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BEVEZETŐ 

 

Az egyházon belüli megújulást és reformációt már több mint száz 

éve sürgeti az Úr. Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház 

Generál Konferenciájának elnöke beiktatásakor egy teljes körű 

megújulási folyamatot hirdetett meg. Ebben a beszédben felidéz-

te Ellen Gould White egyik látomását, amelyet 1903-ban kapott, s 

amely ezt a címet viseli: „Mi lehetett volna?” Isten ebben megmu-

tatta, hogy mi volt az a két nagy dolog, amelyet meg akart tenni 

már az 1901-es generál konferenciai  ülésen:  

„1. Újjászervezni az egyházat… ami megtörtént. Sok dolgot kap-

tunk ekkor, amit a mai egyházi struktúránkban is alkalmazunk.  

2. Előkészíteni a Szentlélek kiárasztását…, amely nem történt 

meg, mert hitetlenség uralkodott az egyházban, és Isten válasz-

tott vezetői, valamint a nép nem alázták meg magukat Isten 

előtt. Az egyház elmulasztotta azt az alkalmat, amikor elnyer-

hette volna a késői esőt.”1  

Ez 109 évvel ezelőtt történt, és mi azóta várjuk, hogy kapjunk egy 

határozott jelet a megújulásra és a reformációra. Ted Wilson 

testvér azt kéri: „Ne várakoztassuk tovább Istent, ne akadályoz-

zuk azt, hogy megkezdhesse a késői eső kiárasztását, hogy Jézus 

eljöhessen.”2 

Az egyházban sokan komolyan vették ezt a felszólítást, mivel 

pontosan megegyezik azokkal a gondolatokkal, amelyekért évek 

óta világszéles mozgalmak keretében imádkozik a közösség nagy 

része. Ezek az imacsoportok nagyon komolyan és mélyrehatóan 

                                                           
1  Ted Wilson: Induljatok el! (A Generál Konferencia 2010-ben megválasztott elnö-

kének beiktatási beszéde)  
2  U. o.  
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elemzik saját gyülekezeteik helyzetét, összevetve a világban tör-

ténő eseményekkel, s mindezt megpróbálják a Prófétaság Lelké-

nek tanácsai szerint értelmezni.  

A Budapest Terézvárosi Adventista Gyülekezet imaközössége 

2010-ben eljutott arra a következtetésre, hogy ez a három néző-

pont soha nem mutatott nagyobb átfedést, mint most. A Biblia és 

Ellen White által megjövendölt események mind a világban, mind 

a gyülekezet életében szó szerint megegyeznek azokkal, amelye-

ket az utolsó időkre, a késői eső kitöltetése előtti napokra jeleztek. 

Mindezeket pedig csak úgy lehet értelmezni, mint Isten határozott 

felszólítását, amelyet Ted Wilson megismételt: Induljatok el!  

Ahhoz, hogy a helyes úton induljunk el, az első lépéseket a meg-

térésünkhöz hasonló módon kell megtennünk. Vagyis vissza kell 

mennünk a kiindulási ponthoz, és az elméletben már jól ismert 

feltételeket a gyakorlatban is teljes mértékben megvalósítva kell 

elindulnunk azon a keskeny, nehéz úton, amely az Istennel való 

találkozáshoz vezet bennünket. 

1. lépés 

Az első teendőnk, rendezni kapcsolatunkat az Úrral. E nélkül 

minden további lépés reménytelen és felesleges lesz. Az Úr csak 

akkor tud velünk jönni, elkísérni utunkon, ha előbb megalázzuk 

magunkat, megbánjuk bűneinket, és kitartó, komoly imában te-

szünk bizonyságot hitünkről, Őbenne való bizalmunkról.  

Isten szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Ha mi nem határoló-

dunk el saját bűneinktől, hanem inkább azonosulunk velük, ak-

kor mi nem bűnösök leszünk, hanem magát a bűnt képviseljük.  

Ennek az első lépésnek a szükségességét a Laodiceának szóló 

üzenet is megerősíti. Jobban kell tudnunk, hogy milyenek va-

gyunk valójában, és ezt a keserű valóságot kell bűnbánattal az Úr 

elé tárnunk. Ő meghallgat bennünket, megbocsátja bűneinket, és 

tovább vezet a keskeny úton a második lépés felé. 
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2. lépés 

Ha valóban sikerül újra megtérnünk, és megújítani kapcsolatun-

kat Istennel, akkor újból meg fogjuk hallani – de most már sok-

kal tisztábban és erősebben – azt a kérését, hogy szeressük egy-

mást. Krisztus arra kérte tanítványait, hogy az Ő iránta való sze-

retetüket embertársaik felé mutassák ki: „Amennyiben megcsele-

kedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem csele-

kedtétek meg.” (Mt 25:40) Ellen White szerint megtérésünk leg-

főbb bizonyítéka, ha úgy szeretjük egymást, ahogyan Krisztus 

szeret bennünket. Mindaddig, amíg nem tudunk ennek eleget 

tenni, Krisztus parancsolata új lesz számunkra, jóllehet, úgy 

érezhetjük, hogy már eleget hallottuk.  

Arra is figyelmeztet bennünket, hogy ezt a szeretetet magunkból 

nem tudjuk kitermelni, bármennyire igyekszünk is. Ez a szeretet 

Krisztusé, ő adja nékünk, hogy továbbítsuk testvéreink felé. Ez 

azonban csak akkor sikerülhet, ha az első lépést sikeresen meg-

tettük. Aki ennél a második lépésnél akadályokat lát, annak újból 

az Úrhoz kell fordulnia, bűnbánattal és könyörgéssel. Nagyon 

szépen fogalmazza meg Ellen White: „Ha énünk Krisztusban fel-

olvad, akkor az igazi szeretet önkéntelenül is előtör majd.”3 Más-

képpen fogalmazva, ha az Úrral való kapcsolatunk élővé válik, az 

Ő szeretete áramlik majd belőlünk mások felé. 

3. lépés 

A mások iránti szeretet úgy kell, hogy kifejeződjön, ahogyan 

Krisztus kérte: egymás terhét hordozzuk, és szolgáljuk az emberi-

séget mind tetteinkkel, cselekedeteinkkel, mind pedig tanítá-

sunkkal.  

Az ehhez a munkához szükséges dolgokat: tehetséget, képességet, 

időt, anyagi javakat, lelki ajándékokat – mind-mind Isten bizto-

                                                           
3 Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 306. o. 
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sítja számunkra. Ezért fontos, hogy mindig tisztában legyünk 

azokkal a lehetőségekkel, amelyek számunkra adattak, és ezeket 

arra célra használjuk fel, amelyet az Úr kijelölt. Mindenünket 

szánjuk a munkára, és higgyük, hogy életünket az ő általa elterve-

zett módon vezeti, biztosítja megélhetésünket.  

Hittel tegyünk meg minden lépést! Ha minden tőlünk telhetőt 

megteszünk, az Úr meg fogja jutalmazni hűségünket. A hűséges 

odaszánásnak és szolgálatnak a feltétele azonban ismételten az 

első és a második lépés megtétele: „Amint szemeteket Krisztus 

felé irányítjátok, mély szeretetet fogtok érezni azok iránt, akikért 

Ő meghalt, és erőt nyertek az új munkához.”4 Ha nem ez áll a 

munkánk mögött, akkor könnyen belesüllyedhetünk az érdekek 

harcába, és amit teszünk azt vagy félelemből, vagy önző számí-

tásból tesszük.  

4. lépés 

Amikor Krisztus elbúcsúzott tanítványaitól, és elküldte őket a 

széles világra hirdetni az evangéliumot, először figyelmeztette 

őket: Ne menjetek el addig Jeruzsálemből, amíg meg nem kapjá-

tok a Szentlelket. A Szentlélek pünkösdi kiárasztásának feltétele 

viszont a tanítványok közötti egység létrejötte volt. Az Úr nem 

csak egyéni munkát vár el tőlünk, hanem azt is, hogy egységbe 

forrva mutassuk be a világnak az ő szeretetét. Ezért mondják az 

apostolok, hogy a gyülekezet Krisztus teste.  

Az építőanyagok felhasználása is nagyon jó példa erre. Sok érté-

kes követ bányászhatunk ki, de minél jobban sikerül azokat ösz-

szerakni, annál szebb, kívánatosabb, méltóságteljesebb épületet 

– „lelki házat” – emelhetünk belőlük. Minden megtervezett és 

gondosan felépített épület többet ér, hasznosabb, méltóbban mu-

tatja be alkotóját, mint egy kőrakás. Az Úr azt várja el tőlünk, 

                                                           
4 Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, 82. o. 
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hogy rakjuk össze egy „lelki házzá” azokat az egyéni ajándékain-

kat, amelyeket az Ő szolgálatára adott nékünk.  

Minden közösségnek el kell döntenie, hogy akar-e valódi temp-

lommá válni, vagy megelégszik azzal, hogy a sok csiszolatlan kő, 

csak egymás mellett heverve, az emberekből szánalmat és megve-

tést váltson ki. „Az Úr arra vágyik, hogy választott szolgái megta-

nulják, hogy hogyan dolgozzanak összhangban és egységben 

egymással… A különböző természetű emberek között uralkodó 

összhang és egység a legerősebb bizonysága annak, hogy Isten 

elküldte Fiát e világra, hogy megmentse a bűnösöket…  

Azonban ezt az egységet csak Isten Lelke hozhatja létre… Ha oly 

mértékben törekszünk az egységre, ahogyan Isten kívánja, akkor 

elérjük azt.”5 

5. lépés 

Isten egységes népe együtt kell, hogy kifejezze tiszteletét. A lépé-

senként létrejött egység csak akkor maradhat fenn, ha közösen 

megbeszélt időpontban, együtt, egységesen állunk az Úr elé. Sok-

féle összejöveteleket tarthatunk, sok módja van az egymás iránti 

szeretet kifejezésének. Az istentisztelet módjának azonban szabá-

lyai vannak. A pontosság, az ünnepélyes öltözetben való megjele-

nés, a csendes áhítat, a dicsőítő szolgálatok, a komoly ének és 

zene, a szószékről elhangzó üzenet súlya mind meghatározója 

tiszteletünk módjának.  

Istentiszteleteinket úgy kell megrendeznünk, hogy azon az Úr 

valóban jelen tudjon lenni Szentlelke által, és a velünk együtt 

ünneplő angyalok is érezzék őszinte megalázkodásunkat. Az Is-

tentiszteleteken csak az Urat magasztaljuk, emberek dicsérete 

nem hangozhat el a szószékről.  

                                                           
5 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 194. o. 
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A megfelelő áhítat, a sok szívből tiszta, érthető kijelentéssel áradó 

ének és ima rögzítheti, megerősítheti bennünk az előző lépések 

élményét, erőt adhat a további lépésekhez.  

6. lépés 

Minden törekvésünk, igyekezetünk, a hit útján megtett lépéseink 

csak akkor válnak igazán a hasznunkra, ha azokat nem a saját 

üdvösségünk érdekében tesszük meg, hanem sokkal inkább má-

sok megmentéséért. Ha megtettük az előző lépéseket, az Úr az 

evangélizálás olyan lehetőségeit tárja elénk, amelyeket el sem 

tudunk képzelni. Ezt a tapasztalatot megélte a Budapest Terézvá-

rosi Gyülekezet is 2010-ben, a média evangélizációval kapcsolat-

ban. Olyan kapukat nyitott meg az Úr – a Jelenések könyvében 

leírt prófécia szerint –, amelyeket ezután senki sem zárhat be. A 

mi feladatunk a hármas angyali üzenet hirdetése, azok közül is a 

harmadik, a legutolsó. Nincs komolyabb ügy, ami most a menny 

figyelmét jobban magára vonná.  

A mennyei angyalok most nem azért izgatottak, hogy a „Sár-

kány”, vagy a „fenevadak” megteszik-e azt, ami meg van írva. 

Abban a tudatban kell dolgoznunk, hogy a mennyei lények fi-

gyelmének tárgya sokkal inkább Isten választott népének hozzá-

állása. Értünk aggódnak, bennünket akarnak segíteni. Támogat-

nak a nyilvános evangélizációkban, könyvkiadásban, a sajtómun-

kában, a média munkában, az otthoni bibliaórákon, a vallássza-

badsági küzdelmekben, és minden lehetőségben, amelyet adott 

az Úr az Ő üzenetének hirdetésére.  

Ezért hát: Induljunk el! 

 

           Dr. Erdélyi László  
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1. lépés 

BŰNVALLOM[S, AL[ZAT ÉS KOMOLY IMA 

"Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel!  

azt mondja a Seregeknek Ura"  

Zak 4:6 

A GYÜLEKEZET NAGY SZÜKSÉGE 

 Népünknek a szentségben való megújulásra van a legnagyobb 

és legégetőbb szüksége. Az erre való törekvést kell elsődleges 

munkánknak tekintenünk! Komoly igyekezetre van szükség az Úr 

áldásának elnyeréséhez. Nem azért van ez így, mintha az Úr nem 

lenne készséges ránk árasztani áldását, hanem mert készületle-

nek vagyunk annak elfogadására. Mennyei Atyánk nagyobb kész-

séggel adja Szentlelkét az azt kérőknek, mint amilyennel földi 

szülők adnak jó ajándékokat gyermekeiknek. A mi feladatunk 

viszont az, hogy bűnvallomás, alázat, bűnbánat és komoly ima 

által eleget tegyünk azoknak a feltételeknek, amelyek mellett Is-

ten áldásaiban részesülhetünk.  

A megújulásra egyedül imára jövő válaszként számíthatunk. Az 

emberek nem találhatnak örömet az Ige hallgatásában mindaddig, 

amíg nélkülözik Isten Szentlelkét. Amikor azonban a Lélek ereje 

megérinti szívüket, az Istenről szóló beszéd nem marad hatástalan. 

Akiket Isten Igéjének tanításai vezetnek a Szentlélek jelenléte és 

kellő körültekintés kíséretében, azoknak csodálatos tapasztalatban 

lesz részük összejöveteleinken, és otthonaikba visszatérve egészsé-

ges légkört fognak árasztani magukból.  

A régi zászlóvivők tudták, mit jelent imában küzdeni Istennel, és 

hogy miként lehet részesülni Lelke kiárasztásának örömében. Ők 
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már meghaltak, s vajon kik azok, akik helyüket betöltik? Mi a 

helyzet a felnövekvő generáció tagjaival? Megtértek-e Istenhez? 

Engedünk-e a mennyei szenthelyen folyó megtisztító munkának, 

vagy valamiféle kényszerítő erőre várunk, ami ébredésünk előtt 

majd a gyülekezetre száll? Az egész egyház megújulásában re-

ménykedünk? - Az az idő sohasem jön el.  

Az egyházban sokan vannak, akik nem tértek meg és nem egye-

sülnek küzdő, kitartó imában. Egyenként kell dolgoznunk! Töb-

bet kell imádkoznunk és kevesebbet beszélnünk! A bűnök elha-

talmasodnak, és az embereket meg kell tanítani arra, hogy ne 

legyenek elégedettek a kegyesség látszatával, mely lélek és erő 

nélkül való. Hagyjuk el bűneinket, tartsuk féken gonosz hajlama-

inkat és törekedjünk szívünk vizsgálatára, s akkor majd lelkünk 

nem lesz tele hiábavalóságokkal! Nem magunkban fogunk bízni 

és majd annak tudata tölt el bennünket szüntelenül, hogy élet-

erőnket Istentől kapjuk.  

Sokkal jobban kell félnünk a belső akadályoktól, mint a külsőktől. 

Az erő és siker akadályai sokkal nagyobbak magában az egyház-

ban, mint a világban. A hitetlenek joggal várják el, hogy azok, 

akik Isten törvénye és a Jézus hite megtartóinak vallják magukat, 

többet tegyenek, mint bármely más osztály, hogy következetes 

életükkel, jó példájukkal és tevékeny befolyásukkal elősegítsék és 

tiszteljék az ügyet, amit képviselnek. De gyakran az igazság állító-

lagos szószólói bizonyultak az előrehaladás legnagyobb akadá-

lyának. A hitetlenség eltűrése, a kétely kijelentése, a sötétség dé-

delgetése bátorítja a gonosz angyalok jelenlétét és utat nyit Sátán 

utasításainak végrehajtására.   

