendíti 
meg, amiért imájukra késik a válasz. 
Végtelenül aggódnak, rettegnek és 
gyötrődnek ugyan, de nem hagyják 
abba az esedezést. Megragadják Is-
ten erejét, miként Jákób az Angyalt, 
és ezt mondogatják: ’Nem bocsátlak 
el téged, míg meg nem áldasz enge-
met.’

Hogyha Jákób előzőleg nem bán-
ta volna meg a bűnét – azt, hogy 
csalással szerezte meg az elsőszü-
löttségi jogot –, az irgalmas Isten 
nem hallgatta volna meg imáját, és 
nem őrizte volna meg életét. Ha a 
nyomorúság idején Isten népének 
– aggódásuk és gyötrődésük köz-
ben – be nem vallott bűnök jutná-
nak eszükbe, összeroskadnának. 
Kétségbeesésükben elveszítenék 
hitüket, és nem tudnának biza-
lommal szabadulásért könyörögni 
Istenhez. Nagyon is tudatában van-
nak méltatlanságuknak. Nincsenek 
elrejtett hibáik. Bűneik előttük 
mentek az ítéletre. Isten eltörölte 
e bűnöket, és ők már nem is emlé-
keznek rájuk...

Sátán le fogja győzni azokat, 
akik mentegetik és rejtegetik bű-
neiket, mert azok bevallatlanul és 
megbocsátatlanul bent maradnak 
a mennyei könyvekben... Akik ha-
logatják az ítéletre való felkészülést, 
azok nem fognak elkészülni sem a 
nyomorúság idején, sem később. 
Esetük reménytelen.

Azok az állítólagos kereszté-
nyek, akik a végső félelmes csatáig 
nem készültek el, reményt veszt-
ve, mardosó fájdalommal fogják 
megvallani bűneiket, miközben 
a gonoszok ujjonganak gyötrel-
mükön. E bűnvallomás éppolyan, 
mint Ézsaué és Júdásé. A törvény-
szegés következményét siratják, nem 
pedig magát a bűnt. Nem bánták 
meg és nem utálják igazán a bűnt. 
Azért ismerik be bűnüket, mert fél-
nek a büntetéstől, de az egykori fá-
raóhoz hasonlóan a büntetés elmúl-
tával újra dacolnának a mennyel.” 
– A nagy küzdelem, 551-552.

„Jákób nem akarta, hogy az an-
gyal eltaszítsa őt. Tudta, hogy Isten 
kegyelmes, azért kegyelmére hivat-
kozott. Utalt múlt szomorúságára, 
bűnbánatára és sürgette kérését, 
hogy szabadítsa meg Ézsau kezéből. 
Ezen zaklató, kitartó kérését egész 
éjjel folytatta. Midőn a múltban el-
követett hibáira tekintett, majdnem 
kétségbeesett. De tudta, hogy segít-
séget kell kapnia Istentől, mert kü-
lönben elvész. Erősen tartotta az an-
gyalt, és kérését gyötrelmes, komoly 
kiáltásokkal sürgette mindaddig, 

amíg győzött. Így lesznek az igazak 
is. Midőn áttekintik elmúlt életük 
eseményeit, reményük majdnem 
kialszik. De midőn felismerik, hogy 
élet és halál között kell választaniuk, 
komolyan Istenhez kiáltanak és hi-
vatkoznak elmúlt szomorúságukra, 
sok bűneik feletti alázatos bűnbána-
tukra... Így ajánlják fel komoly kéré-
seiket Istennek éjjel és nappal.” – A 
megváltás története, 56.

Most van itt az ideje, hogy meg-
béküljünk Istennel és bocsánatot 
kérjünk bűneinkért. Most van itt az 
ideje, hogy elhagyjuk azokat a dol-
gokat, amelyek megakadályoznak 
abban, hogy teljesen odaszenteljük 
magunkat Istennek.

FÖLDIESSÉGÜNK 
ELVESZTÉSE

A nyomorúság idején minden 
földiesség – a földhöz való minden 
legkisebb ragaszkodás is – eltűnik. 
Naponkénti keresztényi életünk so-
rán ha Jézusra, Barátunkra, idősebb 
Testvérünkre, Közbenjárónkra te-
kintünk, Aki minden mindenben, 
elveszítjük a földi dolgokhoz való 
ragaszkodásunkat. Az itt található 
dolgaink csak eszközök, amelyek 
kiszolgálják szükségleteinket, má-
sok szükségleteit és az igazság ügyét. 
Olyan várost keresünk, amelynek 
szilárd alapjai vannak, amelynek 
építője és alkotója Isten. Mivel egész 
életünk során erre tekintünk, a nyo-
morúság idején e világ fizikai dolga-
ihoz való legcsekélyebb ragaszkodá-
sunk is eltűnik.

„Azok, akik Isten munkatársai, 
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nem fognak belemerülni a szórako-
zás különféle formáiba, nem fognak 
boldogságot és élvezetet keresni... A 
megváltás nagy munkája lesz a leg-
fontosabb számukra. Az evés és ivás, 
öltözködés, házak és földek mind 
másodlagosak lesznek számukra.” – 
Sons and Daughters of God, 16.

„Isten népe a szomorúság idejé-
ben semmi hasznát sem veheti a há-
zaknak és földbirtokoknak, mert a 
feldühödött csőcselék elől menekül-
niük kell; abban az időben vagyo-
nukat nem használhatják a korszerű 
igazság terjesztésére. E látomásban 
láthattam, hogy Isten azt akarja, 
hogy szentjei minden javuktól elsza-
kadva, áldozattal kössenek frigyet 
Istennel, mielőtt a szomorúság ideje 
eljönne. Ha javaikat az Úr oltárára 
helyezték és komolyan kérik az Urat, 
hogy mutassa meg nekik, hogy mi-
kor rendelkezzenek felettük, akkor 
teljesen szabadok lesznek majd a 
szomorúság idején és többé mi sem 
ránthatja őket vissza.” – Tapasztala-
tok, látomások, 54.

„Most kell igyekeznünk arra, 
hogy Istent – ígéreteinek igény-
lésével – megismerjük. Az angya-
lok minden buzgó és őszinte imát 
feljegyeznek. Mondjunk le inkább 
önző kedvteléseinkről, mintsem 
elhanyagoljuk az Istennel való 
beszélgetést!” – A nagy küzdelem, 
553.

„Jákób története is bizonyságot 
tesz arról, hogy Isten nem veti el 
a Sátán által megkísértett, rásze-
dett, bűnre csábított, de hozzá 
őszinte bűnbánattal visszatérő 
embert. Sátán el akarja pusztí-
tani, de Isten elküldi angyalait, 
hogy a veszély idején vigasztalják 
és oltalmazzák. Sátán támadása 
ádáz és elszánt. Csalásai félelmesek. 
De az Úr szemmel tartja népét, és 
meghallja kiáltásukat. Szenvedésük 
mérhetetlen. A kemence lángjaiban 

Ellenségeik, az őket körülvevő po-
gányok mint halottak estek a föld-
re; nem viselhették el azt a fényt, 
amely a megszabadult szenteket 
beragyogta. Ez a fény és dicsőség 
velük maradt, mígnem Jézus megje-
lent az égnek felhőiben, és a hívők 
kipróbált csapata egyetlen szempil-
lantás alatt átváltozott, dicsőségből 
dicsőségbe. A sírok megnyíltak, 
előjöttek a szentek, halhatatlanság-
ba öltözve és így kiáltottak: ’Győ-
zelem a halál és a sír felett!’ És 
együttesen az élő szentekkel az Úr 
elé ragadtattak a levegőbe, mialatt 
a halhatatlan ajkak a dicsőség és 
győzelem édes dallamait zengték.” 
– Tapasztalatok, látomások, 305.

Kedves Testvérek és Testvér-
nők! Egy csodálatos jövő áll előt-
tünk. Azonban most van a legfőbb 
ideje, hogy felkészüljünk a viharra 
és a nyomorúság idejére, mielőtt 
elérnénk a mennyei ország hatá-
rát. Ha megvizsgáljuk életünket, 
fel vagyunk-e készülve arra, hogy 
szembenézzünk ezekkel az idők-
kel, amelyek közvetlenül előttünk 
vannak? A körülöttünk élő embe-
rek iránti szeretetünkből olyan ko-
molyan hirdetjük-e az embereknek 
az utolsó figyelmeztető üzenetet, 
amint kellene? Szokásunk-e, hogy 
teljesen Istenre hagyatkozzunk, 
vagy valamilyen földi támaszban 
bízunk? Teljesen érdemteleneknek 
érezhetjük magunkat, de bűneink-
nek nem kell megbocsátatlanoknak 
maradniuk, mert Jézus vére eltörli 
bűneinket. Megyünk-e Jézushoz 
most és minden pillanatban? Meg-
tisztultunk-e a Bárány vérében? 
Kövessük a Bárányt, és amint sze-
meinket Jézusra szegezzük, a földi 
dolgokhoz való ragaszkodásunk, 
azon dolgok, amelyek oly hamar el-
múlnak, jelentéktelenné válnak. Az 
Úr segítsen minket, hogy felkészül-
jünk a nyomorúság idejére!

már-már elhamvadnak. De az Ötvös 
kihozza őket onnan, mint tűzben 
megpróbált aranyat. Isten éppúgy 
szereti őket a súlyos próba idején, 
mint amikor a legfényesebben 
ragyogott felettük a nap. De a tüzes 
kemence szükségszerű, mert ott vá-
lik le róluk a földiesség, és Krisz-
tus képmását csak így tükrözhe-
tik tökéletesen vissza.” – A nagy 
küzdelem, 552.

A NYOMORÚSÁG IDEJE 
VÉGET ÉR

Hála legyen Istennek, hogy a 
nyomorúság idejének vége lesz! 
Maga Isten ad erre csodálatos bizto-
sítékot. Amint „az igazak éjjel-nap-
pal Istenhez kiáltanak majd, hogy 
megszabaduljanak az őket körülfo-
gó gonoszok kezéből” (A megváltás 
története, 56.), Isten hallja imáikat 
és könyörgéseiket, és Isten hangja, 
mint sok vizek zúgása, megrázza az 
eget és a földet. Épületek dőlnek 
romba. „Az élő szentek, a száznegy-
vennégyezer, megértették az Úr 
szavát, a gonoszok ellenben menny-
dörgésnek tartották. Midőn Isten 
a Megváltó eljövetelét kinyilatkoz-
tatta, kiárasztotta ránk Szentlelkét, 
úgy, hogy arcunk ragyogni kezdett. 
Isten dicsősége sugárzott szét ró-
lunk, amiként Mózes arca is ragyo-
gott, midőn Sínai hegyéről alájött.” 
– Tapasztalatok, látomások, 11.

Az Úr hírnöke tovább így ír: 
„Ugyanekkor tisztán csengő diadal-
kiáltást is hallottam. Arra a csapatra 
tekintettem, amely kevéssel előbb 
még a legnagyobb lelki gyötrelme-
ket és rabságot szenvedte. Fogságuk 
megváltozott. Ragyogó fényesség 
áradt rájuk. Óh, mily dicsőséges 
volt megjelenésük! A gond és 
fájdalom nyoma teljesen eltűnt, 
és helyette az egészség és szépség 
mosolygott le minden arcról. 

„Ideje, hogy Isten népe úgy fáradozzék, mint még soha, mivel meg-
sokasodott a gonoszság. Az istenfélő, parancsolattartó nép legyen 
szorgalmas nem csupán könyörgésben, hanem tettekben is. Ez majd 
eljuttatja azokhoz is az igazságot, akik még sohasem hallottak róla.”
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„Micsoda az igazság?” (János 
18:38). A római helytartó 

azt feltételezte, hogy az előtte álló 
fogoly tudja a választ. Sajnos azon-
ban nem vette a fáradságot, hogy 
megvárja azt. Milyen nagy veszte-
ség, szörnyű veszteség ezt nem tud-
ni! Pedig tudhatta volna. Az Igazság 
személyesen ott állt előtte, de Pon-
cius Pilátus nem törődött vele. Mi 
a helyzet velünk? „És nem tudod...” 
(Jelenések 3:17) – a Hű Tanúbizony-
ság ezt mondja nekünk ma.

Pilátus számára az volt a legrosz-
szabb, hogy nem tudta, hogy élete 
válságban van. Azt gondolta, hogy 
Jézus van veszélyben, nem ő. Úgy 
gondolta, hogy ő a bíró – tehát min-
den rendben van. Milyen hatalmas 
megtévesztés! Ez a hozzáállás örök 
életébe került. Abban a néhány órá-
ban döntötte el örök sorsát. Ott állt 

előtte egy alázatos fogoly alakjában 
„az út, az igazság és az élet” (János 
14:6). Úgy nézett ki, mint egy fo-
goly, de Ő volt a Szabadító. „Őbenne 
vala az élet, és az élet vala az embe-
rek világossága” (János 1:4). Azon-
ban Pilátus teljes mértékben elsza-
lasztotta ezt! Ő nem tudta...

Te mit tettél volna ebben a hely-
zetben? Vajon minden módon ke-
rested volna és követted volna az 
igazságot?

Egyébként most válságban 
vagy? És én? Mi lenne, ha tudtun-
kon kívül, mint Pilátus, azt feltéte-
leznénk, hogy valaki más van ve-
szélyben, nem mi? Így szól az Úr 
mindannyiunkhoz: „Vajha megis-
merted volna te is, csak e te mostani 
napodon is, amik néked a te békes-
ségedre valók! De most elrejtettek a 
te szemeid elől” (Lukács 19:42).

Ma kell tudnunk, kedves Test-
véreim! Holnap már túl késő lehet! 
Ismernünk kell az igazságot, amely 
szabadokká tesz minket. (János 
8:32.)

A LEGNAGYOBB VÁLSÁG – 
KÖZVETLENÜL ELŐTTÜNK!

„Uralkodók és államférfiak, bizal-
mi és hatalmat jelentő pozíciókban 
lévő emberek, minden társadalmi 
osztályban a gondolkozó férfiak 
és nők … felismerik, hogy valami 
nagy, döntő dolog van készülőben; 
hogy a világ rendkívüli válság előtt 
áll.” – Előtted az élet, 179.

„Az előttünk álló összecsapás 
a legrettenetesebb lesz mindazok 
között, melynek az ember valaha is 
tanúja volt.” – Bizonyságtételek, 6. 
kötet, 407.

„Nemsokára itt van a ’nyomorú-
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tek az örök életet, amely az Atyánál 
vala és megjelent nékünk” (1 János 
1:2). Az igazságot ismerve kiváltsá-
gos helyzetben vagyunk. Képessé 
tesz, hogy mindent összességében 
lássunk, megértsük az okokat, elter-
vezzük a kimenetelt, meghozzuk a 
helyes döntéseket és végül élvezzük 
a kellemes, kívánatos eredményeket.

„Micsoda az igazság?” – kérdezte 
Pilátus 2000 évvel ezelőtt, és ma ez 
a kérdés sokkal fontosabb, mint ed-
dig valaha! Mi történt volna, ha szánt 
volna rá időt, hogy meghallgassa? 
Talán ő is egy világos, megrázó, de 
életet megváltoztató választ kapott 
volna, mint Nikodémus, amely fel-
tárta volna előtte lelki üdvét. De nem 
kapott...

Ez most a mi időnk! Tegyük fel 
magunknak a kérdést: Valóban tud-
ni akarom-e az igazságot magamról, 
a lelkemről? Ha valóban éhezzük az 
igazságot, megelégíttetünk; ez több 
lesz számunkra, mint a helyes isme-
ret bizonyos dolgokról vagy elvekről. 
Az igazság Jézus drága személye, aki 
Isten Fia és Emberfia. Ő nemcsak 
mindenről tudja az igazságot, hanem 
Ő az Igazság. És ami ennél is több, 
ha elfogadjuk Őt, Ő az Evangélium, 
a megoldás minden válságra, Ő a 
Megváltás, Aki felajánlja magát ne-
künk: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet”! (János 14:6).

A HAZUGSÁG
A jó és gonosz tudásának fája óta 

a csalás összefonódik az igazsággal. 
Amit tegnap még „álhírnek” minősí-
tettek, holnap már „bizonyított tudo-
mánynak” nevezik, és fordítva, mert 
„elesett a hűség az utcán” (Ésaiás 
59:14).

Lázadása kezdetétől fogva Sátán 
hamisságot hozott, némi igazsággal 
keverve. „Mert hazug és hazugság 
atyja.” Arcátlanul hazudott, hogy Is-
ten nem bünteti meg a bűnt (1 Mózes 
3:4), és „hangosan kezdett beszélni”, 
hogy az Úr nem tud megmenteni! (2 
Királyok 18). Azáltal, hogy elfogadta 
csalásait, az emberi természet meg-
romlott és összeférhetetlen lett az 
igazsággal.

„Szemeik vannak a látásra, de 
nem látnak” (Ezékiel 12:2). A vál-
ság idején ez a vakság még nagyobb. 

Válsághelyzetben stresszesek va-
gyunk és hajlamosak vagyunk hirte-
len reagálni ahelyett, hogy bölcsen 
és megfontoltan cselekednénk. Sa-
ját félelmeink és érzelmeink megté-
vesztenek minket, amelyek eltorzít-
ják a valóságot. Mi csak „óriásokat” 
látunk és „olyanok valánk a magunk 
szemében, mint a sáskák” (4 Mózes 
13:34). A válság okozta stressz le-
rövidíti a nyugodt mérlegeléshez, 
megfontoláshoz szükséges időt. 
Arra kényszerülünk, hogy gyorsan 
megoldjuk az ügyeket, elintézzük 
dolgokat – hogy megmeneküljünk! 
Azonban ebben a folyamatban az 
igazság elveszhet... Csak utólag, 
amikor már megnyugodtunk és a 
válsághelyzet elmúlt, tudjuk felmér-
ni a hibákat és csalásokat, és tisz-
tábban látni az igazságot. Néha ez a 
felismerés fájdalmas és elszomorító. 
Rájövünk, hogy az igazság más volt, 
mint amit gondoltunk, és ostobán 
viselkedtünk. „Csalárdabb a szív 
mindennél, és gonosz az; kicsoda is-
merhetné azt?” (Jeremiás 17:9).

Ezért nem magunkban kell keres-
nünk a megoldásokat a válságokra. 
Az igazság forrásához kell mennünk! 
Az elejétől kezdve, az első – és leg-
fontosabb – igazság a következő:

KICSODA ISTEN?
Kezdetben „a ti atyáitoknak Is-

tene”, akinek neve „VAGYOK, AKI 
VAGYOK” (2 Mózes 3:14), nem volt 
ismert az Izraeliták előtt. De a Vörös-
tengernél elkezdték Őt megismerni. 
Ott meglátták Egyiptom büszke-
ségének és dicsőségének maradvá-
nyát; elnyomóik tetemeit, amint a 
hullámok sodorták őket a part men-
tén. Látták, amint Isten keze eltör-
li Egyiptom földjét annak makacs 
ellenállása miatt. Látták a felhő- és 
tűzoszlopot, és a hatalmas vízfalat, 
amint engedelmeskedik a Teremtő 
hangjának. Látták hatalmas kezét, 
amint csodálatosan munkálkodik 
értük. Ez volt a számukra kinyilat-
koztatott igazság: a nagy „VAGYOK” 
volt közöttük, a szerető Atya, Aki 
mindenható, és mindenkor készen 
állt, hogy segítsen nekik. Hit által 
megismerték az Urat. „Hit által kel-
tek át a veres tengeren, mint valami 
szárazföldön” (Zsidók 11:29).

ságos idő..., amilyen nem volt’ még. 
Mindeddig nélkülözött tapaszta-
latokra van szükségünk, amelyek 
megszerzésére sokan túlságosan lus-
ták. Sokszor a várható bajt nagyobb-
nak látjuk, mint amilyen a valóság-
ban. De nem így van ez az előttünk 
álló veszéllyel. A legéletszerűbb 
ábrázolás sem tükrözi vissza, hogy 
milyen súlyos lesz a megpróbálta-
tás. A próbában mindenkinek egye-
dül kell Isten előtt megállnia.” – A 
nagy küzdelem, 554.

A jó hír az, hogy Isten megígérte 
és lefizette megváltásunk árát. „Jaj! 
Mert nagy az a nap annyira, hogy 
nincs hozzá hasonló; és háborúság 
ideje az Jákóbon, de megszabadul ab-
ból!” (Jeremiás 30:7). Ahogy Jákób 
győzött abban a rettenetes küzdelem-
ben, nekünk is győznünk kell!

„Jákób azért győzött, mert állha-
tatos és céltudatos volt. Győzelme 
a kitartó ima hatalmát bizonyítja. 
Akik megragadják Isten ígéreteit, 
mint Jákób; akik olyan buzgók és áll-
hatatosak, mint amilyen ő volt, azok 
hozzá hasonlóan győzni fognak.” – A 
nagy küzdelem, 553.

Bár Isten bőségesen gondosko-
dott megváltásunkról és végtelen 
árat fizetett érte, mégsem fog min-
den gyermeke üdvözülni. Mi a hely-
zet veled? Mi a helyzet velem?

„Akik nem hajlandók önmagu-
kat megtagadni, és Istennel küzde-
ni, akik nem imádkoznak áldásaiért 
buzgó kitartással, azok nem fognak 
áldást kapni. Küzdeni Istennel – mi-
lyen kevesen tudják, mi is az! Milyen 
kevesen tárták fel egyszer is lelküket 
hő vággyal Isten előtt annyira, hogy 
minden idegszáluk megfeszült! Ami-
kor a kétségbeesés hullámai leírha-
tatlan erővel csapnak át az esdeklő 
emberen, mily kevesen kapaszkod-
nak törhetetlen hittel Isten ígéretei-
be!” – A nagy küzdelem, 553.

Szörnyű figyelmeztetés! Az Úr 
segítsen bennünket ma, hogy feléb-
redjünk és elkészüljünk!

A DRÁGA IGAZSÁG
Az igazság nagyon értékes, ha 

megértjük és elfogadjuk. Életet hoz, 
Isten életét, amelyet ingyen ad ne-
künk a megváltás terve által. „És az 
élet megjelent... és hirdetjük nék-
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Ez még értékesebb! Az Úr „az igaz-
ság”, Ő az „élet”! (János 14:6). Ő maga 
az élet Forrása minden teremtmény szá-
mára. Ő a megoldás minden elképzel-
hető bajra, Ő a menekülés „Útja”, amint 
az igazságosság útja is. Így szólt: „Senki 
sem mehet az Atyához, hanemha én ál-
talam” (János 14:6). Tökéletesen irányít 
mindent és semmivel nem lehet meg-
lepni. Őt ismerve és elfogadva gyerme-
kei életet és üdvösséget nyernek, mert 
megismerni Őt az örök életet jelenti 
(János 17:3). „Akié a Fiú, azé az élet” (1 
János 5:12). Ez az igazság!

„Istent ismerni annyit jelent, mint 
szeretni Őt.” – Jézus élete, 13. A nehéz 
időkben tisztábban látjuk Őt; szere-
tete és megmentő ereje valóságosnak 
bizonyul. Az Úr ezt mondja: „És hívj 
segítségül engem a nyomorúság ide-
jén, én megszabadítlak téged és te di-
csőítesz engem” (Zsoltárok 50:15).

KI VAGYOK ÉN?

A második fontos igazság a válság 
idején az, hogy kik vagyunk mi.

„A jellem a válságban mutatkozik 
meg.” – Krisztus példázatai, 285. Péter 
azt gondolta, hogy ismeri önmagát, 
de abban a válsághelyzetben, amikor 
Krisztust elfogták, megismerte ön-
magát. Miközben a megtagadás szavai 
még alig hagyták el ajkát, Jézusra te-
kintett. Olyannak látta Őt, mint még 
soha azelőtt – telve megbocsátással, 
a szemrehányás legkisebb jele nélkül. 
„Az emlékek hullámai átcsaptak rajta. 
Az Üdvözítő gyengéd irgalma, ked-
vessége és hosszútűrése, jóindulata és 
türelme, amit eltévelyedő tanítványai 
iránt megmutatott – mind-mind visz-
szaidéződtek benne... [Péter] borza-
lommal gondolt vissza saját hálátlan-
ságára, hamisságára, hamis esküjére.” 
– Jézus élete, 616. Péterhez hasonlóan 
Jézusra tekintve megérthetjük teljes 
tehetetlenségünket és szívünknek ke-
gyetlen rosszindulatát. Fájdalmas, de 
megmentő tapasztalat ez! Ez a felisme-
rés az, ami bűnbánatra és megtérésre 
vezet minket, akárcsak Pétert. Hozzá 
hasonlóan új lényekké válhatunk, de 
csak akkor, ha teljesen megértjük két-
ségbeejtő állapotunkat és megutáljuk 
magunkat.

Dániel megvallotta: „Tied Uram az 
igazság, mienk pedig orcánk pirulá-
sa...”, mert „vétkeztünk ellened... A mi 

Urunké Istenünké az irgalmasság és a 
bocsánat, mert pártot ütöttünk ellene” 
(Dániel 9:7-9). Pál apostol elismer-
te: „Mert tudom, hogy nem lakik én 
bennem, azaz a testemben jó” (Róma 
7:18). Értékes, megmentő felismerés!

Isten jellemének fényében felis-
merjük valódi állapotunkat: „Óh én 
nyomorult ember! Kicsoda szaba-
dít meg engem e halálnak testéből?” 
(Róma 7:24).

„Akkor kiáltasz, és az Úr meghall-
gat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt 
vagyok” (Ésaiás 58:9).

AZ ÚR ITT VAN, HOGY 
MEGMENTSEN

„Hol van az Úr?” (2 Királyok 2:14). 
Valahányszor egy lélek tehetetlensé-
gében és kétségbeesésében az Urat 
keresi, Ő válaszol: „Itt vagyok!” Min-
dig mellettünk akar lenni, a bajban 
pedig még inkább. Ő ott van, hogy 
megmentsen, „gyógyulással szárnyai 
alatt”. Ez Isten életének lényege. A 
„VAGYOK” azt jelenti, hogy Ő min-
denütt ott van (Zsoltárok 139); min-
den gyermekével, aki szükségben van. 
„Bizonyára az Úr van e helyen, és én 
nem tudtam” (1 Mózes 28:16), ez az 
igazság számunkra.

Krisztus előtt hat évszázaddal Ba-
bilonban, a tüzes kemence előtt a há-
rom héber ifjú ezt mondta teljes meg-
győződéssel: „A mi Istenünk, akit mi 
szolgálunk, ki tud minket szabadítani 
az égő, tüzes kemencéből, és a te ke-
zedből is, óh király, kiszabadít minket” 
(Dániel 3:17). Ez volt az igazság! Nem 
a király haragja, nem is a hatalmas lán-
gok, hanem Jézus drága lénye, Aki ott 
volt, szabadon járva velük a tűz kö-
zepén. Pál apostol megerősíti ezt: „Ő 
mindenképpen idvezítheti is azokat, 
akik ő általa járulnak Istenhez” (Zsi-
dók 7:25). Kell ennél több?