ÚTKÉSZÍTÉS AZ ELLENSÉG ELŐTT  

A lelkek ellenségének nincs hatalma arra, hogy olvasson az em-

berek gondolataiban, azonban jó megfigyelő és megjegyzi a sza-

vakat, számba veszi a tetteket és nagy ügyességgel úgy rendezi a 
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kísértéseket, hogy elfogadhatók legyenek azok számára, akik az ő 

hatalmába helyezik magukat. Ha igyekeznénk elnyomni a bűnös 

gondolatokat és érzéseket, és azokat nem juttatnánk kifejezésre 

szavakban vagy tettekben, akkor Sátán vereséget szenvedne, mi-

vel megtévesztő kísértéseit nem tudná ránk alkalmazni. 

De milyen gyakran megtörténik, hogy hitvalló keresztények ön-

uralom híján ajtót nyitnak a lelkek ellensége előtt! Olyan megosz-

lások és keserű széthúzások lettek általánossá a gyülekezetben, 

amelyek bármely világi társulásnak is szégyenére lennének. 

Mindez azért van, mert a tagok nem törekednek eléggé arra, hogy 

féken tartsák rossz érzéseiket és visszaszorítsák azokat a szava-

kat, melyeket Sátán saját előnyére használhat. Mihelyt elidegenü-

lő érzések ébrednek bennük, az ügy Sátán elé kerül, aki ezál-

tal lehetőséget kap kígyószerű bölcsességének és tudományának 

használatára, hogy megoszlást szerezzen és pusztítást végezzen a 

gyülekezetben. Minden széthúzás veszteségekkel jár. A széthúzó 

felek személyes barátai is állást foglalnak a számukra megfelelő 

oldalon, és ezzel a meghasonlás elhatalmasodik. Az önmagával 

meghasonlott ház pedig nem állhat fenn. A sértés visszavágást 

idéz elő és ez így folytatódik tovább. Sátán és angyalai szorgosan 

munkálkodnak, hogy az így elvetett magok aratását biztosítsák.  

A világiak feltekintenek és gúnyosan így kiáltanak: „Nézzétek, 

mennyire gyűlölik egymást ezek a keresztények! Ebből a vallásból 

mi nem kérünk!" Mély elégedettséggel tekintenek magukra és hi-

tetlen jellemükre. Ekképpen megerősödnek gonosz útjukban, Sá-

tán pedig örvend sikerének. A nagy csaló minden olyan lélek szá-

mára elkészítette gonosz tervét, akik nincsenek felövezve a próbá-

ra, és akik nincsenek a szüntelen ima és az élő hit védelmében. 

Keresztényi kötelességünk, hogy a botrányköveket eltávolítsuk az 

útból. Minden akadályt félre kell tennünk! Valljunk be és bánjunk 

meg minden bűnt, hogy az Úr útja elkészülhessen, hogy hozzánk 

térhessen, és gazdag kegyelmében részesíthessen bennünket. A 

világnak, a testnek és az ördögnek vereséget kell szenvednie!  
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Nem készíthetjük azáltal az utat, hogy megnyerjük az Istennek 

ellenszegülő világ barátságát. Isten segítségével megtörhetjük 

annak csábító hatását magunkra és másokra nézve is. Sem egyé-

nileg, sem közösségileg nem biztosíthatjuk magunkat az elszánt 

és könyörtelen ellenség szüntelen kísértéseivel szemben, de Jézus 

erejével visszautasíthatjuk azokat.  

A gyülekezet minden tagja világító fényforrás lehetne a világban. 

Ha ez így lenne, akkor az emberekben nem merülne fel az a kér-

dés: vajon mivel tesznek többet a keresztények másoknál? A világ 

szokásaitól való elzárkózás és a gonosz látszatának elkerülése le-

hetséges és szükségszerű is azért, hogy ne adjunk alkalmat a rá-

galmazóknak. A rágalmakat nem kerülhetjük el, azok jönni fognak. 

Legyünk azonban óvatosak, hogy ne saját bűneink és helytelensé-

geink miatt érjen vád bennünket, hanem a Krisztus nevéért.  

Sátán semmitől nem fél annyira, mint attól, hogy Isten népe 

minden akadályt eltávolít az útból, hogy ez által az Úr kitölthesse 

Lelkét a most még lankadó és bűnös gyülekezetre. Ha Sátánon 

állna, akkor az idők végéig egyetlen ébredés sem lenne Isten népe 

körében. De nem vagyunk tudatlanok módszereit illetően. Lehet-

séges ellenállni erejének. Ha elkészült Isten Lelke számára az út, 

az áldás jön. Sátán épp úgy nem tudja megakadályozni az Isten 

népére hulló áldás záporát, amint nem tudja bezárni a menny 

ablakait, hogy ne essen eső a földre. Gonosz emberek és démonok 

nem állhatnak Isten művének útjába és nem zárhatják el jelenlét-

ét népének tagjai elől, ha azok megadó és megtört szívvel meg-

bánják és elhagyják bűneiket, és hit által Isten ígéreteire hivat-

koznak. Minden kísértést és minden ellenszegülésre való készte-

tést - akár titkosat, akár nyíltat - sikerrel vissza lehet utasítani: 

„Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel! azt 

mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4:6) 
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AZ ENGESZTELÉS IDEJÉBEN ÉLÜNK 

Az engesztelési nap idejében élünk, amikor bűneinknek a bűnbá-

nat révén előttünk kell menniük az ítéletre. Isten ma nem fogad 

el ízetlen, lélektelen bizonyságtételt prédikátoraitól. Az ilyen bi-

zonyságtétel nem lenne jelenvaló igazság. Az erre az időre szóló 

üzenetnek alkalmas időben adott eledelnek kell lenni Isten egy-

háza számára. Sátán azonban arra igyekszik, hogy ezt az üzenetet 

fokozatosan megfossza erejétől, hogy az emberek ne készülhes-

senek fel az Úr napján való megállásra.  

Hatalmas főpapunk 1844-ben belépett a mennyei szentek szent-

jébe, hogy megkezdje a vizsgálati ítélet munkáját. A meghalt iga-

zak esetei haladtak el az Úr szemei előtt. Amikor ez a munka be-

fejeződik, az ítélethozatal az élőket illetően is megkezdődik. Mi-

lyen értékesek és fontosak ezek a pillanatok! Mindegyikőnk sorsa 

felől a mennyei udvarban döntenek. Elkövetett tetteinknek meg-

felelően, személy szerint leszünk megítélve.  

Az ószövetségi szolgálatban, amikor a főpap az engesztelési áldo-

zatot végezte a földi szentek szentjében, az embereknek meg kel-

lett alázniuk lelküket és meg kellett vallaniuk bűneiket Isten 

előtt, hogy azok kitöröltethessenek. Kisebb lenne talán a mi köte-

lességünk most, amikor az engesztelési napon Krisztus a mennyei 

szentélyben közbenjár népéért, és végső, visszavonhatatlan ítéletet 

hoz mindegyikünkre nézve?  

Milyen a mi helyzetünk ebben a félelmetes és ünnepélyes időben? 

Büszkeség, képmutatás, csalás, divatkövetés, könnyelműség, szó-

rakozás és tekintély utáni vágy itatja át az egyházat! Ezek a bűnök 

úgy elhomályosították az emberek értelmét, hogy az örökkévaló 

dolgok rejtve maradtak előlük. Kutassuk a Szentírást, hogy meg-

tudjuk, hol tartunk a világtörténelemben! Szerezzünk értelmet a 

mennyei szenthelyen most értünk folyó szolgálat felől és a felől, 

hogy milyen lelki szintet kell elérnünk, mialatt az engesztelési 
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munka tovább folyik! Ha valamelyest fontosnak tartjuk lelkünk 

üdvösségét, akkor határozott változáson kell átmennünk. Keres-

sük az Urat őszinte bűnbánattal! Valljuk meg bűneinket töredel-

mesen, hogy Isten kitörölhesse azokat!  

Nem maradhatunk tovább az elbűvöltség állapotában! Próba-

időnk lejárta rohamosan közeledik. Tegyük fel mindannyian a 

kérdést: Hogyan állok Isten előtt? Nem tudjuk, milyen hamar 

kerül nevünk Krisztus elé, hogy sorsunk örökre eldőljön. Milyen 

határozatok fognak születni? Az igazak vagy a gonoszok közé 

számláltatunk majd?  

GYÜLEKEZETI ÉBREDÉS ÉS BŰNB[NAT 

Keljen fel és bánja meg visszaeséseit Isten előtt a gyülekezet! Éb-

redjenek az őrállók és fújják hangosan a trombitát! Félreérthetet-

len figyelmeztetést kell adnunk! Isten ezt parancsolja szolgáinak: 

„Kiálts teljes torokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel han-

godat, és hirdesd népemnek bűneiket, és Jákób házának vétke-

it!" (Ésa 58:1) Fel kell tudni hívnunk az emberek figyelmét. Ha 

ezt nem tudjuk megtenni, minden próbálkozás értelmetlen lesz. 

Még ha mennyei angyal szólna is hozzájuk, szavai nem jelentené-

nek többet, mintha süket fülekhez intézné azokat. 

A gyülekezetnek munkába kell állnia! Isten Lelke nem jöhet el 

addig, amíg az út el nem készül számára. Komoly önvizsgálatot 

kellene tartani! Egyesült és kitartó imádkozásra, valamint hit 

által az Isten ígéreteire való hivatkozásra van szükség. Ne a tes-

tünkre öltsünk gyászruhát, mint a régi időkben, hanem lelkünket 

alázzuk meg mélységesen! Semmi okunk nincs az öndicséretre és 

önelégültségre. Alázzuk meg magunkat Isten hatalmas keze alatt! 

Ő meg fogja vigasztalni és áldani az őszinte keresőket.  

A munka előttünk áll. Be akarunk-e kapcsolódni? Gyorsan kell 

dolgoznunk, határozott lépésekkel kell előrehaladnunk! Fel kell 
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készülnünk az Úr nagy napjára! Nincs vesztegetni való időnk, 

amit önző célokra fordíthatnánk. A világot figyelmeztetni kell! 

Mit teszünk egyénileg azért, hogy mások elé tárjuk a világossá-

got? Isten minden emberre bízott munkát. Mindenkinek van fel-

adata, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, ha nem akarjuk 

elveszíteni lelkünket.  

Testvéreim! Meg akarjátok szomorítani a Szentlelket, hogy eltá-

vozzon tőletek? Ki akarjátok zárni az áldott Megváltót, mert nem 

vagytok felkészülve jelenlétére? Veszni hagyjátok a lelkeket az 

igazság ismerete nélkül, mert kényelmeteket jobban szeretitek, 

mint azt a terhet hordozni értük, melyet Jézus értetek hordozott? 

Ébredjünk fel álmunkból! „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert 

a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, ke-

resvén, kit elnyeljen." (1Pt 5:8)  

A REFORM[CIÓ MEGÚJUL[SSAL J[R EGYÜTT 

Sok szívben szinte nyoma sincs a lelki életnek, és ez nagyon el-

szomorít. Attól tartok, hogy a világ, a test és az ördög elleni küz-

delmet feladtuk. Kiegyezzünk-e félholt keresztényekként a világ 

önző és telhetetlen lelkületével, osztozva annak istentelenségében 

és mosolyogva annak csalásain? - Ne! Ragaszkodjunk az igazság 

alapelveihez Isten kegyelméből! Kezdeti bizalmunkat tartsuk meg 

erősen mindvégig! „Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben 

buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok!" (Róm 12:11) Egy Mes-

terünk van, Krisztus. Rá kell tekintenünk! Bölcsességet kell nyer-

nünk tőle! Kegyelme által meg kell őriznünk megbízhatóságun-

kat! Szelíden és töredelmesen állva Isten előtt be kell mutatnunk 

Krisztust a világnak! 

Gyülekezeteinkben több prédikációt akartak. A tagok a Szentlélek 

helyett a szószék kijelentéseire támaszkodtak. Mivel lelki ajándé-

kaikat nem használták, azok gyengeséggé korcsosultak. Ha a pré-
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dikátorok új területeken kezdenének dolgozni, akkor a tagokra 

nagyobb felelősség hárulna, s ez által képességeik fejlődnének.  

Isten súlyos vádat emel a prédikátorok és népe ellen lelki gyenge-

ségük miatt: „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem 

vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. Így mivel lágyme-

leg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mi-

vel ezt mondod: gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmi-

re nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és 

a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácsolom né-

ked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag-

gá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék 

ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend 

meg a te szemeidet, hogy láss" (Jel 3:15-18). Isten lelki ébredésre 

és reformációra szólítja népét. Ha ez nem jön el, akkor a langy-

melegek még visszataszítóbbak lesznek az Úr számára, mígnem 

megszűnik gyermekeinek tekinteni őket.  

A Szentlélek vezetése által kísért megújulásra és reformációra 

van szükség. A megújulás és a reformáció két különböző dolog. A 

megújulás a lelki élet megelevenedését, az értelem és szív erőinek 

megélénkülését, azaz a lelki halálból való feltámadást jelenti. A 

reformáció mögött pedig újjászerveződés, elgondolások és tanítá-

sok, valamint szokások és tettek megváltozása áll. A reformáció 

nem teremheti meg a szentség jó gyümölcseit, ha nem kapcsoló-

dik össze a Lélektől indított megújulással. A megújulásnak és 

reformációnak el kell végezniük kijelölt feladatukat, és ebben a 

tevékenységben egyesülniük kell. 

EGYSZERŰ EMBEREK ELHÍV[SA A MUNK[RA 

Isten feltárta előttem, hogy terveit különböző módokon és eszkö-

zökön keresztül fogja véghezvinni. Nem csak a legtehetségeseb-

bek, nem csak a magas pozíciókban lévők és a világ által tanult-

nak nevezett emberek azok, akiket az Úr hatalmas és szent lélek-
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mentő munkájában felhasznál. Egyszerű eszközöket fog alkal-

mazni. Sokakat használ majd, akiknek kevés anyagi hasznuk 

származik művének továbbviteléből. Egyszerű közvetítők által 

ingatlanok és földbirtokok tulajdonosait fogja megnyerni az igaz-

ságnak, és ezek majd az Úr segítő kezévé válnak műve építésé-

ben.1 

                                                           
1 Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, Megújulás és reformáció c. fejezet, 115-121. o.  



2. lépés 

EGYM[ST SZERESSÉTEK 

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; 

amiként én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." 

Ján 13:34 

AZ ŐSZINTE MEGTÉRÉS LEGFŐBB BIZONYÍTÉKA 

 Tanítványaival való utolsó találkozása alkalmával Krisztus azt 

a nagy kívánságát fejezte ki, hogy úgy szeressék egymást, ahogy ő 

szerette őket. Krisztus újra és újra erről beszélt tanítványainak. 

„Ez az én parancsolatom, - mondotta ismételten - hogy szeressé-

tek egymást, amiképpen én szerettelek titeket." (Jn 15:12) Mikor 

egyedül volt tanítványaival a felház helyiségében, ez volt a legelső 

rendelkezése: „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást sze-

ressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egy-

mást." (Jn 13:34) A tanítványok számára új volt ez a parancsolat; 

mert nem úgy szerették egymást, ahogy Krisztus szerette őket.  

Krisztus látta, felismerte, hogy új eszméknek és ösztönzéseknek 

kell ellenőriznie, irányítania őket; hogy új alapelvek szerint kelle-

ne élniük. Igen, mert az Ő élete és halála útján a szeretet új fo-

galmát kellett megismerniük. Jézusnak az a parancsa, hogy sze-

ressék egymást, új értelmet, új jelentést kapott önfeláldozásának 

fényében. A kegyelem egész működése a szeretet, az önmegtaga-

dás és az önfeláldozás folyamatos szolgálata. Mindazok, akiket a 

Szentlélek már átitatott, úgy szeretnek, mint ahogy Krisztus sze-

retett. Az az alapelv, amely Krisztus munkálkodását és szeretetét 

meghatározta, fogja őket is munkájukban irányítani, és szeretetre 
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ösztönözni egymással való minden ténykedésükben és egymás 

iránt tanúsított magatartásukban. 

Ez a szeretet a nyilvánvaló bizonyítéka tanítványságuknak. „Erről 

ismer meg mindenki, - mondta Jézus - ha egymást szeretni fog-

játok." (Jn 13:35) Mikor az embereket nem a kényszer, vagy az 

önérdek köti egymáshoz, hanem a szeretet, akkor életükben egy 

olyan befolyás érvényesülése mutatkozik meg, amely felette áll 

minden emberi befolyásnak. Ahol ez az egység megvan, az annak 

a bizonyítéka, hogy ott Isten képmása helyre lett állítva az em-

berben, és szívükben új életelvek gyökereztek meg. 

Ez a szeretet, mikor nyilvánvalóvá lesz az egyházban, biztosan 

felgerjeszti Sátán haragját. Krisztus nem valami könnyű életutat 

jelölt ki tanítványai számára. Nehéz akadályokkal szemben kell 

továbbvinni és továbbadni az evangéliumot, ellenállás, veszede-

lem, veszteség és szenvedés közepette. Azok azonban, akik ezt a 

munkát, szolgálatot végzik, Mesterük nyomdokaiban járnak.1  

 Az őszinte megtérés legfőbb bizonyítéka: Isten és emberek 

iránti szeretet. Aki Jézust elfogadta Üdvözítőjének, az mélységes 

és őszinte szeretetet érez mindazok iránt, akik vele egy hitet val-

lanak. Az apostol írja: „Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szük-

ség írnom nektek; mert titeket Isten maga tanított meg arra, 

hogy egymást szeressétek. Sőt gyakoroljátok is azt minden 

atyafiak iránt…" (1Thess 4:9) 

„Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egy-

más iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek va-

gyunk mi is ti irántatok. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, 

feddhetetlenekké a szentségben, a mi Istenünk és Atyánk előtt, 

amikor eljő a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szemeivel egye-

temben." (1Thess 3:12) 

                                                           
1 Ellen G. White: Jézus élete, 585. o. 
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„Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, 

bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, 

türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki 

senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra 

törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Minden-

kor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat ad-

jatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzá-

tok." (1Thess 5:14)2 

 Krisztus meghagyta tanítványainak, hogy úgy szeressék egy-

mást, ahogyan Ő szerette őket. Ezzel bizonyítsák be a világ előtt, 

hogy Krisztus, a dicsőség reménysége, testet öltött bennük. Mi-

dőn ezen szavak elhangzottak, a tanítványok nem értették meg, 

de miután szemtanúi voltak Krisztus szenvedéseinek, keresztre 

feszítésének, feltámadásának és mennybemenetelének; miután 

pünkösdkor a Szentlelket elnyerték, felfogták Isten szeretetét, 

fogalmat alkothattak maguknak arról a szeretetről, amellyel 

egymás iránt kellett viseltetniük: „Arról ismertük meg a szerete-

tet, hogy Ő az életét adta érettünk; mi is kötelesek vagyunk 

odaadni életünket a mi atyánkfiaiért." (1Ján 3:16) 

A Szentlélek kiárasztása után a tanítványok széjjeljártak, hirdetni 

az élő Megváltót. Egyetlen vágyuk: a lelkek üdve volt. Emellett 

megízlelhették a szentek közösségének szépségét is. Egymás iránt 

tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók és az igazságért min-

den áldozatra készek voltak. A mindennapi érintkezésben azt a 

szeretetet tanúsították egymással szemben, melyet Krisztus pa-

rancsolt nekik.  

Ezt a szeretetet, az új parancsolat iránti készséges engedelmessé-

get kell a hívőknek mindenkor kinyilvánítaniuk. Olyan bensősé-

ges összeköttetésben éljenek Krisztussal, hogy teljesíteni tudják 

összes követelményeit. Őket választotta ki Isten, hogy életükkel 

                                                           
2 Ellen G. White: Apostolok története, 181. o. 
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dicsőítsék a Megváltó hatalmát, aki bűntelensége által megigazí-

totta őket. 

Idővel azonban változás állott be. A hívők kezdték egymás hibáit 

felfedezni. Miközben mások hibáira néztek, és bírálgatásba bo-

csátkoztak, szem elől tévesztették a Megváltót és szeretetét. Kezd-

tek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külsőségeknek és na-

gyobb súlyt helyezni a hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buz-

gók voltak mások hibáinak megítélésében; eközben nem vették 

észre saját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta 

testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy észre sem 

vették. Nem jutottak tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság 

és öröm, és hogy - miután elzárták szívüket Isten szeretete elől - 

menthetetlenül a sötétségbe zuhannak. 

János apostol azonban észrevette, miként tünedezik a testvéri 

szeretet az egyházból. Intette a hívőket a gyülekezetben a szeretet 

állandó gyakorlásának szükséges voltára. Levelei újból és újból 

kifejezésre juttatják ezt a gondolatot. Így ír: „Szeretteim, szeres-

sük egymást, mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, aki sze-

ret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem 

ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet." (1Ján 4:7-8) 

Arról, hogy a hívők milyen értelemben gyakorolják ezt a szerete-

tet, az apostol ezt írja: „Viszont új parancsolatot írok néktek, ami 

igaz ő benne és ti bennetek; mert a sötétség szűnni kezd, és az 

igaz világosság már fénylik. Aki azt mondja, hogy a világosság-

ban van, és gyűlöli az ő atyjafiát, az még mindig a sötétségben 

van. Aki szereti az ő atyjafiát, a világosságban marad, és nincs 

benne botránkozásra való. Aki pedig gyűlöli az ő atyjafiát, a 

sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja hová megy, 

mert a sötétség megvakította az ő szemét." (1Ján 2:8) 

„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta érettünk; 

mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiáért." 

(1Ján 3:15) 
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Krisztus egyházát nem a világ ellenállása veszélyezteti leginkább, 

hanem a hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt 

és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. 

Semmi sem gyengíti annyira a lelki életet, mint az irigység, gya-

nakvás, bírálgatás és rágalom. Viszont a legerősebb bizonyíték 

arra nézve, hogy Isten elküldte Fiát a világra, az, ha az Isten egy-

házát alkotó különböző jellemű emberek egyetértenek és össze-

tartanak. Krisztus követőinek kiváltsága ennek bebizonyítása.  

Isten gyülekezetében sajnálatra méltó hiány tapasztalható testvé-

ri szeretetben. Sokan, kik állítják, hogy szeretik a Megváltót, nem 

szeretik egymást. A hitetlenek figyelik azokat, akik keresztények-

nek vallják magukat, hogy lássák, vajon hitük hatással van-e éle-

tükre? Hamarosan felfedezik jellemhibáikat, és hitvallomásuknak 

ellentmondó cselekedeteiket. Nem volna szabad megtörténnie, 

hogy ujjal mutassanak hívő keresztényekre mondván: „Nézzétek, 

hogy gyűlölik egymást azok, kik Krisztus zászlaja alatt állnak. A 

keresztények mindannyian egy család tagjai, valamennyien 

ugyanannak a mennyei Atyának gyermekei és ugyanazon boldog 

reménység letéteményesei. Az összekötő kapcsolatnak igen erős-

nek, de ugyanakkor gyengédnek kell lennie.3 

A SZERETET AZ IGAZS[G LEGJOBB "REKL[MJA" 

„Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, 

ha egymást szeretni fogjátok." (Jn 13:35) 

 Isten arra buzdítja az emberi eszközt, hogy kegyelmének, jó-

ságának és szeretetének bemutatásában működjék Vele együtt, 

így befolyásolva másokat is. Minden embernek eszközzé kell vál-

nia, melyen keresztül a Szentlélek munkálkodni tud. De csak úgy 

válhat azzá, ha minden képességét a Szentlélek irányításának 

rendeli alá. 
                                                           
3 Ellen G. White: Apostolok története, 375. o. 
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A hozzánk hasonló emberekhez - barátainkhoz és ismerőseinkhez 

– fűződő kapcsolataink révén felemelő hatást gyakorolhatunk 

rájuk. Akiket Krisztusba vetett reménységük és hitük tart össze, 

azok áldást jelenthetnek mások számára. Jézus mondja: „egy-

mást szeressétek; amint én szerettelek titeket." (Jn 13:34) A sze-

retet nem csupán érzés, a körülményektől függő átmeneti érze-

lem, hanem élő alapelv, állandó hatalom. 

Ó, hogy feléledne a szív, mennyire megnemesednének indítékai 

és elmélyülnének érzései az ilyen közösség által! A Szentlélek 

nevelése és fegyelmezése által Isten gyermekei igazán, őszintén és 

tettetés nélkül szeretik egymást „nem kételkedő és nem képmuta-

tó" (Jak 3:17) módon. Ez azért lehetséges, mert szívüket Jézus 

szeretete tölti be. Egymás iránti érzelmeink Istennel való közös 

kapcsolatunkból származnak. Egy család tagjai vagyunk, úgy sze-

retjük egymást, ahogy Ő szeretett minket. Ha összehasonlítjuk 

ezt az igazi, szent és fegyelmezett érzést a világ felszínes udvari-

asságával és a túláradó „barátság" semmitmondó kifejezéseivel, 

ezek úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a búzához a polyva.4 

BÉKETŰRÉS 

„Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és 

szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, 

szelídséget, hosszútűrést." (Kol 3:12) 

 A hívőnek Krisztust kell bemutatnia. Hosszútűrést kell gyako-

rolnia embertársai iránt. Türelmesnek, megbocsátónak kell len-

nie, telve krisztusi szeretettel. Aki igazán megtért, az tiszteletet 

fog tanúsítani testvérei iránt; azt fogja tenni, amit Krisztus pa-

rancsolt. Amely lélekben megmarad Krisztus szeretete, az olyan 

szeretetet fog tanúsítani, amit a világ is megért. 

                                                           
4 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 181. o. 
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Nincs mindenki egységben Krisztussal, aki az ő nevét viseli. 

Akikben nincs meg a Lélek és Krisztus kegyelme, az nem az Övé, 

tekintet nélkül arra, hogy mit vall magáról.  

Gyümölcseikről ismeritek meg őket. A világ rendje szerinti szoká-

sok és gyakorlatok, ha nem valósítják meg Isten törvényének kö-

vetelményeit, nem a Lélektől származnak és nem az Ő jellemét 

fejezik ki. Csak azok lesznek Krisztushoz hasonlóak, akik haso-

nulnak az isteni képmáshoz. Csak azok engedelmeskednek Isten 

Igéjének, és nyilvánítják ki Isten gondolatait és akaratát, akik 

átalakultak a Szentlélek munkája által.  

A világban van egy ál- és egy igazi kereszténység. Az ember igazi 

jelleme abban nyilvánul meg, hogyan bánik embertársaival. Fel-

tehetjük a kérdést: vajon lelkületével és tetteivel Krisztus jellemét 

mutatja-e be, vagy egyszerűen jellemének természetes, önző voná-

sait, mint a világ gyermekei? A hitvallás semmit sem ér Istennél.  

Mielőtt örökre késő lenne ahhoz, hogy jóvátegyük a rosszat, kér-

dezze meg mindenki önmagától: „Mi vagyok én?" Saját magunk-

tól függ, hogy jellemünk eljut-e olyan pontra, mely alkalmassá 

tesz arra, hogy Isten mennyei családjának tagjaivá legyünk.5 

SZELÍDSÉG 

„Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszen-

vedvén egymást szeretetben." (Ef 4:2) 

 Meghívlak, hogy nézz fel a Golgota férfiára! Nézz fel rá, kinek 

feje a töviskoronát hordta, aki elviselte a kereszt szégyenét, aki 

lépésről lépésre haladt lefelé az alázat ösvényén. Nézd Őt, aki a fáj-

dalmak férfia volt, betegségek ismerője, aki utált, és az emberektől 

elhagyott volt. „Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat 

hordozá." (Ésa 53:4) „És ő megsebesíttetett bűneinkért, meg-

                                                           
5 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 74. o. 
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rontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, 

és az ő sebeivel gyógyulánk meg." (5. vers) Nézd a Golgotát, míg 

szíved meglágyul Isten Fia lenyűgöző szeretetének láttán. Ő min-

dent megtett azért, hogy a bukott embert felemelje és megtisztítsa. 

Nap mint nap üljünk le Jézus lábaihoz, és tanuljunk tőle, hogy 

beszélgetésünkben, viselkedésünkben, ruházkodásunkban és 

minden dolgunkban az a tény legyen nyilvánvalóvá, hogy Jézus 

irányít bennünket és uralkodik felettünk. Isten arra hív el min-

ket, hogy ne a világban járjunk, hanem azon az ösvényen, mely az 

Úr megváltottai részére van fenntartva.6 

 Mily gyakran támadnak komoly nehézségek egyszerű félreér-

tésből még azok között is, kiket a legnemesebb indítékok vezet-

nek; előzékenység és türelem gyakorlása nélkül komoly és végze-

tes következmények adódhatnak. Míg egyrészt fontos a bűn keze-

lésében a szigorú és határozott fellépés, másrészt éppoly szükséges 

elkerülni az alaptalan vádaskodást és az elhamarkodott ítéletet. 

Míg sokan nagyon érzékenyek a feddésre saját szokásaikat illető-

en, ugyanakkor túl szigorúan bánnak azokkal, akikről feltételezik, 

hogy vétkesek. Bírálattal és feddéssel még senkit sem térítettek el 

hibás felfogásától, de sokan vannak, akiket a meggyőzés helyett 

messze vittek a helyes úttól, és hozzájárultak szívük megkemé-

nyítéséhez. Barátságos lelkület és előzékeny, türelmes magatartás 

megmentheti a tévelygőt és elfedezheti a bűnök sokaságát. 

Akinek igaza van, az nyugodt és megfontolt maradhat akkor is, 

amikor hamis vádakkal illetik. Isten mindent ismer, amit az em-

ber félreért és tévesen magyaráz. Ügyünket nyugodtan kezébe 

tehetjük. Akik belé vetik bizalmukat, azok ügyét éppoly biztosan 

igazolja, mint ahogy felderítette Ákán bűnét. 

                                                           
6 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 78. o. 
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Az az Isten akarata, hogy népe között egység és testvéri szeretet 

legyen. Megfeszítése előtt Krisztus azért könyörgött, hogy tanít-

ványai egyek legyenek, amint ő is egy az Atyával, és elhiggye vi-

lág: Isten küldte őt. Ez a rendkívül megindító és csodálatos imád-

ság minden időkre érvényes, egészen napjainkig, mert szavai így 

hangzottak: „De nemcsak őérettük könyörgök, hanem azokért is, 

akik az ő beszédökre hisznek majd énbennem." (Jn 17:20) Míg az 

igazság egyetlen alapelveit sem áldozzuk fel, állandóan töreked-

jünk arra, hogy elérjük az egység eme szintjét. Ez tanítványsá-

gunk bizonyítéka.  

Péter apostol inti a gyülekezetet: „Végezetre mindnyájan legye-

tek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, 

kegyesek. Nem fizetvén gonosszal a gonoszért, avagy szida-

lommal a szidalomért: sőt ellenkezőleg áldást mondván, tudva 

hogy arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek." (1Pt 3:8-9)7 

 Testvérek, ne csak a pogányok között legyetek misszionáriu-

sok, hanem munkatársaitok között is. Sok időt és fáradságot igé-

nyel egy lelket a jelenvaló igazságról meggyőznünk. Ha azonban a 

lelkek az igazsághoz térnek a bűnből, a menny angyalai örülnek. 

Azt gondoljátok, hogy a szolgáló lelkek, akik ezen lelkek felett 

őrködnek, örülnek annak, ha látják, hogy mily közömbösen keze-

lik őket azok, akik keresztényeknek vallják magukat? Döntő lehet 

egy ember életében az, hogy mások mennyire kedveznek neki. Ez 

azonban részrehajlás, az egyiknek kedveznek, míg a másikkal 

visszautasítóan viselkednek. 

Nem szükséges, hogy elkezdjük megpróbálni egymást szeretni. 

Krisztus szeretetére a szívünkben vagyunk rászorulva. Ha énünk 

Krisztusban felolvad, akkor az igazi szeretet önkéntelenül is elő-

tör majd.8 

                                                           
7 Ellen G. White: Pátriárkák és Próféták, 483. o. 
8 Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 306. o. 



3. lépés 

KÉSZEN AZ ODAAD[SRA – LÉGY BUZGÓ! 

„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? 

magatokat próbáljátok meg." 