NÁLUNK VAN A TÖBBSÉG!

A dótáni válságban, a szíriai csapa-
tok által körülvéve Isten embere, Elize-
us így szólt szolgájához: „Ne félj. Mert 
többen vannak, akik velünk vannak, 
mint akik ő velök” (2 Királyok 6:16). 
Mi volt az igazság ebben a válságban? 
Itt a szíriaiak ostrom alá vették őket, és 
nem volt látható menekülési mód. A 
valóságban azonban a mennyei angya-
lok hatalmas védőserege vette körül 

őket. Nem ők, hanem a szíriaiak voltak 
veszélyben!

ISTEN NEM TUDJA 
MEGMENTENI AZ 
ELLENSZEGÜLŐKET

Egy másik ünnepélyes igazság az, 
hogy „a felhő, amely sötét falként me-
redt az egyiptomiak elé, verőfényt, vi-
lágosságot hintett a héberek táborára, 
sőt az előttük lévő útra is.” – Pátriárkák 
és próféták, 291. „Az Isten a kevélyek-
nek ellenök áll, az alázatosoknak pedig 
kegyelmet ád” (Jakab 4:6). Minden-
kinek segíteni akar, mindenkiért lefi-
zette az üdvösség árát, de csak azokat 
tudja megmenteni, akik elfogadják Őt 
és kegyelmét.

Szörnyű csalás lenne továbbra is 
szándékosan szembeszegülni Isten-
nel, kigúnyolni kegyelmét, és a válság 
idején mégis azt feltételezni, hogy Ő 
velünk van! Emlékezzünk vissza a Saul 
király életében lévő utolsó válságra (1 
Sámuel 15:22-23), és Iskáriótes Júdás 
életére (Máté 27:3-5). Igaz, hogy az 
Úr hosszútűrésében gyakran későbbre 
halasztja a döntéseink következtében 
megérdemelt igazságszolgáltatás vég-
rehajtását, de az ellenállás, a lázadás, 
a lelki nemtörődömség, ha továbbra 
is folytatódik, biztosan a pusztuláshoz 
vezet minket. „Mivelhogy hívtalak ti-
teket, és vonakodtatok... és elhagytá-
tok minden én tanácsomat, és az én 
feddésemmel nem gondoltatok: Én 
is a ti nyomorúságtokon nevetek... 
Akkor segítségül hívnak engem, de 
nem hallgatom meg: keresnek engem, 
de meg nem találnak” (Példabeszédek 
1:24-26, 28).

CSAK KEVESEN FOGNAK 
GYŐZNI

„Az igazságot vallóknak csak kis 
része szentelődik meg általa és üdvö-
zül.” – Bizonyságtételek, 1. kötet, 608., 
„mert sokan vannak a hivatalosok, de 
kevesen a választottak” (Máté 20:16). 
„Az Egyiptomból való kivonuló rop-
pant seregből alig két lélek ment be 
Kánaánba. Holttesteik elszóródtak a 
pusztában vétkeik miatt.” – Bizonyság-
tételek, 1. kötet, 609.

„Akik halogatják az ítéletre való 
felkészülést, azok nem fognak elké-
szülni sem a nyomorúság idején, sem 
később. Esetük reménytelen.” – A nagy 
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küzdelem, 552. Ez a legfájdalmasabb 
igazság drága Megváltónknak, hogy 
sokak számára végtelen áldozata hiá-
bavaló lesz!

A MI RÉSZÜNK, HOGY 
HIGGYÜNK  (LÁSSUK A 
“LÁTHATATLANT”)

Pál apostol, akinek élete egy véget 
nem érő válság volt (lásd 2 Korinthus 
11:23-29), bemutatta nekünk a meg-
oldást: „mivelhogy nem a láthatók-
ra nézünk, hanem a láthatatlanokra; 
mert a láthatók ideig valók, a láthatat-
lanok pedig örökkévalók” (2 Korinthus 
4:18).

„Hit által hagyta oda Egyiptomot 
[Mózes]… mert erős szívű volt, mint-
ha látta volna a láthatatlant” (Zsidók 
11:27). Más szavakkal: „látni” Őt azt 
jelenti, hogy hiszünk Benne, és min-
denben, amit tesz. „Az igaz pedig 
hitből él” (Zsidók 10:38). A hit a re-
ménylett dolgoknak „valósága” (kéz-
zelfogható valóság, bizonyosság), „és 
a nem látott dolgokról való meggyőző-
dés” (Zsidók 11:1). Hit által fogadjuk 
be Őt (János 1:12), hit által nyerjük el 
igazságát (Filippi 3:9), hit által alaku-
lunk át (2 Korinthus 3:18), és hit által 
leszünk megmentve (Efézus 2:8).

Fordítsuk el tekintetünket mind-
arról, amit az ellenség helyez elénk! 
Mondjanak az emberek azt, amit akar-
nak. Sokkal ragyogóbb látvány tárul 
elénk: szemléljük drága Jézusunkat, 
AZ IGAZSÁGOT, a világegyetem 
hatalmas láthatatlan Parancsnokát, 
Aki kész arra, hogy minden teremt-
ményét meggyógyítsa és megmentse! 
„Ha egyszer a Megváltóra irányítják 
tekintetüket, megtalálják életük értel-
mét... A kötelességteljesítés gyönyörű-
ségessé válik, és az áldozatot örömnek 
tekintik. Életük legfőbb vágya és leg-
nagyobb öröme az lesz, hogy dicsőít-
sék Krisztust, és hasonlókká legyenek 
Őhozzá.” – Előtted az élet, 294.

Akárcsak a vörös-tengeri válság 
idején, „a Krisztust követők élete 
is sokszor telve veszedelmekkel, és 
ilyenkor nehéznek tűnik fel előttük 
a kötelességteljesítés. Az ember igen 
hajlamos arra, hogy kikerülhetetlen 
romlást lásson útja előtt, és szolgasá-
got vagy halált maga mögött. Ám Is-
ten szava tisztán, világosan hangzik: 
’Indulj, előre!’ Engedelmeskedjünk 

tehát e parancsnak, még akkor is, ha 
szemünk áthatolhatatlannak látja a 
sötétséget, és ha lábaink körül hideg, 
szennyes vizet érzünk.” – Pátriárkák és 
próféták, 290.

A Benne való hit által leszünk képe-
sek engedelmeskedni. „A hit szeretet 
által munkálkodik és megtisztítja a lel-
ket. A hittel együtt jár az engedelmes-
ség, Krisztus beszédeinek hűséges cse-
lekvése.” – Üzenet az ifjúságnak, 137.

Tehát tekintsünk Rá, „aki tízezer 
közül is kitetszik”!

MEG VAN ÍRVA

Isten írott Igéjében „látjuk” és „is-
merjük” Megváltónkat, és saját gyar-
lóságunkat is. Krisztus ezzel győzött: 
„meg van írva” (Máté 4:4, 7, 10). 
Nem vitatkozott az ellenséggel; „nem 
egyezkedett a kísértővel.” – Jézus élete, 
91. Segítsen az Úr, hogy mi is ugyan-
így tegyünk. „Ha kísértés ostromol, ne 
tekintsünk a körülményekre vagy saját 
gyengeségünkre, hanem az Ige hatal-
mára! Annak minden ereje a miénk.” 
– Jézus élete, 95.

„’Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely Istennek 
szájából származik’ (Máté 4:4). Krisz-
tus követője gyakran kerül olyan hely-
zetbe, hogy nem tudja egyszerre Istent 
is szolgálni, és evilági foglalatosságait 
is folytatni. Talán úgy tűnik, hogy az 
Isten egyszerű követelményei iránti 
engedelmesség egyidőben lehetetlen-
né teszi a megélhetés biztosítását... 
Azonban világunkban az egyetlen 
dolog, amelyben bízhatunk: Isten sza-
va... Ha megismerjük szavának hatal-
mát, akkor nem fogjuk követni Sátán 
sugallatait, hogy élelmet szerezzünk, 
vagy életünket megmentsük. Csak ezt 
fogjuk kérdezni: Mit kíván Isten? Mit 
ígér? Ennek tudatában engedelmes-
kedünk akaratának és bízunk ígérete-
iben.” – Jézus élete, 92-93.

MARADJ VESZTEG!

Hegyekkel körülvéve, az előttük 
lévő tenger által akadályozva és a mö-
göttük lévő egyiptomi hadseregtől 
üldözve az izraeliták fegyverek nélkül 
nem láthattak mást, csak a közelgő 
halált. Mózes hit által látta, hogy az 
Úr közöttük van, és így szólt: „Az Úr 
hadakozik ti érettetek; ti pedig vesz-
teg legyetek” (2 Mózes 14:14). „Az 

Úré a megtartás (győzelem)!” (Pél-
dabeszédek 21:31). „Maradj veszteg” 
– számukra és számunkra is a hit gya-
korlásának valójában ez az egyik leg-
nehezebb módja. Tiszteljük meg az 
Urat azzal, hogy teljesen megbízunk 
benne, mint a nyugalom (héber nyelv-
ben szombat) igaz népe, és legyünk 
készen!

NINCS HELYE A 
CSÜGGEDÉSNEK

Jézus így szólt: „E világon nyo-
morúságtok lészen; de bízzatok: én 
meggyőztem a világot” (János 16:33). 
Krisztus nem esett el, és nem is csüg-
gedt el. Mi is győzhetünk úgy, ahogy 
Ő győzött. Kegyelme elegendő szá-
munkra és ereje a gyengeségben válik 
tökéletessé. Mondjuk Pál apostollal: 
„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít” (Filippi 4:13). 
Benne bízva „mindezekben felettébb 
diadalmaskodunk, Az által, aki minket 
szeretett” (Róma 8:37).

KAPASZKODJUNK BELÉ ÉS 
GYŐZZÜNK!

A győzelem biztosítva van a hatal-
mas Győző által! Nekünk csak alá kell 
vetnünk magunkat akaratának, és „ha 
az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
(Róma 8:31).

Az utolsó heves küzdelem éjszaká-
ján az Igazságosság Napja felragyog, és 
Isten népe dicsőségben, megtisztítva, 
ragyogóan visszatükrözi majd Megvál-
tójának szépségét. A legnagyobb igaz-
ság, hogy „Isten a szeretet”, visszhang-
zik majd Isten minden teremtésében. 
Segítsen minket az Úr, hogy együtt-
működjünk Vele, engedjük, hogy 
teljesen megmentsen minket, hogy 
mindennap Vele járjunk, mígnem a 
hit elhalványul majd a dicsőségben, 
amikor üdvözöl minket a mennyei ud-
varokban! Ámen.

„Akik megragadják 
Isten ígéreteit, mint 
Jákób; akik olyan buz-
gók és állhatatosak, 
mint amilyen ő volt, 
azok hozzá hasonlóan 
győzni fognak.”
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egész seregét hívta elő – és az általuk 
védelmezett igazságot nem lehetett 
elhallgattatni lángokkal, kínzással, 
bebörtönzéssel vagy halállal. Még 
ma is a mártírok nemes seregének 
hangja visszhangzik, amely leleplezi 
a római hatalmat és a hitehagyást – a 
törvényszegés titkos bűnét, amelyet 
Pál apostol előre látott –, amely az 
utolsó napokban felerősödik.

„Kérünk pedig titeket, atyám-
fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus el-
jövetelére és a mi ő hozzá leendő 
egybegyűlésünkre nézve, hogy ne 
tántoríttassatok el egyhamar a ti ér-
telmetektől, se ne háboríttassatok 
meg, se lélek által, se beszéd által, 
se nékünk tulajdonított levél által, 
mintha itt volna már a Krisztusnak 
ama napja. Ne csaljon meg titeket 
senki semmiképpen. Mert nem jön 

Milyen időszakban élünk ma?
„Luther Márton idejében 

voltak, akik odamentek hozzá, és így 
szóltak: ’Nem a Bibliádat akarjuk, 
hanem a Lelket.’ Luther ezt vála-
szolta nekik: ’A lelketek orrára fogok 
koppintani.’ Ők hangzatos hitvallá-
suk és színlelésük ellenére nem Isten 
gyermekei.” – Sermons and Talks, 1. 
kötet, 22.

A múltban az igazak úgy érezték, 
hogy lehetetlen Rómával kapcsolat-
ban lenni, és bár a tévedés e rend-
szerével szembeni ellentétet csak az 
élet és tulajdon kockáztatásával tud-
ták fenntartani, sokaknak végig volt 
bátorsága elkülönülni és harcolni az 
igazságért. A bibliai igazság sokkal 
értékesebb volt számukra, mint a 
gazdagság, megbecsülés, vagy maga 
az élet. Nem tudták elviselni, hogy 

az igazságot a babona és hazug ál-
bölcsesség alá temetik.

A reformátorok kezükbe vették 
Isten Igéjét és felemelték az igazság 
zászlóját az emberek előtt, bátran 
hirdetve, amit az Úr kijelentett ne-
kik a Biblia gondos tanulmányozása 
által. A legkegyetlenebb halált szen-
vedték el Isten iránti hűségük miatt, 
de Krisztus vére által szabadságot és 
előjogokat szereztek számunkra – 
amelyeket sajnos most sokan azok 
közül, akik protestánsoknak vallják 
magukat, készségesen átadnak a go-
nosznak.

Emlékezzünk vissza Luther Már-
ton 95 tételére, amelyek egykor 
hegyeken és völgyeken át visszhan-
goztak, és földrengésként rázták 
meg Európát! Ez az egyetlen bátor 
ember Krisztus nemes követőinek 
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az el addig, mígnem bekövetkezik 
elébb a szakadás, és megjelenik a 
bűn embere, a veszedelemnek fia, 
aki ellene veti és fölébe emeli ma-
gát mindannak, ami Istennek vagy 
istentiszteletre méltónak monda-
tik, annyira, hogy maga ül be mint 
Isten az Isten templomába, Isten 
gyanánt mutogatván magát. Nem 
emlékeztek-é, hogy megmondtam 
néktek ezeket, amikor még ti ná-
latok valék? És most tudjátok, mi 
tartja vissza, amiért csak a maga ide-
jében fog az megjelenni. Működik 
ugyan már a törvényszegés titkos 
bűne: csakhogy annak, aki azt még 
most visszatartja, félre kell az útból 
tolatnia” (2 Thessalonika 2:1-7).

AZ IGAZSÁG FELHÍGULT

Amikor az ősi egyház megrom-
lott, eltávolodott az evangélium egy-
szerűségétől és elfogadta a rítuso-
kat és hagyományokat, elveszítette 
Isten erejét és a Szentlelket. Annak 
érdekében, hogy az emberek lelki-
ismeretét irányítsa, világi hatalom 
támogatását kereste. Ez eredmé-
nyezte a pápaság kialakulását, egy 
olyan egyházat, amely irányította 
az államhatalmat, és saját céljainak 
megvalósítására alkalmazta, külö-
nösen az úgynevezett „eretnekség” 
megbüntetésére.

„Ahol eddig az egyháznak világi 
hatalma volt, azt mindig igénybe vet-
te, hogy a tanításaitól eltérőket meg-
büntesse. Azok a protestáns egyhá-
zak is, amelyek a világi hatalmakkal 
való szövetkezés útján Róma nyom-
dokaiba léptek, kifejezésre juttatták, 
hogy korlátozni akarják a lelkiisme-
reti szabadságot. Példa erre az angli-
kán egyház, amely sokáig üldözte a 
tőle kiszakadtakat. A XVI. és a XVII. 
században nonkonformista lelkészek 
ezrei kényszerültek arra, hogy egy-
házukat elhagyják, és sokan – mind a 
lelkészek, mind a nép közül – ki vol-
tak téve bírságnak, börtönnek, kín-
zásnak és vértanúságnak.

A hitehagyás következménye az 
lett, hogy az egyház az államhatalom 
segítségét igényelte. Ez készítette elő 
a pápaság – a fenevad – kialakulásá-
nak útját. Pál ezt mondta: ’Jön... a 

szakadás, és megjelenik a bűn embe-
re’ (2 Thessalonika 2:3). Az egyház 
hitehagyása a fenevad képének meg-
formálásához is utat fog készíteni.

A Biblia kinyilatkoztatja, hogy 
az Úr eljövetele előtt az első száza-
dokéhoz hasonló vallási hanyatlás 
lesz. ’Az utolsó napokban nehéz 
idők állanak be. Mert lesznek az 
emberek magukat szeretők, pénzsó-
várgók, kérkedők, kevélyek, károm-
kodók, szüleik iránt engedetlenek, 
háládatlanok, tisztátalanok, szeretet 
nélkül valók, kérlelhetetlenek, rá-
galmazók, mértékletlenek, kegyet-
lenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, 
vakmerők, felfuvalkodottak, inkább 
a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 
Kiknél megvan a kegyességnek lát-
szata, de megtagadják annak erejét’ 
(2 Timótheus 3:1-5). ’A Lélek pedig 
nyilván mondja, hogy az utolsó idő-
ben némelyek elszakadnak a hittől, 
hitető lelkekre és gonosz lelkek ta-
nításaira figyelmezvén’ (1 Timótheus 
4:1). Sátán ’a hazugságnak minden 
hatalmával, jeleivel és csodáival, és 
a gonoszságnak minden csalárdsá-
gával’ fog dolgozni. És mindazok, 
akik ’nem fogadták be az igazság-
nak szeretetét az ő üdvösségükre’, ki 
lesznek téve ’a tévelygés erejé’-nek, 
’hogy higgyenek a hazugságnak’ (2 
Thessalonika 2:9-11). Amikor a go-
noszság erre a fokra jut, ugyanolyan 
következményei lesznek, mint ami-
lyenek az első századokban voltak.

A protestáns egyházak hitbe-
li sokféleségében sok ember dön-
tő bizonyítékot lát arra, hogy soha 
semmilyen erőfeszítéssel nem lehet 
rájuk kényszeríteni az egyesülést. 
Pedig számos protestáns egyházban 
évek óta erősen él és egyre erősödik 
a vágy a közös tantételekre épülő 
egység után. Az ilyenfajta egyesítés-
től, a nem mindenki által elfogadott 
tanítások megvitatásától – bármi-
lyen fontosak is bibliai szemszögből 
– szükségszerűen el kell állni.” – A 
nagy küzdelem, 395-396.

A FENEVAD KÉPÉNEK 
MEGALKOTÁSA

János, a Jelenések könyvének 
írója ezt írta: „Azután láték más fe-

nevadat feljőni a földből, akinek két 
szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, 
de úgy szól vala, mint a sárkány; és 
az előbbi fenevadnak minden hatal-
masságát cselekszi ő előtte; és azt is 
cselekszi, hogy a föld és annak lako-
sai imádják az első fenevadat, amely-
nek halálos sebe meggyógyult vala; 
és nagy jeleket tesz, annyira, hogy 
tüzet is hoz alá az égből a földre, az 
emberek láttára. És elhiteti a földnek 
lakosait a jelekkel, amelyek adatá-
nak néki, hogy cselekedje a fenevad 
előtt; azt mondván a föld lakosainak, 
hogy csinálják meg a fenevadnak ké-
pét, aki fegyverrel megsebesíttetett 
vala, de megelevenedett. És adaték 
néki, hogy a fenevad képébe lelket 
adjon, hogy a fenevad képe szóljon 
is, és azt mívelje, hogy mindazok, 
akik nem imádják a fenevad képét, 
megölessenek” (Jelenések 13:11-15).

A fenevad képét még a próbaidő 
ajtajának bezárása előtt megformál-
ják. Ez a Jelenések könyvének 13. 
fejezetében leírt második fenevad 
az első fenevad minden hatalmát 
gyakorolja és arra készteti a föl-
det és lakóit, hogy imádják az első 
fenevadat, amelynek halálos sebe 
meggyógyult. „Azt is teszi minden-
kivel, kicsinyekkel és nagyokkal, 
gazdagokkal és szegényekkel, sza-
badokkal és szolgákkal, hogy az ő 
jobb kezökre vagy a homlokukra 
bélyeget tegyenek; és hogy senki se 
vehessen, se el ne adhasson semmit, 
hanem csak akin a fenevad bélyege 
van, vagy neve, vagy nevének száma” 
(Jelenések 13:16-17).

Ez az utolsó próba, amelyen Isten 
Babilonból (zűrzavarból) kihívott 
népe átmegy, mielőtt elpecsételné 
őket. Mindazok, akik Isten törvé-
nyének megtartásával mutatják ki 
hűségüket Iránta, és nem hajlandók 
elfogadni a hamis szombatot, az Úr, 
Jehova zászlója alatt sorakoznak, és 
elnyerik az élő Isten pecsétjét. Ez-
zel szemben azok, akik megtagadják 
a mennyei eredetű igazságot, és a 
vasárnapot fogadják el (ami a po-
gány napisten hetének első napja) a 
szombat helyett (ami a hetedik nap 
– Isten szent nyugalomnapja, melyet 
a teremtéskor rendelt el), felveszik a 
fenevad bélyegét.
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misságának terjesztésére. Amint ez 
megtörténik, tudhatjuk, hogy Sátán 
megbabonázó hatalmának órája el-
érkezett, és közel a vég.

A római egyház tagjai, a protes-
tánsok és a világiak együtt elfogad-
ják a vallásosság ezen isteni hatalom 
nélküli formáját, és ebben a szö-
vetségben a várva várt millennium 
nagyszerű beköszöntét látják majd.

A PROTESTÁNSOK ÉS A 
KATOLIKUSOK ÁLTAL 
EGYARÁNT ÜLDÖZVE

Jézus előre figyelmeztette köve-
tőit: „De óvakodjatok az emberek-
től; mert törvényszékekre adnak 
titeket és az ő gyülekezeteikben 
megostoroznak titeket; és helytar-
tók és királyok elé visznek titeket 
érettem, bizonyságul ő magoknak 
és a pogányoknak. De mikor átad-
nak titeket, ne aggodalmaskodja-
tok, mi módon vagy mit szóljatok; 
mert megadatik néktek abban az 
órában, mit mondjatok. Mert nem 
ti vagytok, akik szóltok, hanem a 
ti Atyátoknak Lelke az, aki szól ti 
bennetek. Halálra adja pedig testvér 
testvérét, atya gyermekét; támadnak 
magzatok szüleik ellen, és megöletik 
őket. És gyűlöletesek lesztek min-
denki előtt az én nevemért; de aki 
mindvégig megáll, az megtartatik” 
(Máté 10:17-22).

A római hatalom nevében foly-
tatott protestáns üldözések – ame-
lyek miatt Krisztus vallása majdnem 
megsemmisült – akkor fognak teljes 
erővel kitörni, amikor a protestan-
tizmus és a pápaság egyesül.

Amikor az Egyesült Államok fő 
egyházai a közös tantételek alapján 
egyesülve befolyásolják az államot, 
hogy előírják rendeleteiket és támo-
gassák intézményeiket, a protestáns 

EGY HÁRMAS EGYSÉG

Tovább folytatva ezt írja a Jelené-
sek írója: „És láték a sárkány szájából 
és a fenevad szájából és a hamis pró-
féta szájából három tisztátalan lel-
ket kijőni, a békákhoz hasonlókat; 
Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket 
tesznek; akik elmennek a földnek és 
az egész világnak királyaihoz, hogy 
egybe gyűjtsék azokat a mindenható 
Isten ama nagy napjának viadalára” 
(Jelenések 16:13-14).

„A vallási vezetők tanításai hi-
tetlenséghez, spiritizmushoz és az 
Isten szent törvényének semmibe-
vevéséhez vezetnek. E vezetőket fé-
lelmes felelősség terheli a keresztény 
világ gonoszsága miatt.

Ezek az emberek azt állítják, 
hogy a rohamosan terjedő romlott-
ság jórészt az úgynevezett ’keresz-
tény szombat’ megszentségtelení-
tésének tulajdonítható, és hogy a 
vasárnap megtartásának kikénysze-
rítésével nagy mértékben megjavul-
nának a társadalom erkölcsei. Ez az 
állítás különösen Amerikában hang-
zik, ahol az igazi szombat tantételét 
legtöbbet prédikálják. Az egyik leg-
kimagaslóbb és legfontosabb erköl-
csi reform, a mértékletességi munka 
itt gyakran kapcsolódik a vasárnap-
mozgalomhoz. Az utóbbi képvise-
lői azt állítják önmagukról, hogy a 
társadalom legfőbb érdekeinek elő-
mozdításán fáradoznak. Azokat pe-
dig, akik nem hajlandók összefogni 
velük, a mértékletesség és a reform 
ellenségeinek bélyegzik. De az a 
tény, hogy egy mozgalom, amely té-
velygéshez vezet, olyan munkához 
kapcsolódik, amely önmagában jó, 
nem érv a tévelygés mellett. Álcáz-
hatjuk a mérget egészséges ételbe 
keverve, de hatását nem változtat-

hatjuk meg. Ellenkezőleg, veszélye-
sebbé tesszük, mert így valószínűbb, 
hogy gyanútlanul beveszik. Sátán 
egyik stratégiája, hogy annyi igazsá-
got kever a hazugságba, amennyivel 
a hazugságot hihetővé tudja tenni. 
Előfordulhat, hogy a vasárnapmoz-
galom vezetői olyan reformokat hir-
detnek, amelyekre az embereknek 
szükségük van; olyan elveket, ame-
lyek összhangban vannak a Bibliá-
val, de ha e reformok és elvek Isten 
törvényének megrontásával járnak, 
Isten szolgái nem foghatnak össze 
hirdetőikkel. Nincs mentségük, ha 
emberi előírásokkal felcserélik Isten 
parancsolatait.

E két nagy tévedéssel – a lélek 
halhatatlanságával és a vasárnap 
szentségével – fogja Sátán az embe-
reket csalásainak foglyává tenni. Míg 
az előbbi a spiritizmus alapját rakja 
le, az utóbbi Rómával hozza közös 
nevezőre az embereket. Az Egye-
sült Államok protestánsai elsőként 
fognak a szakadékon át kezet nyúj-
tani a spiritizmusnak; és átnyúlnak 
a mélység felett is, hogy a római 
hatalommal kezet fogjanak. E hár-
mas szövetség hatására ez az ország 
követni fogja Rómát a lelkiismeret 
jogainak sárba tiprásában.” – A nagy 
küzdelem, 522-523.