Ján 13:34 

 

 Aki Istent mindenekfölött szereti, szomszédját pedig úgy, 

mint önmagát, az szüntelen annak tudatában fog dolgozni, hogy 

ő a világ, az angyalok és emberek látványossága. Isten akaratát a 

sajátjává téve, életében meg fog mutatkozni Krisztus kegyelmé-

nek átalakító hatalma. Minden életkörülményben Krisztus példá-

ja vezérli majd. 

Isten minden igaz, önfeláldozó munkása készséggel ad - és oda-

szánja magát - mások javára. Krisztus mondja: „Aki szereti a 

maga életét, elveszti azt és aki gyűlöli a maga életét e világon, 

örök életre tartja meg azt." (Jn 12:25) Odaadó és gondos igyeke-

zettel segítve ott, ahol arra szükség van, az igaz keresztény meg-

mutatja Isten és embertársai iránti szeretetét. Lehet, hogy életét 

elveszti szolgálata során. De amikor Krisztus eljön, hogy ékköveit 

összegyűjtse, újra visszakapja majd. 

Testvéreim! Ne pazaroljatok sok pénzt és időt az én külsőségeire. 

Akik ezt teszik, sok olyan dolog megtételét mulasztják el, melyek 

által másokat vigasztalhattak volna, melegséget öntve fáradt lel-

kükbe. Mindannyiunknak tanulnunk kell, hogyan használjuk hű-

séggel a gyakran utunkba kerülő lehetőségeket arra, hogy re-

ményt és világosságot vigyünk mások életébe. Hogyan is hasz-

nálhatnánk ezeket a lehetőségeket, ha gondolataink középpont-

jában énünk áll? Az én-központú ember számtalan olyan alkal-
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mat elmulaszt, amikor tettével mások és saját maga áldására le-

hetne. Krisztus szolgájának kötelessége, hogy minden körül-

ményben azt kérdezze: „Mit tehetek másokért?" Miután megtet-

te, a tőle telhetőt, bízza az eredményt Istenre. 

Úgy szeretnék élni, hogy a jövőből visszatekintve azt érezzem: 

minden tőlem telhetőt megtettem. Isten mindenkinek ad örömet, 

melyet a gazdag és a szegény egyformán élvezhet. Ez az öröm a 

tiszta gondolatok és az önzetlen tettek művelésében; valamint 

együtt érző szavakban és jócselekedetekben rejlik. Az ilyen szol-

gálatot végzőkből Krisztus világossága árad, hogy az a megannyi 

árnyéktól elsötétült életben ragyogjon. 

Megcsúfoljuk Istent, amikor nem tárjuk nyíltan egymás elé az 

igazságot. De ha tesszük, tegyük szeretettel, a gyengédség és 

együttérzés hangján. 

Az utolsó napok veszélye fenyeget. Szégyent hoznak Istenre azok, 

akik énjük kielégítésére élnek. Isten nem munkálkodhat általuk, 

mert helytelenül mutatnák be Őt azok előtt, akik nem ismerik az 

igazságot. Vigyázzatok, nehogy meggondolatlan költekezésekkel 

álljatok útjába ennek a munkának, amit az Úr - a bűnökben lele-

dző világhoz szóló - figyelmeztető üzenetek hirdetése által végzett 

volna el. Tanuljátok meg a gazdaságosságot és személyes kiadá-

saitokat szorítsátok le a legszükségesebbekre. Isten ügyének 

szükséges eszközeiért hangzik minden oldalról a segélykiáltás. 

Isten látja, hogy büszkeséget melengettek. Látja, hogy olyan áldá-

sokat kell megvonni tőletek, melyek nem gyarapodásotokat, ha-

nem önző büszkeségetek kielégítését szolgálták... 

SEGÍTS A SZÜKSÉG IDEJÉN! 

Gyakran előfordul, hogy azok, akik olyan helyen dolgoznak, ahol 

a munka nem túl régen kezdődött, nélkülözniük kell a szükséges 

eszközöket. Munkájuk az ilyen eszközök hiánya miatt eredmény-
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telennek látszik, de nem kell aggódniuk! Vigyék az egész ügyet 

imában Isten elé! Amikor új területen próbáltunk munkát kezde-

ni, gyakran ütköztünk lehetőségeink határába. Néha úgy tűnt, 

hogy tovább már nem haladhatunk. De magunkat mindenkor 

megtagadva, könyörgéseinket folyamatosan a mennyei trón elé 

tártuk. Isten odafigyelt és választ küldött imáinkra: anyagiakat 

küldött a mű előbbre vitelére. 

Hozzátok minden gondolataitokat a Megváltó lábaihoz! „..kérje-

tek és megkapjátok..." (Jn 16:24). Dolgozzatok, imádkozzatok és 

higgyetek teljes szívvel! Ne várjátok, hogy a pénz a kezetekbe 

kerü, mielőtt bármit is tennétek! Menjetek előre hitben! Isten 

kijelentette, hogy az igazság zászlajának sok helyen kell lobognia. 

Miközben Istenhez imádkoztok segítségért, tanuljatok meg hinni.  

Gyakoroljátok az önmegtagadást, mert Krisztus egész élete föl-

dünkön az önmegtagadás élete volt. Azért jött, hogy megmutassa, 

mivé kell válnunk, és mit kell tennünk, hogy örök életet nyerjünk. 

Tedd meg, ami tőled telik, aztán várj türelemmel, reményteljesen 

és örömmel, mert Isten ígérete nem maradhat el. A kudarc oka, 

hogy sokan, akik Isten munkáját anyagiakkal támogathatnák, 

nem hisznek igazán. Minél tovább tartják vissza pénzüket, annál 

kisebb lesz a hitük. Az ilyenek akadályépítők, s félelmetesen hát-

ráltatják Isten munkáját. 

Kedves Munkatársaim! Legyetek őszinték, reménykedők és bát-

rak. Hittel tegyetek minden lépést! Ha a tőletek telhetőt megte-

szitek, az Úr meg fogja jutalmazni hűségeteket. Az életadó kútból 

merítsetek testi, szellemi és lelki erőt. Ígéretünk van arra nézve, 

hogy megszentelt, megtisztított, megfinomított és megnemesített 

érett korra fogunk jutni. Szükség van arra a hitre, ami majd ké-

pessé tesz bennünket annak meglátására, Aki láthatatlan. Amint 

szemeteket felé irányítjátok, mély szeretetet fogtok érezni azok 

iránt, akikért Ő meghalt, és erőt nyertek az új munkához. 
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Egyedüli reménységünk Krisztus. Jöjjetek Istenhez annak nevé-

ben, aki életét adta a világért! Bízzatok áldozatának hatékonysá-

gában! Mutassátok meg, hogy szeretete és öröme lelketekben 

lakozik, s emiatt örömötök teljes. Ne szóljatok többé hitetlenül! 

Istenben van az erőnk. Imádkozzatok sokat! Az ima táplálja a 

lélek életét. A hittel mondott ima olyan fegyver, mely által az el-

lenség minden támadását sikeresen visszaverhetjük. 

„Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat 

próbáljátok meg..." (2Kor 13:5) Vizsgáljuk meg alaposan lelkün-

ket, természetünket, gondolatainkat, szavainkat, hajlamainkat, 

indítékainkat, tetteinket! Hogyan tudnánk értelemmel kérni, 

amire szükségünk van, hacsak a Szentírás által meg nem vizsgál-

juk egészségünk állapotát? 

Sokan vallásos életük kanyargós ösvényeit járják. Könnyelmű és 

véletlenszerű imákat mondanak. A felelős tisztségeket betöltők 

gondoljanak arra, hogy kijelölt munkájukat maguktól nem képe-

sek véghezvinni. Mindennap szem előtt kell tartaniuk, hogy a világ 

látványosságai lettek, mind angyaloknak, mind embereknek. 

Senki nem várhat arra, hogy majd valaki munkaterületre helyezi, 

és drága munkaeszközökkel látja el, hogy jót tegyen. Aki szolgál, 

végezze munkáját vidáman, bármilyen egyszerű és bárhol legyen 

is az! Krisztus - aki mindenben példaképünk - szegény volt, hogy 

szegénysége által sokakat gazdaggá tegyen. 

Akinek szíve Isten kegyelmével és szenvedő embertársai szerete-

tével van tele, az - bárhol is van - alkalmat fog találni arra, hogy 

bátorító szavakat szóljon a megfáradtakhoz. A keresztény mun-

kálkodjon szelíden és alázattal Mesteréért, az élet zaja és nyüzs-

gése között is megőrizve becsületességét. 

Isten olyan embereket hív, akik minden tevékenységükben Őt 

szolgálják. Az üzlet átokká lesz ott, ahol Isten törvénye nem válik 

a hétköznapi élet törvényévé. Bármilyen tennivalója is van vala-
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kinek Isten művében, annak állhatatosan kell őriznie a becsüle-

tességet. Ahogyan térden állva a menny segítségét kéri, úgy kell 

az üzleti ügyekben is Istenre hagyatkoznia! A Szentírást tanul-

mányozva, szüntelenül emlékezzen az Úrra! Így, a jámbor és be-

csületes ember keresztény életet élhet ott, ahol a szabados gon-

dolkodású még alacsonyabbra süllyed. 

A világ ma sem kedvez jobban a keresztény jellem fejlődésének, 

mint Noé napjaiban. Az emberek gonoszsága olyan messze ható 

volt akkoriban, hogy Isten így szólt: „... Eltörlöm az embert, akit 

teremtettem, a földnek színéről, az embert, a barmot, a csúszó-

mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat 

teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt ...Noé igaz, 

tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között Istennel jár vala 

Noé" (1Móz 6:7-9). Igen, elkorcsosult korának romlása ellenére 

Noé örömet tudott szerezni Teremtőjének. 

A föld történelmének utolsó napjaiban, a bűn és a romlás korá-

ban élünk és nekünk is úgy kell járnunk, hogy Isten örömét lelje 

bennünk! Dicsérjük azt, „...aki a sötétségből az ő csodálatos vi-

lágosságára hívott el titeket" (1Pt 2:9)! 

Közvetlenül megfeszítése előtt mondott imájában Krisztus így 

szólt: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy 

őrizd meg őket a gonosztól." (Jn 17:15)    

A LEGNEMESEBB SZOLG[LAT 

Mi lehet nemesebb szolgálat az önmagát értünk feláldozó Jézus 

szemében, mint amikor férfiak és nők Isten által elismert jellemet 

alakítanak ki; önmegtagadó és önfeláldozó életet élnek, valamint 

elkészülnek a végső próbára, hogy Isten családjának tagjai legye-

nek? Miféle törekvés lehet kedvesebb a végtelen szeretet számá-

ra? Milyen munka adja a legnagyobb megelégedést és örömöt az 

Atyának és a Fiúnak? - A veszendő lelkek megmentése. Krisztus 
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halála az evangélium megmentő erejét hozta az emberek közé. 

Azok, akik együttműködnek vele kegyelmi munkája továbbvitelé-

ben, vagyis Istentől kapott erejüket a közel és távol lévők meg-

mentésére használják, osztozni fognak a Megváltó örömében, 

amikor a megváltottak serege körülveszi Isten trónját. 

Isten sokkal nagyszerűbb képességeket és lehetőségeket adott 

szolgáinak a munka előbbre vitelére, mint amilyeneket ők ma 

használnak.  

„Ó, az Úr intézményei - szólt a mennyei küldött - nagyon elma-

radtak a jelenben teljesedő igazságok értékéhez képest.” Súlyos 

tévedés történt a kötelességek felmérése kapcsán. A fagyos lég-

kör, melyben megannyi hívő elégedetten él, visszatartja azokat az 

önfeláldozó törekvéseket, melyekre a világ figyelmeztetése és 

lelkek megnyerése végett szükség lenne. 

A sötétség erői hatalmas erővel dolgoznak, és évről évre emberek 

ezrei - minden nemzetből, ágból és nyelvből - távoznak el minden 

figyelmeztetés és felkészültség nélkül. Hitünk értelmének megha-

tározóbbnak és világosabbnak kellene lennie. 

„Kérdezd meg intézményeimet és gyülekezeteimet: ‚Hisztek-e 

Isten Igéjében? Ha nem, akkor miért vagytok misszionáriusok? 

Önmegtagadó és önfeláldozó munkát végeztek-e? Elhiszitek-e, 

hogy Isten Igéje komolyan mondja, amit mond? Tetteitek mutat-

ják, hogy nem. Hogyan tekintetek majd Isten ítélőszékénél azok-

ra a milliókra, akik figyelmeztetés nélkül távoznak a halálba? 

Lesz-e második próbaidő? - Nem! Nem! Ezt a téveszmét is fel 

kellene adni valamikor. Jelenlegi próbaidőnk az egyetlen, amiben 

részünk lehet. Értsétek meg, hogy az elbukott emberek megváltá-

sát ebben a jelenlegi életben kell biztosítani, különben örökre el-

vesztek! 
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FELELŐSSÉGÜNK 

A laodiceai üzenet a mai egyházhoz szól. Hisztek-e ebben az üze-

netben? Így éreztek-e szívetekben? Vagy szüntelen ezt hajtogatjá-

tok: Gazdagok vagyunk és semmire sincs szükségünk. Az örökké-

való igazság talán hiábavalóan adatott ennek a népnek, hogy azt a 

világ minden más nemzetével megismertesse? Isten választott 

egy népet, melyet az örök következményekkel járó igazság leté-

teményesévé tett. A neki adott világosságnak kell megvilágítania 

az egész földet. Hibát követett volna el Isten? Tényleg mi va-

gyunk az Ő kiválasztott közvetítői? Mi vagyunk azok a férfiak és 

nők, akiknek a Jelenések könyve tizennegyedik fejezetét és a 

megváltás üzenetét kell hirdetni a romlás szélén állóknak? Úgy 

teszünk, mintha mi lennénk azok? 

Isten küldötte tiszta, jól kivehető hangon szólt: „Mit csináltok? Bár-

csak felfoghatnátok! Bárcsak megértenétek, hogy mennyire fontos 

és hogy mit is jelent a figyelmeztető üzenet számotokra és a világ 

számára! Ha értenétek, akkor annak Lelke töltene be titeket, aki 

életét adta a világért. Akkor együttműködnétek vele, hogy elszánt 

és önfeláldozó erőfeszítéseket tegyetek a bűnösök megmentéséért." 

„Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja 

meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság" (1Jn 2:4). A gyü-

lekezetnek ébredésre van szüksége. Bárcsak láthatnánk milyen 

gyorsan haladnak az üzenetek gyülekezetről gyülekezetre. Milyen 

készséggel támogatnák akkor a hívek Isten művét! Isten felhívja 

figyelmünket, hogy vigyázzunk és imádkozzunk. Tisztítsátok meg 

otthonaitokat a bálványképektől, ami felemésztette a pénzt, ami-

nek inkább Isten kincstárába kellett volna befolynia. A világos-

ságnak égő lámpásként kell világítania. Keressék komolyan az 

Urat azok, akik az üzenetet hordozzák a világnak, hogy Szentlelke 

bőséggel áradhasson rájuk! Imádkozzatok Isten erejéért, hogy 

eredményesen dolgozhassatok közeliekért és távoliakért egyaránt! 
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A FIGYELMEZTETÉSNEK HANGOZNIA KELL 

A hitünknek őszintének kell lennie. Eddig még nem sokat értet-

tünk meg az igazság valódiságából. Csak félig hiszünk a Bibliá-

ban. Az ember élete megmutatja, hogy milyen hite van. Annak 

ellenére, hogy az idők jelei világszerte teljesednek, az Úr eljöve-

telében való hit egyre gyengül. A figyelmeztetésnek tisztán, vilá-

gosan és biztosan kell hangoznia. Saját érdekünkben meg kell 

ismernünk azokat a feltételeket, melyek mellett véghezvihetjük 

saját megváltásunkat, nem felejtve el, hogy Isten az, aki munkálja 

mind az akarást, mind a véghezvitelt, jókedvéből. 

Nem lenne jó, ha a hagyomány és a magabiztos tévtanok árada-

tában sodródnánk! Istennel kell együttműködnünk! Keljünk fel 

és világítsunk! Nincs időnk viszálykodásra. Az igazság ismerőinek 

most kell szív és szándék szerint eggyé válniuk. Tegyünk félre 

minden különbözőséget! A gyülekezetek tagjainak egyesült erővel 

kell munkálkodniuk a Fej irányítása alatt. 