A hitehagyott protestantizmus 
tisztátalan szelleme egy olyan ren-
delettel, amelynek célja egy pápai 
intézmény bevezetése Isten törvé-
nyével szemben, egyik kezével a 
római hatalmat, a másikkal pedig 
a spiritizmust fogja össze. Ennek a 
szövetségnek a hatására az Egyesült 
Államokat arra késztetik, hogy meg-
tagadja alkotmányának mindazon 
elvét, amelyeket a protestáns és re-
publikánus kormány létrehozott, és 
ehelyett intézkedéseket fogadjon 
el a pápaság tévedéseinek és ha-

„Most nincs idő arra, hogy felkutassuk a világ szokásait és gyakorlatait. Ehelyett arra 
kell összpontosítanunk, hogy Isten akaratát kutassuk, hogy meglássuk, mit mond 
a Szentírás, és azután járjunk az Istentől kapott világosság szerint. Hajlamainknak, 
szokásainknak nem szabad elsőbbséget élvezniük. Isten Igéje legyen a normánk.”
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Amerika megformálja a római hata-
lom képét, és polgári büntetéseket 
szab ki azok ellen, akik nem enge-
delmeskednek hatalmának. „De 
mindazok is, akik kegyesen akarnak 
élni Krisztus Jézusban, üldöztetni 
fognak” (2 Timótheus 3:12).

HATALMAS SZÜKSÉGÜNK 
VAN A REFORMÁCIÓRA

Közeledünk a föld történelmé-
nek végéhez, és most nincs idő arra, 
hogy felkutassuk a világ szokásait 
és gyakorlatait. Ehelyett arra kell 
összpontosítanunk, hogy Isten aka-
ratát kutassuk, hogy meglássuk, mit 
mond a Szentírás, és azután járjunk 
az Istentől kapott világosság szerint. 
Hajlamainknak, szokásainknak nem 
szabad elsőbbséget élvezniük. Isten 
Igéje legyen a normánk.

„Mi módon őrizheti meg tisztán 
az ifjú az ő útát, ha nem a te beszé-
dednek megtartása által? Teljes szív-
ből kerestelek téged: ne engedj el-
tévedeznem a te parancsolataidtól! 
Szívembe rejtettem a te beszédedet, 
hogy ne vétkezzem ellened” (Zsoltá-
rok 119:9-11).

Nem kell szellemi törpéknek len-
nünk, ha folyamatosan használjuk 
szellemi képességeinket. Ha csupán 
imádkozunk ezért vagy azért a dolo-
gért, az nem elég ebben az esetben. 
Hozzá kell szoktatnunk az elménket, 
hogy teljes mértékben a lelki dol-
gokra összpontosítson.

„Nincsen azért immár semmi 
kárhoztatásuk azoknak, akik Krisz-
tus Jézusban vannak, kik nem test 
szerint járnak, hanem Lélek szerint. 
Mert a Jézus Krisztusban való élet 
lelkének törvénye megszabadított 
engem a bűn és a halál törvényétől. 
Mert ami a törvénynek lehetetlen 
vala, mivelhogy erőtelen vala a test 

miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván 
bűn testének hasonlatosságában és a 
bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben. 
Hogy a törvénynek igazsága betelje-
süljön bennünk, kik nem test szerint 
járunk, hanem Lélek szerint. Mert 
a test szerint valók a test dolgaira 
gondolnak; a Lélek szerint valók pe-
dig a Lélek dolgaira. Mert a testnek 
gondolata halál; a Lélek gondolata 
pedig élet és békesség. Mert a test 
gondolata ellenségeskedés Isten el-
len; minthogy az Isten törvényének 
nem engedelmeskedik, mert nem is 
teheti. Akik pedig testben vannak, 
nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 
De ti nem vagytok testben, hanem 
lélekben, ha ugyan az Isten Lelke 
lakik bennetek. Akiben pedig nincs 
a Krisztus Lelke, az nem az övé. 
Hogyha pedig Krisztus ti bennetek 
van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a 
lélek ellenben élet az igazságért. De 
ha Annak a Lelke lakik bennetek, 
aki feltámasztotta Jézust a halálból, 
ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus 
Jézust a halálból, megeleveníti a ti 
halandó testeiteket is az ő ti benne-
tek lakozó Lelke által. Annakokáért 
atyámfiai, nem vagyunk adósok a 
testnek, hogy test szerint éljünk: 
Mert ha test szerint éltek, meg-
haltok; de ha a test cselekedeteit 
a lélekkel megöldökölitek, éltek” 
(Róma 8:1-13).

Gyakorlás által fejlődik a szilárd-
ság, a kitartás és az életerő. Sok hit-
valló keresztény afelé halad, hogy 
mindkét világot elveszíti. A félszívű 
keresztény, aki félig a világhoz tarto-
zik, nemcsak hogy részben nem üd-
vözül, hanem teljesen el fog veszni.

BEFEJEZÉS

Mindenről le kell mondani, ami 
elszakít Istentől.

„A gazdagság sok ember bálványa. 
A pénz szeretete, a vagyonszerzés vá-
gya az az aranylánc, mely őket Sátán-
hoz kötözi. Gondtalan, kényelmes és 
felelősség nélküli élet, rang és méltó-
ság szintén oly bálványok, melyeket 
sokan imádnak. Azonban szét kell 
törnünk a rabszolgaság eme bilin-
cseit. Nem lehetünk félig Istené, félig 
pedig a világé. Nem vagyunk Isten 
gyermekei, ha nem vagyunk teljesen 
azok.” – Jézushoz vezető út, 31.

„Ha csak kívánság marad a jóság és 
szentség utáni vágyakozásunk, az sem-
mit sem ér. Sokan, noha remélik és vá-
gyakoznak arra, hogy Isten gyermekei 
legyenek, mégis elvesznek. Sohasem 
jutnak el azon pontig, hogy akaratukat 
Istennek alárendeljék. Nem döntenek 
most: Keresztények akarunk lenni!” – 
Jézushoz vezető út, 33.

Addig értékeljük az időt, amíg 
a próbaidő ajtaja még nyitva van! 
Egyetlen vesztegetni való pillana-
tunk sincs! A vég közel van. Ha-
marosan jobbról-balról veszélyek 
fogják körülvenni az igazság köz-
vetítésére használt és még rendel-
kezésre álló útvonalakat. Ez azért 
történik, hogy akadályozzák az Úr 
hírnökeinek útját, hogy ne tudják 
megvalósítani azt, amit most még 
megtehetnek. Előre kell haladnunk 
a munkánkkal. A sötétség hatalmai 
megkettőzött erővel dolgoznak, a 
gonosz lopakodó lépéseivel pedig 
utoléri azokat, akik most alszanak.

Most még hirdethetjük a figyel-
meztető üzeneteket, még végez-
hetjük gyorsan a nagy munkánkat. 
Hamarosan ez sokkal nehezebb lesz, 
mint gondolnánk. Az Úr segítsen 
bennünket, hogy a jobb oldalon 
maradjunk, szemünket Jézusra, Ve-
zetőnkre függesztve dolgozzunk, és 
türelmesen, kitartóan és állhatato-
san haladjunk a győzelem felé!
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Amikor a kitörni készülő viharra 
gondolunk, azt gyakran Krisztus 

második eljövetelével hozzuk ösz-
szefüggésbe. Vágyaink, reményeink, 
inspirációink mind Urunk és Megvál-
tónk eljövetelének áldott reményében 
összpontosulnak. De mit kérdezünk, 
amikor Jézus eljöveteléről beszélünk? 
Amikor azt mondjuk, hogy siettet-
nünk kell az igaz Messiás második 
eljövetelét, ez magában foglal né-
hány olyan eseményt is, amelyek nem 
olyan dicsőségesek, mint a második 
advent. A Biblia emlékeztet bennün-
ket a nehéz időkre, amelyek ama nap 
előtt bekövetkeznek. „Jaj azoknak, 
akik kívánják az Úrnak napját! Mire 
való néktek az Úrnak napja? Sötét-
ség az és nem világosság. Mintha va-
laki oroszlán elől szaladna, és medve 
bukkanna rá; vagy pedig bemenne a 
házba és kezét a falhoz támasztaná, és 
kígyó marná meg” (Ámós 5:18-19).

Az utolsó vihart nem szabad fél-

vállról venni. Jézus szörnyű dolgokat 
ír le, amelyek akkor történni fognak, 
olyanokat, amelyeket fel nem fog-
hatunk, amíg ténylegesen meg nem 
történnek. „Akkor monda nékik: 
Nemzet nemzet ellen támad, és or-
szág ország ellen; És mindenfelé nagy 
földindulások lesznek, és éhségek és 
döghalálok; és rettegtetések és nagy 
jelek lesznek az égből. De mind ezek-
nek előtte kezeiket reátok vetik, és ül-
döznek titeket, adván a gyülekezetek 
elé, és tömlöcökbe és királyok és hely-
tartók elé visznek az én nevemért” 
(Lukács 21:10-12).

A legszorgalmasabb előkészületek 
ellenére is mi fog történni, amikor 
ezek az események valóban megtör-
ténnek? „Sokszor a várható bajt na-
gyobbnak látjuk, mint amilyen a való-
ságban. De nem így van ez az előttünk 
álló veszéllyel. A legéletszerűbb ábrá-
zolás sem tükrözi vissza, hogy milyen 
súlyos lesz a megpróbáltatás.” – A nagy 

küzdelem, 554. Most, a Covid idején 
kaptunk egy kis ízelítőt, hogy milyen 
is lesz. Mire ezt olvassuk, lehetséges, 
hogy a Covid-válságnak már vége 
lesz. Viszont már több mint két éve 
tombol, és semmi jelét nem mutatja a 
csökkenésnek – inkább folyamatosan 
mutálódik. Olyan ez, mint amikor egy 
veszélyes oroszlán elől menekülünk, 
és egy medve felé futunk. És ahogy 
menekülünk, becsukjuk egy közeli 
ház ajtaját és a falhoz támasztjuk 
kezünket, hogy megmarja egy kígyó.

Idén február elejéig közel 390 mil-
lió igazolt Covid-esetet regisztráltak 
világszerte, és csaknem 1,5%-uk halt 
bele a betegségbe. (Bár személyesen 
tudok néhány olyan esetről is, amikor 
a személy már haldoklott, már bárme-
lyik pillanatban számítottak a halálára, 
akkor elkapta a Covidot és így beleszá-
mították abba a statisztikába.) De ez 
mégis megmutatja ennek a betegség-
nek a súlyosságát, és még személyeseb-
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pusztításhoz képest, amelyet a Biblia 
pusztító szelek és rettenetes forgósze-
lek rombolásaként ábrázol. Mi tudjuk, 
hogy mindezeknek meg kell történni-
ük, és még rosszabbaknak is, mielőtt 
eljön az Úr napja. Mi tart vissza min-
dent? „Ezt mondván: Ne ártsatok se 
a földnek, se a tengernek, se a fáknak 
addig, míg meg nem pecsételjük a mi 
Istenünk szolgáit az ő homlokukon” 
(Jelenések 7:3). Sajnos Isten hitvalló 
népe még nem áll készen, és Terem-
tőnk az Ő irgalmában még egy kicsivel 
több időt ad nekünk a felkészülésre 
azáltal, hogy csökkenti a katasztrófák 
teljes erővel való tombolását.

A tudósok mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy elmagyaráz-
zák, mi történik, és megpróbálnak 
megoldást találni ezekre az esemé-
nyekre, a világjárványtól kezdve a 
klímaváltozásig. De ha nem gondol-
nak Istenre, nem tudják azonosítani 

a valódi okot és nem is találják meg 
a valódi megoldást. „Isten mérséklő 
Lelkének visszavonása már meg is 
kezdődött. Gyors ütemben követik 
egymást a szélvészek, viharok, ferge-
tegek, tüzek és árvizek, szerencsét-
lenségek a tengeren és a szárazföldön. 
A tudomány igyekszik megmagya-
rázni e jelenségeket. Sűrűsödnek 
körülöttünk a jelek és Isten Fiának 
közelségéről tanúskodnak, de ezeket 
mind mással indokolják, csak az igazi 
okkal nem. Az emberek nem ismerik 
fel az őrálló angyalokat, akik a négy 
szelet mérséklik, 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.

Ebben a félelemmel teljes időszak-
ban minden gyülekezeti tag személye-
sen meg lesz próbálva, mint még soha 

bé válik, amikor valamelyik közvetlen 
családtagunk vagy barátunk hunyt el.

Ha olyan helyen élünk, amely 
érintett a betegség által, akkor telje-
sen lekötnek a betegségről szóló hí-
rek. Ha olyan helyen élünk, amelyet 
háború sújt – és jelenleg sok ilyen 
hely van ezen a bolygón –, akkor nem 
a járványok miatt aggódunk annyira, 
hanem a katonai tevékenységek miatt. 
Ha olyan helyen élünk, ahol éppen 
egy katasztrófa történt, akkor amiatt 
aggódunk, hogy menedéket talál-
junk. Ha pedig olyan helyen vagyunk, 
amelyet aszály sújt, akkor amiatt ag-
gódunk, hogy mit együnk. A kérdés 
tehát valójában ez: Hogyan kezeljük 
ezeket az adatokat egyénenként?

FÉLELMEKKEL TELI 
IDŐKBEN ÉLNI

Mi is történik valójában körülöt-
tünk? Mi történik ezzel a világgal, 
amit előre tudunk? „Rettegés, verem 
és tőr vár rád, földnek lakója! És lesz, 
hogy aki fut a rettegésnek szavától, 
verembe esik, és aki kijő a veremből, 
megfogatik a tőrben, mert az egek csa-
tornái megnyílnak, és megrendülnek 
a föld oszlopai” (Ésaiás 24:17-18).