Az igazság ismerői keljenek fel és világítsanak! „Kiálts teljes to-

rokkal, ne kíméld; mint trombita emeld fel hangodat..." (Ésa 

58:1) Ne csonkítsátok meg az igazságot! Kiáltsatok az élő Isten-

hez! Ne az embert keressétek, kinek lélegzete az orrában van. Ha 

kinyitjátok az ajtót, eljön hozzátok a Vigasztaló. „Lévén 

annakokáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az 

Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem oly főpa-

punk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem 

aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a 

bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi széké-

hez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, al-

kalmas időben való segítségül." (Zsid 4:14-16)1 

                                                           
1 Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, Keresztény tapasztalat c. fejezet, 80-87. o.  



4. lépés 

ISTEN NÉPÉNEK EGYSÉGES CSELEKVÉSE 

„Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben,  

akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!”  

Jn 17:11 

A GYÜLEKEZET ISTEN ESZKÖZE! 

 A gyülekezet, mint szervezet Isten eszköze, amely népe kö-

zött a rendet és a fegyelmet fenntartja. Istentől kapott üzenetét 

nem csak az egyes tagok személyes bizonyságtevése által juttatja 

el a világnak, hanem az egyháznak, mint Krisztus testének egysé-

ges bizonyságtevése által is.1 

„És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pe-

dig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved-

ben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” Jn 17:11 

 A különböző természetű emberek között uralkodó összhang 

és egység a legerősebb bizonysága annak, hogy Isten elküldte Fiát 

e világra, hogy megmentse a bűnösöket… Azonban ezt az egysé-

get csak Isten Lelke hozhatja létre… Ha oly mértékben törek-

szünk az egységre, ahogyan Isten kívánja, akkor elérjük azt. 

Isten nem kíván sok intézményt, nagy épületeket és külső fitogta-

tást, hanem egy különleges, Istentől választott, kedves nép egysé-

ges cselekvését, akik egymással egyesülve elrejtik életüket Krisz-

tussal Istenben. Mindenkinek meg kell állnia helyén és tisztségé-

ben. Mindenkinek helyes befolyást kell gyakorolnia gondolatai, 

                                                           
1 Hetednapi Adventista Egyház Gyülekezeti kézikönyve 
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szavai és cselekedetei által. Ha Isten minden munkása megteszi 

ezt, csak akkor lesz Isten műve teljes, részarányos egész; nem 

előbb.2 

 Sátán jól tudja, hogy csak a rendet és egységes cselekvést 

kísérheti siker. Jól tudja, hogy a mennyben tökéletes rend ural-

kodik, hogy az angyali seregek minden mozdulatát eredményes-

ség és teljes fegyelem jellemzi. Jól megfontolt törekvése az, hogy 

a hitvalló keresztényeket minél távolabbra vezesse el a mennyei 

rendtől, ezért Isten hitvalló népét is megcsalja. Elhiteti velük, 

hogy a rend és fegyelem a lelkiség ellensége, hogy egyetlen biz-

tonságuk, ha a maguk útját járják, Ezért ezek az elhitetett embe-

rek elkülönülnek a keresztények azon közösségeitől, akik arra 

törekszenek, hogy megalapozzák a fegyelmet és az egységes cse-

lekvést. A rend megalapozására irányuló minden törekvést ve-

szedelmesnek, jogos szabadságuk korlátozásának tekintenek, és 

úgy félnek tőle, mint a pápaságtól. Ezek a félrevezetett személyek 

erénynek tekintik és kérkednek szabadságukkal, hogy függetlenül 

gondolkodnak és cselekszenek. Nem fogadják el mások szavait, 

mert ők nem felelősek senkinek sem. Láttam, hogy Sátán külön-

leges munkája az emberek elhitetése, hogy Isten azt akarja, hogy 

járjanak önállóan, saját lábukon, testvéreiktől függetlenül.3 

 Egy előremutató, bátor lépés a mű vezetői részéről arra kész-

teti majd a testvéreket közel s távol, hogy komoly erőfeszítéseket 

tegyenek a munka sűrűjében, követve Vezetőnket, Jézus Krisz-

tust; és így, amint lelkek térnek meg az igazsághoz, Annak dicsé-

rete, aki a trónon ül egyre hangosabb és erőteljesebb lesz. 

Meg kell értenünk, hogy a munkások közötti tökéletes egység 

elengedhetetlen Isten művének sikeres befejezéséhez. A békesség 

megőrzéséhez mindenkinek kérni kell a bölcsességet a Nagy Ta-

                                                           
2 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezetnek, 49. o. 
3 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezetnek, 276-277. o. 
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nítótól. Legyünk nagyon óvatosak, ha olyan ambiciózus javaslata-

ink vannak, amelyek esetleg nézeteltéréseket okozhatnak.  

Tanulmányozzuk az Apostolok cselekedetei 2. fejezetét. A korai 

egyházban Isten Lelke csak azokon keresztül nyilvánult meg, akik 

harmonikus egységben voltak egymással. Pünkösd napján mind-

nyájan egy akarattal voltak együtt. 

A Krisztus követői közötti egység a bizonyítéka annak, hogy Isten 

elküldte Fiát a bűnösök megmentésére. Ez az Ő hatalmának bi-

zonysága; Isten csodálatos hatalmán kívül semmi sem bírhatja 

közös cselekvésre a különböző természetű embereket, hogy 

egyetlen céljuk legyen, az igazságot hirdetni szeretetben. 4 

 Megváltónk ígérettel köti össze tanításait; ha ketten vagy 

hárman egyetértve kérnek valamit Istentől, megkapják. Krisztus 

itt elénk tárja azt, hogy ha el akarunk érni egy bizonyos célt, kéré-

sünkben teljes összhangban kell lennünk másokkal. Az egyesült 

ima nagy fontossággal bír, amikor közös célért imádkozunk. Isten 

meghallgatja az egyének imáit, azonban ebben az esetben Jézus 

különleges és fontos tanításokat adott, amelyek rendkívüli jelen-

tőséggel bírtak újonnan megalapított földi egyháza számára. Meg 

kell egyezniük azokban a dolgokban, amelyeket kérnek, és ame-

lyekért imádkoznak. Az ima ne csak egy tévedő ember kívánsága 

és kérése legyen, hanem több személynek ugyanazon dologra 

irányuló óhaja.5 

 Az Úr arra vágyik, hogy választott szolgái megtanulják, hogy 

hogyan dolgozzanak összhangban és egységben egymással. Egye-

sek számára úgy tűnhet, hogy a munkatársak között oly nagy a 

különbség lelki ajándékaik tekintetében, hogy nem tudják erőfe-

szítéseiket összehangolni; de amint ráébrednek arra, hogy milyen 

                                                           
4 Ellen G. White: Bizonyságtételek 9. kötet 
5 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezetnek, 273. o. 
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sokféle gondolkodású embert kell elérni, hogy talán valaki eluta-

sítaná az igazságot, ha az egyik munkás megközelítése által is-

merné azt meg, míg a másik munkás szolgálata és megközelítése 

nyomán elfogadná az igazságot, akkor remélhetőleg igyekeznek 

majd egymással egységben munkálkodni. Képességeik, ha még-

oly különbözőek is, ugyanannak a Léleknek az irányítása alá ke-

rülhetnek. Minden szó és cselekedet napvilágra kerül, minden 

kedvesség és szeretet nyilvánvalóvá lesz; és amint minden mun-

kás hűségesen elfoglalja a számára kijelölt helyet, Jézus főpapi 

imája, amit követőnek egységéért mondott el, válaszra talál, és a 

világ megtudja majd, hogy ezek az Ő tanítványai.6  

 Egyetlen sereg sem lehet eredményes, ha különböző részei 

nem működnek együtt. Ha minden katona úgy cselekedne, hogy 

figyelmen kívül hagyja a másikat, a hadsereg azonnal szétesne. 

Ahelyett, hogy az összefogott cselekvéstől megerősödnének, ere-

jüket felületes, értelmetlen erőfeszítésekre pazarolnák el. Krisz-

tus azért imádkozott, hogy tanítványai egyek legyenek Vele, aho-

gyan Ő is egy az Atyával. 

Akármilyen kiváló is egy ember, nem lehet jó katona, ha függet-

leníti magát. Alkalmanként előfordulhat, hogy jól sikerül valami, 

de az eredmény általában értéktelen és a végén gyakran inkább 

baj származik belőle, mint jó dolog. Akik önállóskodnak, a látsza-

tért cselekszenek, hogy odafigyeljenek rájuk, rövid ideig tündö-

kölnek, azután egyszerűen eltűnnek. Mindannyiunknak egy 

irányba kell húznunk, azért, hogy hatékonyan szolgálhassuk az 

ügyet… Isten együttműködést vár el vitézeitől, és azért, hogy ez 

megvalósulhasson a gyülekezetben az önmérséklet alapvető; ön-

mérsékletet kell tanúsítanunk.7 

                                                           
6 Ellen G. White: Bizonyságtételek 9. kötet 145. o. 
7 Ellen G. White: Szemelvények III. kötet, 24. o. 
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 Majd ha feladod saját akaratodat és saját bölcsességedet, 

majd ha Krisztustól tanulsz, akkor nyersz beengedést az Isten 

országába. Isten teljes, feltétel nélküli átadást igényel. Add át 

életed neki, hogy Ő vezesse és alakítsa azt! Vedd nyakadba igáját! 

Vesd alá magad irányításának és tanításának! Ha nem válsz 

olyanná, mint egy kis gyermek, soha nem léphetsz be a mennyei 

országba. 

Mialatt ezek a szavak elhangzottak, néhányan szomorúan elfor-

dultak és elvegyültek a gúnyolódók között. Mások, könnyekkel 

teli, megtört szívvel kértek bocsánatot azoktól, akiket megsebez-

tek. Nem törődtek saját méltóságukkal, hanem minden lépésnél 

ezt kérdezték: „...mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek?" 

(ApCsel 16:30). A válasz ez volt: „Bánjátok meg azért és térjetek 

meg, hogy bűneitek előttetek mehessenek az ítéletre és eltöröl-

tessenek." 

Amint az emberek elé tártam ezeket az alapelveket a szombati 

istentiszteleten, mindnyájukon az látszott, hogy úgy érzik, hogy 

az Úr szól gyönge eszközén keresztül. 

Elérkezett az idő, amikor számítanunk kell arra, hogy az Úr nagy 

dolgokat fog tenni értünk. Törekvéseink nem hagyhatnak alább! 

Növekednünk kell az Úr kegyelmében és ismeretében! Mielőtt a 

munka lezárul és Isten népének elpecsételése befejeződik, része-

sülni fogunk Isten Lelkének kitöltésében. Mennyei angyalok lesz-

nek köreinkben. Most van a mennyre való felkészülés ideje. Isten 

minden parancsa iránti teljes engedelmességben kell járnunk. 8 

GYÜLEKEZETI ÉBREDÉS 

 Amikor a gyülekezet ráébred szent elhívatására, akkor majd 

sokkal több odaadó és gyümölcsöző ima megy fel a mennybe, 

                                                           
8 Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, 103-104. o. 
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amely azt kéri, hogy a Szentlélek mutassa meg Isten népének a 

lelkek megmentésére irányuló kötelességét. Biztos ígéretünk van 

arra nézve, hogy Isten minden kereső lelket magához von… 

Amikor a gyülekezet megérti, hogy minek kell végbemennie a vi-

lágban, a tagok tusakodni fognak azokért, akik nem ismerik Istent 

vagy lelki tudatlanságukban nem képesek felfogni a jelennek szóló 

igazságot. Minden tettünket önfeláldozásnak és önmegtagadásnak 

kell átszőnie! Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy életünkben sem-

milyen következetlenség ne legyen! Nem mulaszthatjuk el bemu-

tatni másoknak, hogy az imában való vigyázás azt jelenti, hogy 

imáinkat Istennél hagyjuk, hogy megválaszolhassa azokat… 

Vajon felismeri-e felelősségét a gyülekezet? Isten arra vár, hogy 

Krisztus, a legnagyobb misszionárius Lelkét adja azoknak, akik 

önmegtagadó és önfeláldozó odaszánással dolgoznak. Amikor 

Isten népe befogadja ezt a Lelket, erő fog áradni belőle.9 

GYORS MUNKA 

 Amikor az isteni hatalom egyesül az emberi erőfeszítéssel, a 

munka úgy terjed, mint tűz a tarlón. Isten olyan erőket fog alkal-

mazni, melyeknek eredetét ember képtelen felfogni. Angyalok fog-

ják végezni a munkát, amit embereknek kellett volna, ha a végre-

hajtás áldását nem vetették volna meg, válaszul Isten igényére.10 

 Mennyei Atyánk sohasem vonta meg világosságát gyermekei-

től. Az újszövetségi lelki adományok sem csökkentek, sőt inkább 

csodálatosan megnövekedtek, hiszen Isten országának ügye és 

munkája sem szorítkozott többé egyetlen népre vagy országra, ha-

nem kiterjedt az egész föld kerekségére s felölelt minden nemzetet.  

                                                           
9  Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, 109. o. 
10  Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 146. o. 
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A lelki adományok a végidőben a maguk teljességében nyilatkoz-

nak meg s a gyülekezet, Krisztus teste, a lelki adományok teljes-

sége által tökéletesen kinyilatkoztatja azt, aki „mindeneket betölt 

mindenekkel". (Ef. 1,23) Minél számosabbak az ajándékok, minél 

gazdagabb tevékenységet fejtenek ki s minél kiterjedtebb a mun-

katerületük, annál jobban megdicsőíttetik az összes jó ajándékok 

Adományozója, s annál gyorsabban következik be a jó mag teljes 

megérése az eljövendő nagy aratásra.11 

A SZOLG[LAT ÉS ÖNFEL[LDOZ[S LELKE 

 Sokáig várt Isten a szolgálat lelkére, hogy birtokba vehesse az 

egész gyülekezetet, s mindenki képessége szerint dolgozzon néki. 

Ha Isten egyházának tagjai elvégeznék kijelölt munkájukat az 

ínséget szenvedő bel- és külterületeken, az evangéliumi megbízás 

teljesítésével az egész világ hamar figyelmeztetve lenne és az Úr 

Jézus visszatérne e földre hatalommal és nagy dicsőséggel. 

Mindenütt megvan a hajlam arra, hogy a szervezetek munkáját 

egyéni törekvésekkel pótolják. Az emberi bölcsesség hajlik az egye-

sítésre, a központosításra, nagy gyülekezetek és intézmények épí-

tésére. Sokan elhagyják az intézmények és szervezetek jótékonysá-

gi munkáját; mentegetve magukat a világgal való kapcsolatuk mi-

att; szívük meghidegül, önmagukkal vannak elfoglalva, és érdekte-

lenekké válnak. Az Isten és ember iránti szeretet kihal a lélekből.  

Krisztus megparancsolta követőinek az egyéni munkát, a mun-

kát, amit nem lehet megbízásból végezni. A betegek és szegények 

szolgálatát, az elveszetteknek az evangélium közlését nem kell 

bizottságokra vagy jótékonysági szervezetekre hagyni. Egyéni 

felelősség, egyéni fáradozás, személyes feláldozás az evangélium 

kívánalma.12 

                                                           
11 Ellen G. White: Tapasztalatok és látomások, 5. o. 
12 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 54. o. 
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A LELKI GYENGESÉG ÉS VAKS[G IDEJE 

 Mindenben igazolva voltam, amit Minneapolisban állítot-

tam, hogy a gyülekezetekben reformnak kell végbemennie. Meg 

kell újulniuk, mert gyengeség és vakság lett úrrá a népen, mely 

nagy világossággal, drága alkalmakkal és kiváltságokkal lett meg-

áldva.13 

AZ EGYH[ZTAGS[G NEM BIZTOSÍTJA AZ ÜDVÖSSÉGET 

 Ünnepélyes kijelentést tettem az egyháznak, hogy a gyüleke-

zeti listán szereplő húsz tag közül egy sincs felkészülve, hogy be-

fejezze földi pályafutását, mintha - mint a közönséges bűnösök - 

valóban Isten és remény nélkül lennének a világban. 

A GABON[TÓL ELV[LASZTOTT POLYVA 

Rostarázás lesz. A polyvát idejében el kell választani a gabonától. 

A gonoszság megsokasul, amint a szeretet sokakban meghidegül. 

Ez az az idő, amikor az őszinték megerősödnek.   

Az Úr hamar eljön. Minden gyülekezetben megtisztító, rostáló 

folyamatnak kell lennie, mert vannak közöttünk gonosz emberek, 

akik nem szeretik az igazságot, és nem tisztelik Istent.   

A rostálás idejében vagyunk, abban az időben, amikor minden 

rostálandó meg lesz rostálva. Az Úr nem bocsát meg azoknak, 

akik tudják az igazságot, de nem szólják, és nem engedelmesked-

nek parancsolatainak.14 

 

                                                           
13 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 35. o. 
14 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 121. o. 
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A KÉSŐI ESŐ ÍGÉRETE 

 A Lélek kitöltése az apostolok idejében „a korai eső" volt és 

dicsőséges volt annak eredménye. De a késői eső kiadósabb lesz.   

Mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr né-

pe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem 

volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére.15 

Amikor a gyülekezetek élővé, dolgozó gyülekezetté lesznek, őszin-

te kérésükre megkapják a Szentlelket... Akkor a menny ablakai 

megnyílnak a késői eső zápora számára.   

Isten Lelkének nagy kiárasztása, - amely dicsőségével beragyogja 

az egész földet - nem jön addig, míg nem vagyunk felvilágosult 

nép, amely tapasztalatból tudja, mit jelent Istennel együtt dol-

gozni. Amikor teljesen, őszintén odaszenteljük magunkat Krisz-

tus szolgálatára, Isten elismeri e tényt Lelkének mérték nélküli 

kiárasztása által; de ez nem történik meg addig, amíg az egyház 

nagyobb része nem dolgozik együtt Istennel.16 

                                                           
15 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei 131. o. 
16 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei 136. o. 



5. lépés 

ISTEN H[ZA 

„Az én házam imádságnak háza;” 

Luk 19:46 

 

 Ted Wilson ezt tanácsolta az adventi népnek a 2010. évi Ge-

nerál Konferencián: „Előre menjetek, ne vissza! Alkalmazzátok a 

Krisztus-központú, bibliai megalapozással bíró istentiszteleti 

formákat és zenét a gyülekezeti szolgálati gyakorlatban!  

Egyrészt megértjük azt, hogy az istentiszteleti szolgálatok és a 

kultúrák különbözőek lehetnek a világon, de nem mehetünk visz-

sza a zavaros, pogány forrásokhoz, ahol a zene és az Isten-imádás 

olyannyira az érzelmekre és tapasztalatokra összpontosít, hogy 

Isten Igéjének a központi szerepe elvész.  

Minden istentiszteletnek, akár egyszerű, akár összetettebb szol-

gálatról van szó, egy dolgot kell cselekednie: felemelni Krisztust 

és megalázni az én-t. Azokat az istentiszteleti formákat, amelyek 

az előadás jelleget és az én-t emelik ki, fel kell váltani a Krisztus-

központú, biblikus megközelítést egyszerűen és kedvesen vissza-

tükröző felfogással. Nem lehet egészen pontos meghatározást 

adni, de ha olvasod az Írásokat, amelyekben Isten jelenlétének a 

szentségéről van szó, a Szentlélek segíteni fog megérteni, mi a 

helyes és mi a rossz.”1  

 Az alázatos hívő keresztény számára Isten háza: a menny 

kapuja. A dicsének, az ima, a Krisztus képviselői által mondott 

szavak Isten kijelölt eszközei, hogy egy népet készítsenek elő a 

                                                           
1 Ted Wilson: Induljatok el! 
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mennyei gyülekezet számára, arra a magasztosabb istentisztelet-

re, ahova „nem mehet be semmi tisztátalan". 

A hívők közösségének szentélye: a gyülekezet. Az istentisztelet 

helyének és módjának szabályai vannak. Ne kezeljük közönyösen 

az Isten tiszteletéhez tartozó dolgokat!  

MAGATART[SUNK ISTEN H[Z[BAN 

Midőn az imádkozók belépnek az összejövetel helyére, illő mó-

don tegyék és csendesen foglaljanak helyet… Közönséges beszé-

det, suttogást és nevetgélést ne tűrjünk meg Isten házában se 

istentisztelet előtt, se utána... Buzgó, tevékeny kegyesség jelle-

mezze az imádkozókat. 

Ha az Isten házába való belépéskor a hívők igazi tiszteletet érez-

nek az Úr iránt, és arra gondolnak, hogy az Ő jelenlétében van-

nak, akkor a csendességben édes ékesszólás fog megnyilatkozni. 

A lelkész méltóságteljes, ünnepélyes arckifejezéssel lépjen be. 

Midőn a szószékhez ér, boruljon le csöndes imában s komolyan 

kérje Isten segítségét. Mily benyomást tesz ez! A gyülekezet min-

den Istenfélő tagja hajtsa meg fejét és egyesüljön vele csöndes 

imában, hogy Isten áldja meg jelenlétével a gyülekezetet és adjon 

erőt emberi nyelven hirdetett igazságának. 

Minden legyen készen a kitűzött órára, és ha egyesek… késnek is, 

ne várjanak rájuk. Ha csak ketten vannak jelen, akkor is igényt 

tarthatnak Isten ígéretére… az összejövetelt tartsák meg ponto-

san a kiszabott időben, akár kevesen, akár sokan vannak jelen. 

ÚGY VISELKEDJ, MINTHA ISTEN L[THATÓ  

JELENLÉTÉBEN LENNÉL! 

Isten végtelen nagyságának érzete és jelenlétének tudata igazi 

tiszteletet ébreszt iránta. Minden szívet mélyen befolyásoljon a 
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láthatatlan Isten jelenlétének érzete. Az ima órája és helye szent, 

mivel Isten van ott jelen, és amidőn magatartásunkkal tiszteletet 

nyilvánítunk ki, az ihletett érzés elmélyül. „Szent és rettenetes az 

ő neve!" (Zsolt 111:9)  

Midőn az összejövetelt megkezdik imával, minden térd hajoljon 

meg a szent Isten előtt és lélekben mindenki emelkedjék fel csen-

des áhítatban Istenhez, aki meghallja a hűséges imádkozók kö-

nyörgését, és az Ige hirdetése eredményes lesz. A sok szívből tisz-

ta, érthető kijelentéssel áradó ének dallama Isten egyik eszköze a 

lélek megmentésének.  

Midőn az Igét szólják, gondoljatok arra testvéreim, hogy Isten 

hangját halljátok választott szolgája által, ezért hallgassátok fi-

gyelmesen...  

Néha egy kisgyermek annyira leköti a hallgatók figyelmét, hogy a 

drága mag nem hull jó földbe és nem hoz gyümölcsöt. Néha fiatal 

testvérek oly kevés tiszteletet tanúsítanak Isten háza és az isten-

tisztelet iránt, hogy a prédikáció alatt állandóan beszélgetnek. Ha 

ezek láthatnák Isten angyalait, amint figyelik őket és feljegyzik 

cselekedeteiket, akkor szégyennel és rettegéssel telnének el ön-

maguk iránt. Isten figyelmes hallgatókat kíván. 

Midőn az áldást kimondják, még mindenki maradjon csendben, 

mintha attól félnének, hogy elvesztik Krisztus békéjét. Mindenki 

tolongás vagy hangos beszéd nélkül távozzék, érezve, hogy Isten 

látható jelenlétében van… A gyülekezet környékét is tartsák tisz-

teletben. Ne tegyék régi barátok találkozóhelyévé, ne ápoljanak 

közönséges gondolatokat, és ne bonyolítsanak le világi üzleteket.  

A GYERMEKEK TANÚSÍTSANAK TISZTELETET! 

Szülők… legyetek segítségükre, hogy Krisztust beleszőjék tapasz-

talataikba! Tanítsátok meg őket arra, hogy a legnagyobb tisztele-

tet tanúsítsák Isten háza iránt! Értessétek meg velük, hogy midőn 
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belépnek Isten házába, szívüket lágyítsák meg és fegyelmezzék 

meg ilyen gondolatokkal: „Isten jelen van! Ez az Ő háza!" „A ma-

gasságos és szent Isten letekint reám, megvizsgálja szívemet, és 

olvassa szívem legtitkosabb gondolatait és életem cselekedeteit!" 

Az érzékeny és fogékony lelkű ifjúság a szerint értékeli Isten 

munkáját, ahogyan szüleik. Sok családfő otthon megkritizálja a 

prédikációt; kétségbe vonja, és könnyedén kezeli… A gyermekek 

sokkal gyorsabban megértik e megjegyzéseket, mint azt a szülők 

gondolják. Lelkük hamis előítélettel telik meg, amelyet az idő se 

változtat meg teljesen. 

Tanúsítsunk tiszteletet Isten neve iránt! Soha ne ejtsük ki az Ő 

nevét tiszteletlenül, vagy gondatlanul! Még imában is kerüljük 

gyakori és szükségtelen ismétlését! Az angyalok elfedezik arcu-

kat, midőn kimondják az Ő nevét. Akkor milyen tisztelettel kell 

kiejtenünk az Ő nevét nekünk, elbukott, bűnös embereknek! 

Láttam, hogy Isten szent nevét tisztelettel és áhítattal kell kiejte-

nünk… Azok, akik felismerik Isten nagyságát és fenségét, szent 

áhítattal veszik ajkukra az Ő szent nevét, aki „hozzáférhetetlen 

világosságban lakozik" és egy ember se láthatja Őt úgy, hogy 

életben maradjon. Láttam, hogy ezeket a dolgokat meg kell értet-

ni és helyesbíteni, hogy a gyülekezet virágozhasson. 

Isten Igéjét tartsuk tiszteletben! Tiszteljük e szent könyvet, ezért 

soha ne használjuk közönséges célra, vagy gondatlanul. Sohase 

idézzük a Szentírást tréfásan vagy szellemeskedő mondásra. 

Mindenekelőtt tanítsák meg a gyermekeket arra, hogy az igazi 

tiszteletet engedelmességükkel mutatják meg. Nincs semmi más 

mód tiszteletünk kinyilvánítására, ami annyira tetszene az Úr-

nak, mintha engedelmeskedünk mindannak, amit Ő mondott. 

Tanúsítsunk tiszteletet Isten képviselői iránt, a lelkészek, tanítók 

és szülők iránt, akiket Isten azért hívott el, hogy Helyette intéz-

kedjenek; ezért az irántuk tanúsított tiszteletünkkel Őt tiszteljük. 
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Jó lenne, ha a fiatalok és öregek elmélkednének a Szentírás ama 

szavain, amelyek kijelentik számunkra, hogy hogyan tekintsük 

azt a helyet, amelyet Isten megkülönböztetett az Ő különleges 

jelenlétével.  

Beszédeddel és példáddal mutasd meg, hogy tiszteletben tartod 

hitedet, és tisztelettel beszélsz a szent dolgokról! Amidőn kezedbe 

veszed a Bibliát, jusson eszedbe, hogy szent helyen állsz; angya-

lok vesznek körül, és ha szemeid megnyílnának, meglátnád őket. 

Magatartásod legyen olyan, hogy mindenkire azt a benyomást 

tedd, hogy tiszta és szent légkör vesz körül téged. Rettenetes kö-

vetkezményekkel jár az, ha nem vagyunk állandó kapcsolatban 

Istennel!  

RUH[ZATOD TERELJE ISTENRE A FIGYELMET! 

Tanítsunk meg mindenkit arra, hogy csinosan, tisztán és rende-

sen öltözködjék, de ne hódoljon a külső ékesítésnek, amely telje-

sen alkalmatlan a szentély számára. Ne fitogtassuk ruházatunkat, 

mert ezzel támogatjuk a tiszteletlenséget…  

Szigorúan ügyeljünk ruházkodásunkra, lelkiismeretesen köves-

sük a Biblia előírásait. A divat istennővé lett, amely uralja a külvi-

lágot, de gyakran belopódzik a gyülekezetbe is. A gyülekezet Isten 

Igéjét tegye mértékegységévé, és a szülők is értelmesen gondol-

kodjanak a világi divat követéséről. Senki se gyalázza meg Isten 

szent helyét feltűnő ruházatával, mert Isten angyalai vannak ott 

jelen. Izrael Szentje így szólt apostola által: „Akiknek ékessége ne 

legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából 

vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett em-

bere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen 

becses az Isten előtt." (1Pt 3:3-4) 2   

                                                           
2 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezeteknek, 282-287. o. 
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 Sokaknak tanításra van szükségük, hogyan jelenjenek meg 

szombaton, az istentiszteleten. Ne jöjjenek Isten jelenlétébe kö-

zönséges ruhájukban, amit hétköznap viselnek! Mindenkinek 

legyen külön szombati ruhája, amit Isten házában visel az isten-

tisztelet alkalmával. Miközben ne alkalmazkodjunk a világi di-

vathoz, mégse legyünk közömbösek külső megjelenésünk iránt. 

Legyünk csinosak és rendesek, de ne ékesítsük fel magunkat. 

Isten gyermekei legyenek kívül és belül is tiszták.3 

A ZENE 

 A zene Isten imádásának egy részét képezi a mennyei királyi 

udvarokban, azért amennyire csak lehetséges, törekedjünk dics-

énekeinkben mi is összhangba jutni a mennyei karokkal. Az ének 

az istentiszteleteknek oly részét képezi, mint az ima, azért át kell 

éreznünk az ének lelkületét, hogy helyesen juttassuk kifejezésre. 

Megmutatták, hogy az ifjúságnak magasabb színvonalon kell áll-

nia és Isten Igéjét kell tennie fő tanácsadójává és vezetőjévé. Ifjú-

ságunkon ünnepélyes felelősség nyugszik, amelyet azonban köny-

nyedén vesznek. Az otthonokban bevezetett zene sok helyen nem 

vezette szentségre és lelkiségre a család tagjait, hanem inkább 

elvonta gondolataikat az igazságról. A léha, haszontalan, közön-

séges éneket és a népszerű, világias zenét szeretik... A zene nagy 

áldás, ha nem élnek vissza vele, de rettenetes átok, ha visszaélnek 

vele. Felizgat, de nem adja meg az erőt és bátorságot, amelyet a 

keresztény csak a kegyelem trónjánál találhat meg...  Sátán foglyul 

ejti az ifjúságot. Sátán ügyes bűvölő, aki romlásba sodorja őket. 4 

 Megborzadok, amint mindenütt tapasztalom a fiatal férfiak 

és nők könnyelműségét, akik vallják, hogy hisznek az igazságban. 

Úgy tűnik, nem Isten foglalkoztatja gondolataikat. Elméjük kép-

                                                           
3 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezeteknek, 205. o. 
4 Ellen G. White: Tanácsoka gyülekezeteknek, 194. o. 
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telenségekkel van tele. Beszédük csak üres, hiábavaló fecsegés. Jó 

zenei hallásuk van, így Sátán tudja, mely szervet kell felhasznál-

nia, hogy felbuzdítsa, lekösse és elbűvölje elméjüket annyira, 

hogy már nem óhajtják Krisztust. Lelkükből hiányzik az Isten 

ismerete és a kegyelemben való növekedés utáni vágy.5 

 Amikor Megváltónk a Végtelenség küszöbéhez vezet ben-

nünket, Isten dicsőségétől ragyogó arccal felfoghatjuk a trón kö-

rüli mennyei kar dics- és hálaénekeit. Amikor az angyalok éneké-

nek visszhangja felcsendül földi otthonunkban, szíveinket köze-

lebb vonja a mennyei énekesekhez. Így a menny közössége már 

ezen a földön megkezdődik számunkra. A mennyei dicséret alap-

hangját ezen a földön kell megtanulnunk.6 

 Szívünk az imának, hálaadásnak szárnyain jöhet közelebb az 

éghez. A mennyben hálával magasztalják, és gyönyörű énekekkel 

dicsőítik Istent, és midőn mi kifejezzük szívünk háláját, istentisz-

teletünk mindinkább hasonlóbb lesz a mennyei seregéhez. „Aki 

hálával áldozik, az dicsőít engem" (Zsolt 50:23), mondja az Úr. 