Prófétikus szempontból az igazi 
kérdés nem az, hogy miért történik 
mindez, hanem hogy miért olyan 
enyhék ezek az események ahhoz a 

Igaz, hogy ez idő alatt a 
népesség is nőtt, és 2000-2009 
között a nagyon idős lakosság 
aránya 0,85%-ról 0,79%-ra 
csökkent. Aztán 2010-ben 
történt valami, és ismét 
folyamatosan nőtt, míg 2019-
re elérte a 0,87%-ot. 2020-ban 
a halálozások teljes száma 
elérte a 3,4 milliót, vagyis a 
lakosság 1%-át.

Rosszat jelez, hogy az Egyesült 
Államok Járványügyi Központja 
szerint az összes halálozás 
folyamatosan növekszik 2000 
óta, amikor kb. 2,4 millióval 
indult, és 2019-re, a Covid 
megjelenése előtt közel 2,9 
millió volt.

Az elhunyt népesség számának 
kifejezése százalékban

Összes elhalálozás az USA-ban
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azelőtt. Hitalapelveinket az egyházon 
kívül és sajnos belül is megkérdője-
lezik. „A gyülekezet tagjainak hite 
egyénenként próbára kerül, mintha 
sohasem lett volna más személy a vilá-
gon.” – A Te Igéd igazság , 251. Itt nem 
csak az egyetemes vasárnaptörvényt 
magában foglaló végső viharról van 
szó. Nyilvánvalóan vezetési kérdé-
sekről van szó. A végső próba – az a 
végső próba. A kérdés mindig Isten 
akarata volt és mindig is az lesz az em-
ber akaratával szemben. „Pedig hiába 
tisztelnek engem, ha oly tudományo-
kat tanítanak, amelyek embereknek 
parancsolatai” (Márk 7:7).

Valóban ébren vagyunk-e, látva 
az előttünk álló eseményeket? Vagy 
azt gondoljuk, hogy minden kérdés-
ben kompromisszumot köthetünk, és 
amikor kiadják a vasárnaptörvényt, 
hirtelen hűségesek leszünk? „A válság 
most előttünk áll. A csatát meg kell 
vívni a Biblia kereszténysége és az 
emberi hagyományok keresztény-
sége között. Nincs-e bűnös hanyagság 
jelenlegi álmos állapotunkban?” – The 
Review and Herald, 1889. január 1.

GYŐZELEM A VÁLSÁGBAN

Mit próbál Isten elérni azzal, hogy 
előzetes próbákat ad nekünk, miköz-
ben látjuk a készülődő vihart? A nagy 
kérdés mindig is az emberi akarat alá-
rendelése volt mennyei Atyánk gon-
doskodó akaratának. „Engedelmes-
kedjetek azért az Istennek; álljatok 
ellene az ördögnek, és elfut tőletek” 
(Jakab 4:7). Az alávetettség az akarat-
hoz, az elméhez kapcsolódik. Ezért 
van mindennek befolyása a gondola-
taink feletti irányításra. „Lerontván 
okoskodásokat és minden magaslatot, 
amely Isten ismerete ellen emeltetett, 
és foglyul ejtvén minden gondolatot, 
hogy engedelmeskedjék a Krisz-
tusnak” (2 Korinthus 10:5). Sátán 
célja mindig az volt, hogy irányítsa a 
gondolkodásunkat. „Igaz, hogy Sátán 
ujjongott a szentek szenvedésein, de 
azért mégsem volt elégedett. Nemcsak 
a testet, hanem a lelket is uralni akar-
ta.” – Tapasztalatok, látomások, 224.

Miközben azt látjuk, hogy hábo-
rúk, csapások és – emberi és termé-
szeti eredetű – katasztrófák kevered-
nek az üldöztetéssel, mit tervezett 

számunkra Isten, hogy segítsen ne-
künk egyénileg elviselni mindezeket? 
„El nem hagyván a magunk gyüleke-
zetét, amiképpen szokásuk némelyek-
nek, hanem intvén egymást annyival 
inkább, mivel látjátok, hogy ama nap 
közelget” (Zsidók 10:25). Amint azt a 
napot látjuk közeledni – ez azt jelen-
ti, hogy megtapasztaljuk mindezen 
próféciák szó szerinti beteljesedését 
–, meg kell találnunk a módját annak, 
hogy továbbra is találkozzunk, hogy 
ugyanúgy buzdíthassuk egymást, 
ahogyan elődeink is tették, amikor az 
ilyen összejövetelek meg voltak tiltva.

Ezért jött létre az Egyesült Ál-
lamok – hogy biztosítsa az Istentől 
kapott jogot, hogy a hittestvérek ta-
lálkozhassanak egymással a kormány 
beavatkozása nélkül. E jog nélkül az 
Egyesült Államok alkotmánya kisiklott 
volna, ezért csatolniuk kellett hozzá 
egy törvénykönyvet, amely részben 
már rögtön a legelején kijelentette: 
„’A kongresszus nem hozhat semmi-
lyen törvényt vallás alapítására vagy a 
szabad vallásgyakorlás megtiltására.’ 
” – A nagy küzdelem, 264. Ez a legelső 
módosítás továbbra is egyértelművé 
teszi, hogy a vallásgyakorlás szabadsá-
ga magában foglalja „az emberek békés 
gyülekezési jogát”, amely tartalmazza 
a tiltakozást az ellen, amit a kormány 
békés módon tesz. Amíg viszonylagos 
békében élünk, ki kell használnunk 
azt a kiváltságot, hogy összegyűljünk, 
találkozzunk egymással és buzdítsuk 
egymást, mert eljön az idő, amikor 
bánni fogjuk, hogy elszalasztottuk a 
kedvező lehetőségeket, elhanyagoltuk 
őket vagy nem értékeltük kellőkép-
pen. Ahelyett, hogy találkoztunk volna 
egymással, talán úgy döntöttünk, hogy 
otthon maradunk, vagy más módokat 
találtunk arra, hogy elmulasszuk vagy 
elhanyagoljuk a közösségbe való járást. 
Azután pedig szomorúan rájövünk, 
hogy ennek gyakran egyszerűbb, ki-
sebb okai vannak.

KI FÉL?

Miközben minden reményünk 
beteljesedésének tetőpontjához köze-
ledünk, mire számíthatunk a világ ré-
széről, amikor azt látjuk, hogy a meg-
jövendölt események a szemünk előtt 
bontakoznak ki? „Ki ne menjetek a 

mezőre, és az úton se járjatok; mert 
ellenség fegyvere, rémület fenyeget 
köröskörül” (Jeremiás 6:25). Ki fo-
kozza ezt a félelmet elkeserítő szintre? 
„Mert hallom sokak rágalmazását, a 
mindenfelől való fenyegetést: Jelent-
sétek fel és ezt mi is feljelentjük” 
(Jeremiás 20:10). Olvastam címeket, 
amelyek megrémisztik az embert, de 
amikor utánanézünk a tényleges tör-
ténetnek, az nem olyan rossz, mint 
a címe. Ezek nemcsak hírekről szó-
ló cikkek. Nemrég, mikor a British 
Medical Journal (brit orvosi folyóirat) 
egyik cikkét olvastam, egy megrázó 
címet láttam. De a részleteket elolvas-
va már más képet kaptam. Nagyon so-
kan csak a címeket olvassák el és ezért 
állandó félelemben élnek.

Mit hajlandók megtenni az em-
berek, ha félnek? Benjamin Franklin, 
Amerika egyik vezető alapító atyja, 
aki közreműködött a Függetlenségi 
Nyilatkozat kidolgozásában, egyszer 
ezt mondta: „Azok, akik feláldoznák 
a nélkülözhetetlen szabadságot, hogy 
egy kis ideiglenes biztonságot sze-
rezzenek, nem érdemlik meg sem a 
szabadságot, sem a biztonságot.” Ha 
egyszer valaki félni kezd, bármiről haj-
landó lemondani. Mi a félelem moz-
gatórugója? „És megszabadítsa azo-
kat, akik a haláltól való félelem miatt 
teljes életökben rabok valának” 
(Zsidók 2:15). Abban a pillanatban, 
amikor félünk a haláltól, rabszolgává 
válunk, és hajlandóak vagyunk bármit 
feladni, hogy bizonyos mértékig biz-
tonságban élhessünk. Amikor az em-
ber már nem fél a haláltól, attól kezd-
ve nem rabszolga többé.

Ha valaki továbbra is ilyen típusú 
félelemben él, hová vezet ez végül? 
„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, 
és utálatosoknak és gyilkosoknak, 
és paráznáknak és bűbájosoknak, és 
bálványimádóknak és minden hazu-
goknak, azoknak része a tűzzel és kén-
kővel égő tóban lesz, ami a második 
halál” (Jelenések 21:8). Ez egyértel-
műen azt mutatja, hogy a megváltot-
tak legyőzik ezt a félelmet.

HIGGY, NE FÉLJ!

Küzd-e néha Isten népe a félelem-
mel? Jákób pátriárka így könyörgött 
Istenhez: „Szabadíts meg, kérlek, en-
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gem az én bátyám kezéből, Ézsaú ke-
zéből; mert félek ő tőle, hogy rajtam 
üt és levág engem, az anyát a fiakkal 
egybe” (1 Mózes 32:11). Igaz, hogy 
annak nagy részét, amivel szembesült, 
saját maga okozta, de ez mindenesetre 
félelmet keltett benne. A megoldás az 
volt, hogy az Úrhoz vitte imádságban 
ezt az ügyet, és azután Jákób egy má-
sik emberként jött ki a küzdelemből 
– egy olyan emberként, akiben egyál-
talán nincs félelem.
Amikor a körülményekre tekintünk 
és elkezdünk félni, mi a legjobb 
megoldás, amit Isten ad? Amikor 
Izrael fiai látták az egyiptomi 
hadsereget közeledni, az egyik 
oldalon meredek sziklát, előttük 
pedig a tengert, ami lehetetlenné 
tette a menekülést, milyen üzenetet 
küldött Isten az Ő népének? „És 
monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz 
hozzám? Szólj Izráel fiainak, hogy 
induljanak el” (2 Mózes 14:15). 
Igen, mindezen körülmények 
közepette ideje előre haladni, és 
nem visszavonulni. „Jönnek napok, 
amikor Isten szolgája lehetetlennek 
tartja, hogy elvégezze a szükséges 
munkát; hiányoznak ugyanis az 
anyagi eszközök a számottevő és 
alapos munka végzéséhez. Fél, hogy 
a rendelkezésére álló eszközökkel 
nem tudja mindazt véghez vinni, amit 
kötelességének tart. De valahányszor 
hittel fog hozzá, látni fogja Isten 
dicsőségének megnyilatkozását, és 
fáradozásait siker fogja koronázni.” 
– Az apostolok története, 243. 
Más szavakkal: „Ha alázatosan és 
hűségesen végezzük feladatunkat, 
akkor az Úr gondoskodni fog az 
eredményekről. Legyen hitünk 
Istenben!” – Kiben bízhatunk? 71.

Ha a világ eseményeit nézzük – be-
leértve a Covidot vagy bármely más 
katasztrófát vagy járványt –, hogyan 
viszonyuljunk hozzájuk? „Ti ne mond-
játok összeesküvésnek, valamit e nép 
összeesküvésnek mond, és félelme 
szerint ne féljetek és ne rettegjetek” 
(Ésaiás 8:12). Ha valóban hisszük, 
hogy Isten akarata szerint élünk, akkor 
nem számít, hogy élünk vagy megha-
lunk. „Mert ha élünk, az Úrnak élünk; 
ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. 
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi 
vagyunk” (Róma 14:8).

HOGYAN GYŐZZÜK LE A 
FÉLELMET?

Az első dolog, amelyre választ kell 
találnunk, ez: Mit keresünk? „Hanem 
keressétek először Istennek országát, 
és az ő igazságát; és ezek mind meg-
adatnak néktek” (Máté 6:33). A meny-
nyei királyság az első helyen van-e szá-
munkra? Ha igen, akkor nem számít, 
hogy meddig élünk még ezen a bűnös 
világon, mindaddig, míg teljesítjük azt 
a célt, amiért Isten ebbe a világba he-
lyezett bennünket. István élete mun-
kája legelején megszakadt, János élete 
pedig egy nagyon érett öregkorig lett 
meghosszabbítva. Mindegyikük elvé-
gezte a feladatát, és egyikük sem félt 
a haláltól. Azonban akaratukat teljes 
mértékben alávetették Isten akaratá-
nak, és teljesen bíztak Benne, hogy 
beteljesíti céljait bennük.

A haláltól való félelmet az okozza 
bennünk, hogy nem Isten akaratát cse-
lekedjük. „Ha a te szívedet felkészíte-
néd, és kezedet felé terjesztenéd; ha a 
hamisságot, amely a te kezedben van, 
távol tartanád magadtól, és nem lakoz-
nék a te hajlékodban gonoszság; akkor 
a te arcodat fölemelhetnéd szégyen 
nélkül, erős lennél és nem félnél” (Jób 
11:13-15).