Lépjünk tehát mindnyájan tiszteletteljes örömmel Alkotónk elé 

hálával és dicsénekekkel. (Ésa 51:3)7 

CSAK AZ URAT MAGASZTALJUK 

 Emberkezek nem is érintették Jerikó falait, Isten úgy rendez-

te tervét, hogy a győzelem kivívását emberek nem tulajdoníthat-

ták önmaguknak, Istent illeti a dicsőség. Így legyen ez a műben, 

amelyben dolgozunk. Embert nem illet dicsőség, csak az Urat 

magasztaljuk. Olvassuk el gondosan Ezékiel harmadik fejezetét.8 

                                                           
5 Ellen G. White: Boldog otthon, 344. o. 
6 Ellen G. White: Előtted az élet. 168. o. 
7 Ellen G. White: Jézushoz vezető út, 79. o. 
8  Ellen G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 99. o. 
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 Isten megújhodást és reformációt kíván. A Biblia szavának, 

és csakis a Bibliának kell megszólalnia a szószéken. De a Bibliát 

megfosztották hatalmától, és ezért a lelkiség mércéje alább szállt. 

Ma sok prédikációból hiányzik a lelkiismeretet felébresztő és lel-

ket megelevenítő mennyei hang… Sokan kiáltanak az élő Istenhez 

jelenlétére vágyakozva. Szóljon hát Isten Szava az emberek szívé-

hez! Az eddig csupán hagyományt, emberi elméleteket és irányel-

veket hallók hadd hallják meg annak hangját, aki megújíthatja 

lelküket az örök életre.9 

 Ahol a nép Istene tiszteletére gyülekszik, egyetlen szó se han-

gozzék el, mely elterelhetné gondolataikat az egyetlen nagy köz-

ponttól, Jézus Krisztusról, éspedig a megfeszítettről. Intő üzene-

tünk súlypontja, a harmadik angyal üzenete. Mellékes dolgokkal 

ne foglalkozzunk. Művünk súlypontja: „Hirdesd az Igét."10 

 Az Úr engedi, hogy utunkba akadályok gördüljenek, azért, 

hogy alázatosan, komolyan és kitartóan keressük bölcsességét és 

hatalmát, míg határozottan megnyilvánulnak… „Nem a magato-

kéi vagytok....áron vétettetek meg." Isten Fiának drága vérén. 

Csak az Urat magasztaljuk. Az ember, az ügyvivő álljon a helyén, 

ne akarja Isten helyét elfoglalni.11 

 Lelkészek! Kezdjétek meg a munkát önmagatokon Krisztu-

sért… A vidám lelkész a szószéken, vagy aki mindenekfelett dicsé-

retre pályázik, olyan látvány, amely ismét megfeszíti Istennek 

Fiát, s Reá nyíltan szégyent hoz.12 

 Sok névleges keresztény van, akik, ha kifejeznék, amit igazán 

éreznek, ezt mondanák: Miért kell olyan nyíltan beszélni? Éppúgy 

                                                           
9  Ellen G. White: Próféták és királyok, 388. o. 
10 Ellen G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 155. o. 
11  Ellen G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 149. o. 
12 Ellen G. White: Bizonyságtételek a lelkészeknek, 65. o. 
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ezt is megkérdezhetnék: Miért kellett Jánosnak így szólni a fari-

zeusokhoz: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy me-

neküljetek az eljövendő harag elől?" (Lk 3:7) Miért kellett Heró-

diás haragját felkeltenie? Miért kellett azt mondania Heródesnek, 

hogy törvényellenesen él együtt testvére feleségével? E nyílt be-

széd miatt Krisztus előfutára elvesztette életét. Miért nem tevé-

kenykedett anélkül, hogy magára vonja a bűnben élők haragját? 

Így az emberek, akiknek hűségesen kellene Isten törvényét őriz-

niük, addig érvelnek, amíg az igazlelkűség helyét elfoglalja a 

megalkuvás, és a bűn feddés nélkül marad. Mikor lesz Isten há-

zában újra hallható az elvhű dorgálás hangja? 

„Te vagy az az ember" (2Sám 12:7) - mondta Nátán Dávidnak. Ma 

ritkán hallatszanak ilyen félreérthetetlen szavak a szószékről, és 

csak elvétve jelennek meg a sajtóban. Ha ez nem volna olyan ritka, 

többször látnánk Isten hatalma megnyilatkozását az emberek kö-

zött. Az Úr követei addig ne panaszkodjanak munkájuk eredmény-

telensége miatt, amíg meg nem térnek az elismerés szeretetéből és 

abból, hogy tetszeni vágyásból elhallgatják az igazságot. 

Az emberek tetszését kereső lelkészek (presbiterek), akik így kiál-

tanak: béke, béke! - amikor Isten nem hirdet békét - alázzák meg 

szívüket Isten előtt, és kérjenek bocsánatot kétszínűségük és er-

kölcsi gyengeségük miatt. Nem felebarátjuk iránti szeretetből 

tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt 

elnézőek, és szeretik a kényelmet. Az igazi szeretet elsősorban 

Istent akarja megdicsőíteni és lelkeket akar menteni. Akikben él 

ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmene-

küljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Amikor 

emberek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagá-

val, hanem azt az igét mondja, amelyet Isten mondat vele. Nem 

hajlandó a bűnt mentegetni vagy szépítgetni.13 

                                                           
13 Ellen G. White: Próféták és királyok, 91. o. 



6. lépés 

INDULJATOK EL! 

„Láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma 

vala: és a föld fénylett annak dicsőségétől.” 

Jel 18:1 

 

 Ted Wilson komoly kéréssel fordult a hívőkhöz 2010 nyarán, 

az aktuális Generál Konferencián: „Krisztus maradék egyházának 

tagjai, ezt mondja nekünk Isten az idők végéhez érkezve: Indulja-

tok el! Emeljétek fel Krisztust, hirdessétek az ő kegyelmét! Ha-

ladjatok előre a hármas angyali üzenet prédikálásával, haladjatok 

előre a megújulásért és a reformációért könyörögve. Menjetek 

előre, hirdessétek a világnak az üdvösséget és Krisztus közeli má-

sodik eljövetelének jó hírét! 

Isten kegyelme vezeti az embereket világszerte arra, hogy indulja-

nak előre. Folyamatosan, minden időben magasra kell emelnünk a 

nyilvános evangélizálás zászlaját. Isten kegyelme és a hármas an-

gyali üzenet hirdetése mindenhol megváltoztatja az embereket. A 

Szentlélek munkálkodik mindazok szívén, akik szavaid és 

evangélizációs tanúságtételed által hallják a drága advent üzene-

tet… ahogyan világgá kürtölöd Isten kegyelmét. Az élet minden 

területére és vonatkozásába bele kell vinnünk az evangélizációt.1 

 Az Úr felszólítja népét, hogy vállalják el a misszió különböző 

ágainak szolgálatát. Az élet fő- és mellékútjain mindenkinek meg 

kell hallania az evangélium üzenetét.2 

                                                           
1 Ted Wilson: Induljatok el! 
2 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 147. o. 
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 A világ evangélizálásának munkáját Isten bízta azokra, akik 

elmennek az Ő nevében, ezért legyenek Krisztus munkatársai és 

nyilvánítsák ki az elveszendőknek az Ő gyengéd, könyörülő szere-

tetét. Isten ezreket hív, hogy munkálkodjanak érte, de ne azoknak 

prédikáljanak, akik ismerik a jelenkori igazságot, hanem azokat 

figyelmeztessék, akik még nem hallották az utolsó kegyelmi üze-

netet. A lelkek megmentéséért érzett sóvárgó vággyal munkál-

kodjatok!3 

H[ZRÓL H[ZRA J[R[S 

 Isten gyermekei közül soknak el kell menniük kiadványaink-

kal olyan helyekre, ahol még sohasem hirdették a hármas angyali 

üzenetet. Azokat, akik a házról házra való evangélizálást végzik és 

betöltetnek Szentlélekkel, az Úr gazdagon elhalmozza olyan lehe-

tőségekkel, amikor jót tehetnek. Ha az igazságot házról házra 

járva szeretettel és egyszerűen mutatják be, az összhangban van 

azzal az utasítással, melyet Krisztus tanítványainak adott, amikor 

missziós útjukra küldte őket. Sokakat elérhetünk az igazsággal, 

ha családi körben mutatjuk azt be egyszerűen, hálaénekekkel és 

szívből jövő imákkal. Isten elküldi munkását, hogy meggyőzze a 

szíveket. Azt ígéri, hogy „én tiveletek vagyok minden napon”. 

(Mt 28:20) Ha bizonyosak vagyunk abban, hogy ilyen segítőtár-

sunk van, akkor hittel, reménységgel és bátorsággal telve végez-

hetjük munkánkat.4 

OTTHONI ÖSSZEJÖVETELEK 

 Gyülekezeteink tagjai oly munkát végezhetnek, amelyet még 

alig kezdtek el. Senki se költözzék új helyre csupán világi előnyö-

kért. Ahol azonban megkereshetik megélhetésüket, az igazságban 
                                                           
3 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezeteknek, 351-352. o. 
4 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 147. o. 
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jól megalapozott családok - egy vagy két család - telepedjenek le 

egy helyen és dolgozzanak, mint misszionáriusok. Érezzenek sze-

retetet a lelkek iránt, viseljék az értük való munka terhét és ta-

nulmányozzák, hogyan hozhatják őket az igazsághoz. Terjeszthe-

tik iratainkat, összejöveteleket tarthatnak otthonaikban és meg-

hívhatják őket ezekre az összejövetelekre.5 

SAJTÓ, MÉDIA 

 A sajtó nagy hatalom, hogy a nép lelkét és szívét megindítsa. 

E kor emberei a sajtón keresztül megragadnak minden alkalmat, 

hogy romboló irodalmat terjesszenek a nép között. Ha az embe-

rek a világ lelkületének és a Sátánnak befolyása alatt oly buzgón 

terjesztik könyveiket, traktátjaikat és folyóirataikat, akkor nektek 

még buzgóbbnak kell lennetek, hogy emelkedett szellemű és 

megmentő olvasmányokat adjanak a nép kezébe. 

Isten a sajtóban oly alkalmat adott, mely más eszközökkel együtt 

eredményesen használható fel az igazság ismeretének terjesztésé-

re. Traktátokat, folyóiratokat és könyveket kell szükség szerint az 

ország városaiban és falvaiban elterjesztenünk. Ez mindenki ré-

szére misszió munkát jelent.6 

KÖNYVKIAD[S 

 Könyveket kell kiadni a legegyszerűbb, legvilágosabb nyelven 

írva, megmagyarázva az alapvető érdeklődés tárgyát, ismertté 

téve a dolgokat, melyek e világra jönnek.  

Az első és második angyal üzenete 1843-ban és 1844-ben adatott. 

Mi most a harmadik angyal üzenete idejében vagyunk. Mindhá-

rom üzenetet hirdetni kell!... Ezeket meg kell ismertetni a világ-

                                                           
5 Ellen G. White: Tanácsok a gyülekezeteknek, 69. o. 
6 Ellen G. White: Életünk és munkánk, 121. o. 
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gal könyvekben, előadásokban, megmutatva a prófécia történeti 

vonalában a múlt és a jövőbeni dolgokat.    

Egyszerű igazságot kell szólni röpiratokban és ezeket őszi leve-

lekként kell szétszórni!7 

VALL[SSZABADS[G 

 A reformáció ideje alatt is a vallásszabadság alapelvét igye-

keztek fenntartani az evangélium követői, amelyért az apostolok 

is oly bátran síkraszálltak. Amikor megparancsolták nekik, hogy 

ne tanítsanak többé Jézus nevében, kijelentették: „Vajon igaz 

dolog-e Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, 

ítéljétek meg!” (Ap Csel 4:19)  

…A lelkiismeret dolgában nem a többség szava a döntő! 

Ennek az alapelvnek a megóvásáért napjainkban is állandóan 

küzdenünk kell. Az igazság és a vallásszabadság zászlaját - ame-

lyet az evangéliumi közösség alapítója és Isten tanúi a letűnt szá-

zadok alatt fennen lobogtattak - ebben az utolsó küzdelemben 

Isten a mi kezünkbe adta.8 

A ZSIDÓKÉRT VÉGZETT MUNKA 

 Isten elvárja, hogy az utolsó evangéliumhirdetés idején, ami-

kor az emberiség addig elhanyagolt, minden népét külön figyel-

mezteti, hírnökei a világ minden részében szétszóródott zsidókért 

megkülönböztetett figyelemmel munkálkodjanak.  

Ha az újszövetségi gondolatok fényében tárják föl előttük az 

Ószövetség írásait, hogy megmagyarázzák nekik Jehova örök 

                                                           
7 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 64. o. 
8 Ellen G. White: Az evangélium szolgái 241. o. 
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terveit, azt sok zsidó, mint új nap hajnalát, mint a halálból való 

feltámadást üdvözli majd.9 

AZ ÜZENET NAGY ERŐVEL HALAD 

 Krisztus igazságosságának üzenete hangozni fog a föld egyik 

végétől a másik végéig, hogy előkészítse az Úr útját. Ez Isten di-

csősége, amely a harmadik angyal munkáját befejezi.  

Amint a harmadik angyali üzenet hangos kiáltássá nő, amint 

nagy erő és dicsőség segíti a befejező munkát, Isten hűséges népe 

e dicsőség részese lesz. A késői eső az, amely feléleszti és megerő-

síti őket, hogy átjussanak a nyomorúság idején.  

Amint a vég közeledik, Isten szolgáinak bizonyságtevése határo-

zottabb és erőteljesebb lesz.  

PÜNKÖSD NAPJ[HOZ HASONLÓAN 

Komoly vágyódással nézek előre arra az időre, amikor pünkösd 

napjainak eseményei megismétlődnek még nagyobb erővel, mint 

akkor. János mondja: „...láték más angyalt leszállani a menny-

ből, akinek nagy hatalma vala: és a föld fénylett annak dicsősé-

gétől” [Jel 18:1].  

Éjszakai látomásban képek vonultak el előttem az Isten népe kö-

zötti nagy reformációs mozgalomról. Sokan dicsérték Istent. A 

betegek meggyógyultak és más csodák történtek.  

Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas 

munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A 

próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai 

eső kiáradásában teljesedtek, a befejezéskor a késői esőben ismét 

teljesedni fognak... Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal 

                                                           
9 Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 245. o. 
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sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzene-

tét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. 

ISTEN RENDKÍVÜLI TEVÉKENYSÉGE  

MEGLEP BENNÜNKET 

Az Úr eme utolsó munkában, a megszokott módtól eltérően fog 

munkálkodni, oly módon, amely minden emberi tervvel ellentét-

ben lesz… Isten oly utakat és eszközöket fog használni, amelyek 

által láthatóvá lesz, hogy saját kezébe veszi az irányítást.  

Ne gondold, hogy lehetséges lesz a jövőre terveket lefektetned. 

Engedd, hogy Isten úgy legyen ismert, mint aki minden időben és 

minden körülmények között a kormányrúdnál áll!  

Hamarosan ébredés lesz, amely sokakat meglep. Akik nem végzik 

a szükséges tennivalókat, azokat mellőzik és a mennyei hírnökök 

egyszerű emberekkel fognak dolgozni, akiket alkalmassá tesznek 

az igazság hirdetésére. 

A SZENTLÉLEK [LTAL KÉPESÍTETT MUNK[SOK   

Az utolsó ünnepélyes munkában néhány nagy férfi áll szolgálat-

ba... Isten munkát végez napjainkban, amit csak néhányan látnak 

előre. Ő felkél és felemel közöttünk olyanokat, akiket inkább a 

Lélek kenete, mint a tudományos intézmények képzése tanított.10 

HA ELLEN[LL[SSAL TAL[LKOZUNK 

 Számítanunk kell arra, hogy hitetlenséggel és ellenállással 

találkozunk. Az igazság mindig küzdött ezekkel az elemekkel. De 

ha a legelkeseredettebb ellenállásra is találtok, ne ítéljétek el el-

                                                           
10 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 142-144. o. 
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lenfeleiteket. Lehet, hogy azt gondolják, mint Pál - a megtérése 

előtt -, hogy Istennek szolgálnak. Ezért türelmet, szelídséget és 

jóságot kell tanúsítanunk irántuk. 