Ez csak akkor történhet meg, ha 
újjászületünk, és egy mennyei hajtó-
erő irányítja életünket. „Mert akiket 
Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. 
Mert nem kaptatok szolgaság lelkét 
ismét a félelemre, hanem a fiúság-
nak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: 
Abbá, Atyám!” (Róma 8:14-15). Ne 
feledjük, hogy a halálfélelem volt az, 
ami miatt az emberek egész életükben 
rabok voltak. Ez azt jelenti, hogy ha 
újjászületünk és Isten gyermekeivé 
válunk, akkor többé nem félünk attól, 
hogy meghalunk. Igen, annyira sze-
retjük mennyei Atyánkat, hogy ez az 
egész életszemléletünket megváltoz-
tatja. „A szeretetben nincsen félelem; 
sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, 
mert a félelem gyötrelemmel jár; aki 
pedig fél, nem lett teljessé a szeretet-
ben” (1János 4:18).

A halálfélelem a rabszolgaság moz-
gatórugója. Félelem a háborúban, 
valamilyen katasztrófában, világjár-
ványban, éhezésben vagy üldöztetés-
ben történő haláltól – ezek nem kü-

lönböznek egymástól. Igaz, hogy nem 
szabad szükségtelenül kitenni magun-
kat az üldözésnek. Menekülnünk kell, 
ha háború van. Ha betegek leszünk, 
minden elérhető gyógymódot alkal-
maznunk kell, különösen a természe-
tes gyógymódokat. De ha valamilyen 
módon mégis benne maradnánk egy 
veszélyes helyzetben, mivel kell tö-
rődnünk? „Mondom pedig néktek én 
barátaimnak: Ne féljetek azoktól, kik a 
testet ölik meg, és azután többet nem 
árthatnak. De megmondom néktek, 
kitől féljetek: Féljetek attól, aki minek-
utána megöl, van arra is hatalma, hogy 
a gyehennára vessen. Bizony, mondom 
néktek, ettől féljetek” (Lukács 12:4-5).

Mi történik, ha el vagyunk készül-
ve? „Még ha a halál árnyékának völ-
gyében járok is, nem félek a gonosz-
tól, mert te velem vagy; a te vessződ 
és botod, azok vigasztalnak engem” 
(Zsoltárok 23:4). Isten végtelen böl-
csességében és kegyelmében megen-
gedheti, hogy szenvedjünk, de soha 
nem félelmek között. „Semmit ne félj 
azoktól, amiket szenvedned kell: Ímé 
a Sátán egynéhányat ti közületek a 
tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbál-
tassatok; és lesz tíz napig való nyo-
morúságtok. Légy hív mindhalálig, 
és néked adom az életnek koronáját” 
(Jelenések 2:10).

Hogyan élhetünk a csapások ide-
jén úgy, hogy soha többé ne féljünk? 
„Mert e látomás bizonyos időre szól, 
de vége felé siet és meg nem csal; ha 
késik is, bízzál benne; mert eljön, el 
fog jőni, nem marad el! Ímé, felfuval-
kodott, nem igaz ő benne az ő lelke; 
az igaz pedig az ő hite által él” (Ha-
bakuk 2:3-4).

Ez a hit több, mint egyszerű bi-
zalom. „Hit létezhet bizalom nélkül, 
de a bizalomból eredő ráhagyatkozás 
nem létezhet hit nélkül. A Krisztus 
szabadító hatalmát megismerő bű-
nösök előrehaladásuk közben egyre 
nagyobb mértékben tesznek bizony-
ságot erről a bizalomról.” – Szemelvé-
nyek, 3. kötet, 172.

Egyénileg és népként rendelke-
zünk-e ezzel a hittel, amely átvisz ben-
nünket az előttünk álló kihívásokkal 
teli időszakon? Az Úr válaszoljon a ta-
nítványok imájára a mi életünkben! „És 
mondának az apostolok az Úrnak: Nö-
veljed a mi hitünket!” (Lukács 17:5).



28 Készítsétek az utat!

Az ősi időkben valahányszor egy 
király vagy hasonló nagy tekin-

télyű személy fontos utazást tett egy 
másik országba, általában megbízha-
tó személyekből álló csapatot küld-
tek előre abba a régióba, amelyet 
meglátogatott, hogy ellenőrizzék az 
utak állapotát és biztonságát. Olyan 
környezetet akartak biztosítani kirá-
lyuknak és tanácsadóinak, hogy biz-
tonságot és sikert nyújtson nekik.

Ma a hatóságok ugyanezt a mód-
szert követik, bár kifinomultabb esz-
közökkel. Mielőtt a király vagy elnök 
elmenne a találkozóra, már minden 
szükséges információval rendelkez-
nek arról az országról, ahová menni 
fog.

Mielőtt a világegyetem Királya, 
Jézus testté lett, hogy a kegyelem 

Királyává váljon, mennyei angyalok 
társasága érkezett előre, hogy meg-
nézzék, milyen készülődés folyik 
szeretett Parancsnokuk fogadására. 
Óriási csalódás érte őket. Jeruzsá-
lemben, Izrael fővárosában semmi-
lyen látható jele nem volt annak, 
hogy a nép és a vezetők örülnének 
igazi Királyuk várható születésének. 
Bár a papok és a vallási vezetők a ke-
zükben tartották a prófécia összes 
tekercsét, mégis teljesen tudatlanok 
voltak e csodálatos esemény felől.

Az angyalok már majdnem visz-
szatértek a mennybe a szomorú hír-
rel, amikor megtalálták a pásztorok 
kis csoportját a betlehemi mezőn, 
akik a Messiás eljövetelével kapcso-
latos próféciákról beszélgettek. Az 
angyalok azt a jó hírt közölték velük, 

hogy a Király megszületett egy na-
gyon szerény helyen.

Az igaz, hűséges pásztorok azon-
nal felkeresték a helyet, ahol Jézust 
egy jászolban találták, és elkezdték 
terjeszteni a jó hírt az emberek kö-
zött.

Hűséges csillagvizsgálók és pró-
féciakutatók egy másik csapata egy 
távoli pogány földről érkezett. Ők 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
a mennyei király már megszületett. 
Elolvasták Bálám próféciáit az el-
jövendő Messiásról: „Látom őt, de 
nem most; nézem őt, de nem kö-
zel. Csillag származik Jákóbból, 
és királyi pálca támad Izráelből; és 
általveri Moábnak oldalait, és össze-
töri Séthnek minden fiait” (4Mózes 
24:17).

KÉSZÍTSÉTEK AZ UTAT!

Írta: Davi Paes Silva
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Ez nem egy szokványos csillag 
volt. Fényes angyalok távoli cso-
portja alkotta, ugyanazoké, akik 
megjelentek a pásztoroknak Betle-
hemben.

A nemes keleti utazók hosszú 
utat tettek meg, hogy megnézzék az 
újszülött Királyt. Végül megérkeztek 
Jeruzsálembe. Ők is azt várták, hogy 
örömteli várakozást tapasztalnak az 
isteni Király érkezése miatt, és ne-
kik is óriási csalódásban volt részük. 
Jeruzsálembe érve Heródes király 
magához hívatta őket, és úgy tett, 
mintha barátságosan fogadná őket, 
kérve, hogy pontos tájékoztatást 
nyújtsanak neki mindenről, amint 
megtalálják Jézust.

Heródes azt követelte a zsidó pa-
poktól, hogy találják meg a szóban 
forgó próféciát. Kutatásaik eredmé-
nyeként tájékoztatták a királyt, hogy 
Krisztus Betlehemben fog megszü-
letni, Mikeás próféciája szerint: „De 
te, Efratának Betleheme, bár kicsiny 
vagy a Júda ezrei között: belőled 
származik nékem, aki uralkodó az 
Izráelen; akinek származása eleitől 
fogva, öröktől fogva van” (Mikeás 
5:2).

Néhány kivételtől eltekintve az 
egész nemzet készületlen volt Jézus 
eljövetelére. Csak a pásztorokat ta-
láljuk, a keleti bölcseket, Erzsébetet, 
Zakariást, Simeont és még néhány 
személyt, akik várták Őt. A vezetők 
nemzeti büszkeségük szerint értel-
mezték a messiási próféciákat, és 
amikor Krisztus eljött népéhez, el-
vetették Őt.

AZ ÚTKÉSZÍTŐ

Ésaiás próféciája világossá tette, 
hogy egy útkészítő fog jönni, hogy 
figyelmeztesse az embereket Szaba-
dítójuk eljövetelére, és előkészítse 
az utat Neki. „Egy szó kiált: A pusz-
tában készítsétek az Úrnak útát, ös-
vényt egyengessetek a kietlenben a 
mi Istenünknek!” (Ésaiás 40:3).

Egy másik prófécia található Ma-
lakiás próféta könyvében az isteni 
küldöttről, aki eljön, hogy felkészít-
se a népet az Úr eljövetelére: „Ímé, 
én elküldöm néktek Illyést, a prófé-
tát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és 

félelmetes napja. És az atyák szívét 
a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig 
az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg 
ne verjem e földet átokkal” (Malaki-
ás 4:5-6).

Ennek a próféciának a beteljese-
dése egyértelműen megvalósult az 
Újszövetségben.

Keresztelő János ezt jelentette 
ki saját küldetéséről, amikor Júdea 
pusztájában prédikált: „Lőn az Úr-
nak szava Jánoshoz, a Zakariás fiá-
hoz, a pusztában, és méne a Jordán 
mellett lévő minden tartományba 
prédikálván a megtérés keresztsé-
gét a bűnöknek bocsánatjára; amint 
meg van írva Ésaiás próféta beszé-
deinek könyvében, ki ezt mondja: 
Kiáltónak szava a pusztában: Készít-
sétek meg az Úrnak útját, egyenges-
sétek az ő ösvényeit. Minden völgy 
betöltetik, minden hegy és halom 
megalacsonyíttatik; és az egyenet-
lenek egyenesekké, és a göröngyös 
utak simákká lesznek; és meglátja 
minden test az Istennek szabadítá-
sát” (Lukács 3:2-6).

ILLÉS ÜZENETE

Isten egy különleges követet kül-
dött, hogy előkészítse Jézus első el-
jövetelének útját, Keresztelő János 
személyében. Ő Illést képviselte, 
és hűségesen teljesítette küldeté-
sét. Ma is hasonlóképpen az Úr egy 
újabb figyelmeztetést küld az Illést 
képviselő küldöttei által, hogy most 
Jézus második eljövetelére készítsék 
elő a népet.

„János különleges munkára hí-
vatott el: hogy elkészítse az Úr útját 
és egyengesse az Ő ösvényeit. Az 
Úr nem küldte Jánost a próféták és 
a rabbik iskolájába. Az emberek kö-
zegéből a pusztába helyezte őt, hogy 
tanulhasson a természetről és a ter-
mészet Istenéről. Isten nem akarta, 
hogy a papok és vezetők tanításában 
részesüljön. Különleges munkára 
hívta el. Üzenetet adott neki. El-
ment-e a papokhoz és vezetőkhöz 
megkérdezni, hogy hirdetheti-e az 
üzenetet? Nem. Isten távol tartotta 
tőlük, hogy lelkületük és tanításuk 
ne hasson rá. Kiáltó szó volt a pusz-
tában: ’...készítsétek az Úrnak útát, 

ösvényt egyengessetek a kietlenben 
a mi Istenünknek! Minden völgy 
fölemelkedjék, minden hegy és ha-
lom alászálljon, és legyen az egye-
netlen egyenessé és a bércek róná-
vá. És megjelenik az Úr dicsősége, 
és minden test látni fogja azt; mert 
az Úr szája szólt’ (Ésaiás 40:3-5). 
Ugyanezt az üzenetet kell hirdetnie 
népünknek. Közel vagyunk az idők 
végéhez, és az üzenet ez: Tisztítsá-
tok meg a király útját! Szedjétek fel 
a köveket! Tegyétek magasra a lel-
ki szintet a nép előtt! Népünknek 
fel kell ébrednie. Nincs itt az ideje 
a béke és biztonság hirdetésének. 
Isten így buzdít bennünket: ’Kiálts 
teljes torokkal, ne kíméld; mint 
trombita emeld fel hangodat, és hir-
desd népemnek bűneiket, és Jákób 
házának vétkeit’ (Ésaiás 58:1).” – 
Szemelvények, 1. kötet, 376-377.

PONTOSAN MI A 
KÜLDETÉSÜNK?

„Korunkban, közvetlen Krisz-
tus második eljövetele előtt Isten 
embereket hív, akik népet fognak 
felkészíteni helytállni az Úr nagy 
napján. Ma is pontosan olyan mun-
ka vár elvégzésre, amilyet János vég-
zett. Az Úr üzenetet adott népének 
választott eszközein át, és elvárja, 
hogy valamennyien hallgassanak a 
küldött intésekre és figyelmezteté-
sekre. Krisztus nyilvános szolgálatát 
megelőző üzenet ez volt: ’Térjetek 
meg, vámszedők és bűnösök, térje-
tek meg, farizeusok és sadduceusok, 
mert elközelített az Isten országa.’ 
Üzenetünk ne a béke és biztonság 
üzenete legyen. Mint Krisztus közeli 
megjelenésében hívő népnek, hatá-
rozott üzenetet kell hordoznunk – 
’Készülj Istened elé!’

Üzenetünk legyen olyan közvet-
len, mint Jánosé volt. János királyo-
kat dorgált meg gonoszságukért. 
Bár életét veszélyeztette, mégsem 
engedte az igazságot elhalni ajkán. 
Nekünk is hűségesen kell ma végez-
nünk intésünket.

A csaknem általános hitehagyás-
nak mai időszakában Isten felszólítja 
hírnökeit, hogy Illés lelkületével és 
erejével hirdessék törvényét. Amint 
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János, Jézus első eljövetelére ké-
szítve a népet, a Tízparancsra hívta 
fel figyelmüket, úgy kell nekünk is 
határozott hangon hirdetnünk az 
üzenetet: ’Féljétek az Istent és néki 
adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő 
ítéletének órája.’ Illés prófétát és Ke-
resztelő Jánost jellemző komolyság-
gal kell törekednünk elkészíteni az 
utat Krisztus második eljövetelére.” 
– A Te Igéd igazság , 110.

„Az Úr napja pedig úgy jő majd 
el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek 
ropogva elmúlnak, az elemek pe-
dig megégve felbomlanak, és a föld 
és a rajta lévő dolgok is megégnek. 
Mivelhogy azért mindezek felbom-
lanak, milyeneknek kell lennetek 
néktek szent életben és kegyesség-
ben, akik várjátok és sóvárogjátok az 
Isten napjának eljövetelét, amelyért 
az egek tűzbe borulva felbomlanak, 
és az elemek égve megolvadnak! De 
új eget és új földet várunk az ő ígére-
te szerint, amelyekben igazság lako-
zik. Annakokáért szeretteim, ezeket 
várván, igyekezzetek, hogy szeplő 
nélkül és hiba nélkül valóknak ta-
láljon titeket békességben. … Ha-
nem növekedjetek a kegyelemben, 
és a mi Urunknak és megtartó Jézus 
Krisztusunknak ismeretében” (2 Pé-
ter 3:10-14, 18).

„Az Úr kívánsága, hogy kö-
vetői növekedjenek a kegyelem-
ben, hogy szeretetük egyre inkább 
bővölködjék, hogy megteljenek az 
igazságosság, a szentség gyümöl-
cseivel, melyek Jézus Krisztus által 
teremnek Isten dicsőségére.” – A Te 
Igéd igazság , 228.

HOGYAN KELL ELVÉGEZ-
NÜNK EZT A MUNKÁT?

Az ésaiási próféciában, amely az 
Úr útjának előkészítését mutatja be, 
a Szentírás az alázatosok felmagasz-
talását és a felmagasztaltak megalá-
zását írja le:

„’Minden völgy fölemelkedjék, 
minden hegy és halom alászálljon, 
és legyen az egyenetlen egyenessé és 
a bércek rónává’ (Ésaiás 40:4). Azzal 
gördítsünk el minden akadályt Isten 
népe megváltásának útjából, hogy 
megnyitjuk igéjét és hirdetjük a vilá-

gos ’így szól az Úr’-t. Az igaz világos-
ságnak elő kell ragyognia, mert íme 
sötétség borítja a földet és éjszaka 
a népeket. Az élő Isten igazságának 
meg kell jelennie a tévedéssel ellen-
tétben. Hirdessétek az örömhírt! 
Van Üdvözítőnk, aki életét adta, 
hogy mindaz, aki hisz benne, el ne 
vesszen, hanem örökké éljen.

Akadályok gördülnek majd Isten 
műve haladásának útjába, de ne fél-
jetek. Szövetségünkhöz hű Istenünk 
a nyájas pásztor gyöngédségével és 
gondoskodásával a királyok Királyá-
nak mindenható hatalmát olvasztja 
össze. Útját semmi el nem torlaszol-
hatja. Hatalma korlátlan és ez sza-
vatolja, hogy biztosan beváltja nép-
ének tett ígéreteit. El tud távolítani 
minden akadályt munkájának útjá-
ból. El tud hárítani minden nehéz-
séget, hogy megmeneküljenek, akik 
szolgálják és tiszteletben tartják esz-
közeit. Jósága és szeretete végtelen, 
szövetségét meg nem változtatja.

Lehet, hogy műve ellenségeinek 
tervei szilárdnak és jól megalapo-
zottnak látszanak, de Isten meg tud-
ja hiúsítani legátgondoltabb tervei-
ket és meg is teszi, a maga módján 
és a maga idején: majd ha látni fogja, 
hogy eléggé próbára tette hitünket, 
majd ha közelebb húzódunk Hozzá 
és Őt tesszük tanácsadónknak.

A legsötétebb napokon, amikor 

minden ijesztőnek tűnik, ne félje-
tek. Bízzatok Istenben! Akaratát 
véghez viszi, mindent jól tesz népe 
javára. Napról napra megújul azok 
ereje, akik szeretik és szolgálják Őt. 
Rendelkezésükre bocsátja értelmét, 
hogy miközben szándékát valósítják 
meg, ne tévedjenek.

Isten szolgálatában semmi keres-
nivalója az elkeseredésnek. Hitünk-
nek el kell viselnie a ránehezedő 
nyomást. Isten képes és hajlandó 
is megadni szolgáinak a kellő erőt. 
Nemcsak teljesíti, hanem túl is tesz 
a benne bízók legnagyobb reménye-
in. Aszerint ad bölcsességet nekik, 
amint különféle helyzetük megkí-
vánja.

Pál, a kipróbált apostol írja: ’És 
ezt mondá nékem: Elég néked az én 
kegyelmem; mert az én erőm erőt-
lenség által végeztetik el. Nagy örö-
mest dicsekszem azért az én erőt-
lenségeimmel, hogy a Krisztus ereje 
lakozzék én bennem. Annakokáért 
gyönyörködöm az erőtlenségekben, 
bántalmazásokban, nyomorúságok-
ban, üldözésekben és szorongatta-
tásokban Krisztusért; mert amikor 
erőtelen vagyok, akkor vagyok erős’ 
(2 Korinthus 12:9-10).

Testvéreim, tartsunk ki állhata-
tosan mindvégig a kezdettől fogva 
táplált szilárd bizalmunkban. Nem 
szabad elhalványítanunk Isten igaz-
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ságának világosságát. Be kell ragyog-
nia a világot borító tévedés sötétsé-
gébe. Meg kell nyitnunk Isten Igéjét 
a föld magas állást betöltő emberei 
és a szegényebbek előtt is.

Krisztus egyháza Isten szócsöve 
az igazság hirdetésére. Különleges 
feladattal bízta meg. Ha hűséges lesz 
Istenhez, ha megtartja parancsolata-
it, benne lakozik majd az isteni erő 
teljessége. Amíg tiszteletben tartja 
az Urat, Izráel Istenét, addig nincs 
hatalom, mely ellene állhatna. Ha 
hűségesen ragaszkodik szövetsé-
géhez, az ellenséges erők nem győ-
zedelmeskedhetnek fölötte, csak 
amennyire a polyva ellene képes áll-
ni a forgószélnek.

Az egyház előtt dicső nap hajnala 
áll, ha felölti Krisztus igazságosságá-
nak palástját és elszakad az összes 
világi köteléktől.

A gyülekezet tagjai vallják most 
be visszaeső bűnös voltukat és fog-
janak össze. Testvéreim, semmit se 
hagyjatok befurakodni, ami elvá-
lasztana egymástól vagy Istentől. Ne 
emlegessétek a véleménykülönbsé-
geket, hanem egyesüljetek az igazság 
szeretetében, ahogyan az Jézusban 
él. Járuljatok Isten elé és hivatkoz-
zatok az Üdvözítő kiontott vérére, 
melynek érdeméért segítséget kell 
kapnotok a gonosz ellen folytatott 
küzdelemben. Ez a hivatkozástok 
nem lesz elfecsérelt idő, nem hiába 
fogtok könyörögni. Amikor szívből 
jövő alázattal és a hit teljes bizonyos-
ságával közelebb húzódtok Istenhez, 
akkor majd legyőzitek a pusztulás-
tokra törekvő ellenséget.

Térjetek vissza az Úrhoz, re-
ménységnek foglyai! Legyen erő-
forrásotok az élő Isten. Higgyetek 
rendíthetetlenül, alázatosan Isten 
hatalmában és készségében, hogy 
megmentsen. Krisztusól az üdvös-

ség élő folyója árad. Ő az élet forrá-
sa, minden hatalom kútfeje. Amikor 
hittel ragadjuk meg erejét, csodála-
tosan meg tudja változtatni még a 
legreménytelenebb, a legcsüggesz-
tőbb kilátást is. Nevének dicsőségé-
ért meg is teszi ezt.

Isten felhívja benne hívő hűsé-
geseit, hogy öntsenek bátorságot a 
hitetlenkedőkbe és a reményvesztet-
tekbe. Segítsen minket az Úr, hogy 
segíthessük egymást és hogy élet-
erős hitünkkel igazoljuk Őt!” – Bi-
zonyságtételek, 8. kötet, 10-12.

AZ ÓRA FELHÍVÁSA

„Az Úr felszólít, hogy újítsuk 
meg a múlt egyértelmű bizonyságte-
vését. Felszólít a lelki életünk meg-
újítására. Népének lelki erői régóta 
tétlenek, most azonban fel kell tá-
madniuk a tetszhalálból.

Imával és bűnvallomással kell 
megtisztítanunk a király útját. Majd 
ha ezt tesszük, beköszönt hozzánk a 
Lélek hatalma. Hiányzik belőlünk a 
pünkösd ereje. De el fog jönni, mert 
az Úr megígérte, hogy mindent meg-
hódító hatalomként küldi el Lelkét.

Veszélyes idők előtt állunk. Az 
igazság ismerői ébredjenek fel, he-
lyezzék magukat Isten fegyelme 
alá. Az ellenség a sarkunkra hág. 
Legyünk ébren és őrizkedjünk tőle. 
Öltsük magunkra Isten teljes fegy-
verzetét. Kövessük a Prófétaság 
Lelkének utasításait. Szeressük a 
jelen igazságot és engedelmesked-
jünk neki. Ez majd megvéd min-
ket, nehogy erős megtévesztéseket 
fogadjunk el. Az Igéből Isten szól 
hozzánk. Beszél hozzánk a gyüleke-
zet számára írt bizonyságtételeken 
át is. Szól hozzánk a könyvekből, 
melyek segítenek érthetővé tenni 
jelen kötelességeinket, és az állás-

pontot, melyet most el kell foglal-
nunk. Sorról sorra, elvről elvre fo-
gadjuk meg a figyelmeztetéseket. 
Ha semmibe vesszük őket, milyen 
kifogásokat hozhatunk majd fel a 
mentségünkre?” – Bizonyságtételek, 
8. kötet, 297-298.

„Tisztítsuk meg a Király útját, 
szedjük fel a botrányköveket, távo-
lítsuk el a szemetet, hogy Isten Lelke 
járjon át meg át közöttünk, és Isten 
üdvösségét világító szövétnekként 
láthassuk. Erre van szükségünk. 
Nem engedhetjük meg magunknak, 
hogy akár egyetlen bűnt is elfed-
jünk. A leggazdagabb áldást akarjuk 
itt elnyerni, mert rögtön jön ránk a 
próbaidő. Csak egy kis idő, és min-
denki súlyos próbák elé kerül. Isten 
kegyelmének megújító erejét akar-
juk elnyerni naponként, hogy lépés-
ről lépésre feljussunk a tökéletesség 
létráján, egyre feljebb emelkedve 
azon az úton, amely a mennybe, a 
szentséghez és Istenhez vezet.

Isten Lelke jöjjön el összejövete-
leinkre. Hadd lássuk az Ő megvál-
tását, és hadd nyilatkozzon meg itt 
az Ő dicsősége. Minden hang Isten 
dicsőítésére szólaljon meg, ne pedig 
arra, hogy hibákat keressünk egy-
másban.” – The Review and Herald, 
1905. május 18.

„Az Úr áldja meg kegyelmesen 
népét ezen az imahéten. Minden 
rosszat jóvá kell tenni, minden bűnt 
meg kell vallani, és a bűnbocsánat 
lesz bejegyezve a neveink mellé a 
mennyei könyvekben. Minden gyü-
lekezet, minden család tagjai keres-
sék az Urat, és alázzák meg lelküket 
előtte. Amennyire csak lehetséges, 
tisztítsuk meg a Király útját minden 
szeméttől, amellyel eltorlaszoltuk 
azt.” – The Review and Herald, 1890. 
december 9.

„Tisztítsátok meg a király útját! Szedjétek fel a köveket! Tegyétek magasra 
a lelki szintet a nép előtt! Népünknek fel kell ébrednie. Nincs itt az ideje a 
béke és biztonság hirdetésének. Isten így buzdít bennünket: ’Kiálts teljes 
torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat, és hirdesd népem-
nek bűneiket, és Jákób házának vétkeit.’ ”
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A Hófehér Zászló

Fáradt tekintetem felfelé emelem, fel a csodás hegyre,
Ahol a Tiszta Evangélium hófehér zászlaja leng.
Körülötte mindenhol dühöng és pusztít a hamisság,
De ott szelíd szellők lengetik az Igazság Zászlaját!

Nincs oly erős kéz, mely valaha e zászlót ledönthetné!
Nincs földi hatalom, mely e lobogót széttéphetné!
Bár a sötétség fejedelme szállt e tisztasággal szembe,
De erős angyalt láttam én szilárdan állni mellette!

Volt, hogy fegyvereseket küldtek az igazak ellen,
Az evangélium szolgái égtek el máglyák ezreiben,...
S bár újból fellángol ugyan a gyűlölet ellenük,
De erős angyalt látok én szilárdan állni mellettük!

Még egy harc jő, vár még az utolsó, nagy küzdelem,
Hatalmas támadás indul - hamar - az igazak ellen...
Ám a Tiszta Evangélium Hófehér Zászlaja leng felettük,
És erős angyalt - látok én - állni mindvégig mellettük!

Szőke Pál
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