Ne uralkodjon bennünk az az érzés, hogy nehézségeket kell elvi-

selni és küzdelmeket végigszenvedni, mert népszerűtlen igazsá-

gokat hirdetünk. Gondoljatok Jézusra és arra, hogy mennyit tűrt 

érettetek, és hallgassatok! Még ha megsértenek vagy hamisan 

vádolnak benneteket, se panaszkodjatok, ne zsörtölődjetek;  

Isten többször figyelmeztetett bennünket, hogy legyünk nagyon 

kedvesek azok iránt, akik visszautasítanak minket, nehogy egy 

lelket is rossz irányba befolyásoljunk.11 

HOGYAN V[LASZOLJUNK AZ ELLENVETÉSEKRE? 

 Jobban felhasználhatjuk időnket és erőnket, mint hogy el-

lenségeink sokszor gyalázó és torzító kifogásain időzünk. Mialatt 

a drága időt azzal töltjük, hogy tisztességtelen ellenfeleink ferdí-

téseit és szófordulatait követjük - hitre vágyó emberek vesznek el 

ismeret híján.  

Ha Sátán le tudja kötni az embereket azzal, hogy állandóan az 

ellenfeleik kifogásaira válaszolnak, és így megakadályozza őket a 

jelenkor legfontosabb munkájának végzésében, akkor elérte ör-

dögi célját.  

Krisztus tanítási módszerét kövessük. Világosan és egyszerűen 

beszélt, a dolgok mélyére hatolt, és ezt minden ember előtt érthe-

tővé tette. Nem bölcs dolog az, ha túlzottan nyíltak vagyunk, és 

egy pontról mindent elmondunk, amit csak lehet, amikor egy 

kevés bizonyítékkal a dolog megmagyarázható volna, és gyakorla-

ti célját elérve az ellenfelet meggyőzi és hallgatásra bírja.12  

                                                           
11 Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 231. o. 
12 Ellen G. White: Az evangélium szolgái, 233. o. 



A MUNKA EREDMÉNYEI 

A NYOMTATOTT LAPOK BEFOLY[SA 

 Naponta ezrek térnek meg, akik közül sokan első meggyőző-

désüket kiadványaink olvasásának köszönhetik.  

E könyv [A nagy küzdelem] forgalmának eredményét nem a sze-

rint kell megítélni, ahogy az most látszik. Annak olvasása által 

lelkek ébrednek fel és bátran egyesülnek azokkal, akik megtartják 

Isten törvényét. De az olvasók nagyobb többsége nem foglal állást 

addig, amíg az abban előre leírt események megtörténtét nem 

látja.  

Az előre mondottak beteljesedése hitet sugalmaz, mások is jönni 

fognak és átadják magukat, amikor a föld fénylik az Úr dicsőségé-

től. Sok lélek elfoglalja helyét Isten parancsolata mellett e tevé-

kenység eredményeképpen. 

Kiadóhivatalaink által lesz annak a másik angyalnak a munkája 

nagymértékben befejezve, aki lejön a mennyből nagy hatalom-

mal, és megvilágítja a földet dicsőségével. (Jel 18:1)1 

A KI[LTV[NY VIL[GSZÉLES TERJEDÉSE 

 A harmadik angyalhoz csatlakozó angyal be fogja tölteni az 

egész földet dicsőségével. Egy világméretű munka és rendkívüli 

erő jelentkezésének megjövendölése ez. ...Isten szolgái szent lel-

kesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy 

hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól 

majd a figyelmeztetés.2 

                                                           
1 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 151. o. 
2 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 146. o. 
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SOK HÍVŐ A VIL[GOSS[G ELLEN FORDUL 

 Az adventista gyülekezetekben Isten hatalmának csodálato-

san kell megnyilatkoznia, de az nem befolyásolja azokat, akik 

nem alázták meg magukat az Úr előtt, és nem nyitották meg a 

szív ajtaját a beismerés és bűnbánat által. A földet Isten dicsősé-

gével megvilágító hatalom megnyilatkozásából ők csak keveset 

fognak látni, de vakságukban ezt is veszélyesnek gondolják, né-

mileg felkelti félelmüket és ellene fordulnak. Mivel az Úr nem 

elgondolásuk és elvárásuk szerint dolgozik, szembeszegülnek a 

munkával. Azt kérdik: „Mi nem ismerjük Isten Lelkét, amikor oly 

sok évet töltöttünk a munkában?”  

A LEGTÖBB KERESZTÉNY 

MEG FOGJA VETNI A FIGYELMEZTETÉST 

Sokan, akik hallják az üzenetet - nagyon nagy számban - nem 

fognak hinni az ünnepélyes figyelmeztetésnek. Sokan hűtlenek-

nek találtatnak Isten parancsolata iránt, melyek a jellem próbái. 

Az Úr szolgáit rajongóknak nevezik. A papok figyelmeztetni fog-

ják a népet, hogy ne hallgassanak rájuk… Némelyek hallgatnak a 

figyelmeztetésekre, de a nagy többség nem veszi figyelembe. 

TÖMEGEK V[LASZOLNAK A HÍV[SRA 

Az állhatatos hívek serege sziklaszilárdan áll majd az utolsó pró-

bában.   

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes 

meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhang-

zottak. A magvetés megtörtént, és a mag ki fog kelni, és termést 

hoz. A missziómunkások által terjesztett irodalom megteszi hatá-

sát. De sok embert, aki az igazság hatása alá került, még mindig 
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gátol valami az igazság tökéletes megértésében és az engedelmes-

ségben.  

Sokan most még nem látják, hol foglalják el helyüket, de ezek a 

dolgok befolyásolják életüket, és amikor az üzenet hangos szóval 

hangzik, készek lesznek elfogadására. Nem haboznak sokáig; 

kijönnek és elfoglalják helyüket. 

Sok lélek jön ki a világ soraiból, az egyházakból - még a katolikus 

egyházból is - akinek buzgalma messze túlhaladja azokét, akik a 

sorban állva, mindeddig meneteltek az igazságot hirdetve.  

Sokan, akik a nyájtól eltévedtek, visszajönnek, hogy kövessék a 

nagy Pásztort.  

A tizenegyedik órában ezrek látják és ismerik meg az igazságot. 

Ezek hirtelen térnek meg az igazsághoz, amely meglepi az egyhá-

zat, és egyedül Isten nevét dicsőítik.3 

 

                                                           
3 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 148. o. 
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7. lépés 

A VÉGSŐ DIADAL 

„Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. 

Az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, 

abban nem gyönyörködik a lelkem." 

Zsid 10:37-38 

 

 Zarándoktársaim, most még a földi tevékenységek árnyéká-

ban és izgalmában élünk, de Megváltónk nemsokára megjelenik, 

hogy elhozza számunkra a szabadulást és a nyugalmat. Szem-

léljük hitben az áldott új világot, ahogy azt Isten keze lefestette. 

Aki meghalt a világ bűneiért, szélesre tárja a Paradicsom kapuit 

mindazok előtt, akik hisznek benne. A harcot nemsokára meg-

harcoljuk, és a győzelmet elnyerjük. Nemsokára meglátjuk Őt, 

akiben az örök életre irányuló reményeink összpontosulnak.  

Az ő jelenlétében a próbák és a szenvedések semminek fognak 

tűnni. Az előző dolgok „ingyen sem említtetnek, még csak észbe 

sem jutnak". (Ésa 65:17)  

„Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. 

Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akara-

tát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés 

idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik." (Zsid 10:35-37) 

Nézzetek fel, nézzetek fel, hitetek folyamatosan növekedjék! Ez a 

hit vezéreljen titeket a keskeny ösvényen, mely egy csodálatos 

városnak a kapuin keresztül a nagy messzeségbe vezet, a széles 

távlatú, korlátlan és dicsőséges jövőbe, mely a megváltottaké.  

„Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé 

a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel 
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várja, míg reggeli és estveli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és 

erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van." 

(Jak 5:7-8) 

A megváltott nemzetek nem fognak a menny törvényein kívül 

más törvényt ismerni. Mindannyian egy boldog, egységes csalá-

dot fognak alkotni, a dicséret és hála ruháját fogják viselni. A haj-

nalcsillagok együtt énekelnek, Isten fiai örömkiáltásokat hal-

latnak, Isten és Krisztus együttesen jelentik ki, hogy nincs többé 

bűn és nincs többé halál.1 

 Azon a napon a megváltottak az Atya és Fiú dicsőségében 

tündökölnek. Az angyalok arany hárfáikon játszva üdvözlik a Ki-

rályt és a győzelem jeleit: azokat, akik meg lettek mosva és meg 

lettek fehérítve a Bárány vérében. A diadal éneke hangzik, betölt-

ve a mennyet. Krisztus győzött. Ő belép a mennyei udvarokba; a 

megváltottak társasága a bizonyíték, hogy szenvedése és áldozata 

nem volt hiábavaló. Jézus leírhatatlan szeretettel köszönti hűsé-

ges gyermekeit „Uruk örömében". A Megváltó boldog, hogy a 

dicsőség országában láthatja a gyötrelme és megaláztatása árán 

megmentett lelkeket.2 

                                                           
1 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 374. o. 
2 Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei, 197. o. 
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SZÉP VALL[STÉTEL 

„Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, 

amelyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél  

sok bizonyság előtt.” 

1Tim 6:12 

 

 A harmadik angyal üzenete hangos kiáltássá duzzad, s eköz-

ben ti nem érezhetitek szabadnak magatokat a jelen kötelesség 

elhanyagolására. Nem tarthatjátok fenn azt a gondolatot, hogy az 

általatok tett erőfeszítések nélkül is eljöhet a megújulás, aminek 

idején majd nagy áldásban részesülhettek. Ma át kell adnotok 

magatokat Istennek, hogy dicsőség edényeivé tehessen bennete-

ket és szolgálatába állíthasson! Ma át kell adnotok magatokat 

Istennek, hogy megüresítsétek magatokat az éntől: irigységtől, 

féltékenységtől, gonosz rágalmazástól, versengéstől és mindentől, 

ami Isten szemében becstelenség! Ma meg kell tisztítanotok edé-

nyeteket, hogy készek legyetek a mennyei harmat felfogására, a 

késői eső záporaira. A késői eső jönni fog, és Isten áldása ki fog 

töltetni mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Jelen-

legi feladatunk az, hogy lelkünket odaszánjuk Krisztusnak, hogy 

elkészülhessünk az Úrtól jövő felüdülés idejére - a Szentlélek ke-

resztségére.1  

 A késői eső kiárad az Úr gyermekeire. A hatalmas angyal 

leszáll az égből, és az egész föld ragyog annak fényétől. Készek 

vagyunk-e a harmadik angyal dicsőséges munkájában részt ven-

ni? Kiüresítettük-e edényeinket a mennyei eső számára? Van-e 

még tisztátalanság szívünkben? Ha igen, tisztítsuk meg lelkünk 

templomát, és készüljünk fel a késői esőre.  

                                                           
1 Ellen G. White: Szemelvények I. kötet, 182. o. 
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Az Úr színe felől jövő megújulás sohasem juthat be a még meg 

nem tisztított szívbe. Segítsen az Úr, hogy meghalhassunk az én-

nek, hogy Krisztus, a dicsőség ama reménysége kiábrázolódjék 

bennünk.2 

 Pál apostol így szól Timótheusnak adott intelmében: „De te, 

oh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazsá-

got, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a 

szelídséget. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök 

életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok 

bizonyság előtt. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít 

mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett 

Pontzius Pilátus alatt ama szép vallástétellel. Hogy tartsd meg a 

parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus 

Krisztus megjelenéséig. Amit a maga idejében megmutat ama 

boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak királya és az urak-

nak Ura. Kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen 

világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, 

sem nem láthat: akinek tisztesség és örökké való hatalom. 

Ámen." (1Tim 6:11-16.) 

Máshol ezt írja Pál: „Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, 

hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnö-

söket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, 

hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosz-

szútűrését, példa gyanánt azoknak, akik hisznek majd őbenne 

az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, 

láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örök-

kön örökké! Ámen." (1Tim 1:15-17.) 

    

                                                           
2 Ellen G. White: A Szentlélek eljő reátok, 295. o. 
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UTÓSZÓ 

A bevezetőben említett egyik gondolathoz térjünk vissza itt az 

utószóban is: ahhoz, hogy a helyes úton induljunk el, az első lé-

péseket a megtérésünkhöz hasonló módon kell megtennünk. 

Megtérésünk nem csak a mi szívünk belső ügye, hanem arról bi-

zonyságot is kell tennünk Istennek, az egész közösség és a világ 

előtt. A Biblia tanítása és a szokásaink szerint ezt a bizonyságte-

vést egy szép vallástétellel, és az azt követő bemerítéses kereszt-

séggel fejezzük ki. 

Ha a megtérésünk után később megérezzük, hogy reánk is vonat-

kozik már az Úr értékelése: „…az első szeretetedet elhagytad…”, 

akkor el kell határoznunk a megújulást, és ennek bizonyságát is 

kell, hogy adjuk. 

A Budapest Terézvárosi Gyülekezet egy hat hetes felkészülés 

után, amelyen áttanulmányoztuk a megújuláshoz vezető hat lé-

pést egy különleges közösségi napot tartott. Ezen a napon együtt 

álltunk az Úr elé lelkészünk és presbitereink vezetésével, és közö-

sen tettünk vallást megújulási szándékunkról, majd közösen 

mondtunk el egy régi magyar imát. 

Felemelő élmény volt mindannyiunk számára! 

 „Mikor az ég berekesztetik és nem lészen eső, mivel vétkeztek te 

ellened; és imádkozni fognak e helyen és vallást tesznek a te 

nevedről és megtérnek bűneikből, mert te sanyargatod őket:  

Te hallgasd meg a mennyből, és légy kegyelmes a te szolgáidnak 

és a te népednek, az Izráelnek; minekutána őket megtanítod az 

igaz útra, amelyen járjanak; és adj esőt a te földedre, amelyet 

adtál a te népednek örökségül.” (2Krón 6:26-27) 
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VALL[STÉTEL  

A KÉSŐI ESŐ KITÖLTETÉSÉÉRT 

 

1. Elfogadod-e Isten felszólítását: Kelj fel világosodjál, mert 

eljött világosságod? Szeretnéd-e hogy rajtad is tündököljön az Úr 

dicsősége, hogy azt tovább sugározd a téged körülvevő emberekre? 

2. Elfogadod-e a tanácsot, hogy Isten munkatársainak sok-

kal mélyebb tapasztalatot kell szerezniük? Hiszed-e, hogy ha tel-

jesen átadod magad Neki, rendkívüli módon együttműködik 

majd veled? Megteszel-e mindent, hogy ennek az ígéretnek a be-

teljesedése ne rajtad múljon? 

3. Elismered-e, hogy az igazi, krisztusi megbocsátásra csak 

akkor képes az ember, ha ehhez a Szentlélek segítségét kéri. Sze-

retnél-e megbocsátani másoknak, hogy ez által bűneid beismeré-

se után te is elnyerd Isten bűntörlő bocsánatát? 

4. Van-e valami hiányérzet lelkedben? Éhezel és szomja-

zol-e az igaz élet után? Kívánkozol-e egy mélyebb, őszintébb lelki 

éhségre? Szeretnéd-e, hogy Krisztus ezt a vágyadat kielégítse? 

5. Elfogadod-e, hogy a Krisztus követői közötti egység a bizo-

nyítéka annak, hogy Isten elküldte Fiát a bűnösök megmentésé-

re? Szeretnéd-e, hogy Jézus főpapi imája, amit követőinek egysé-

géért mondott el, nálad is válaszra találjon, és a világ megtudja, 

hogy mi együtt az Ő tanítványai vagyunk? 

6. Elfogadod-e, hogy Krisztus mindazokat megbízta az evangé-

lium hirdetésével, akikhez eljutott a mennyei ismeret, és Krisztus 

Téged is felavatott és felszentelt arra, hogy munkálkodj ember-

társaid üdvösségéért? Kész vagy-e legelső kötelességeddé tenni 

azt, hogy lelkeket nyerj meg Krisztusnak? 
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7. Elfogadod-e, hogy Isten az evangélium hirdetését gyermeke-

inek munkájától és adományaitól tette függővé? Kész vagy-e 

mindkettővel szolgálni Neki? 

8. Hiszed-e, hogy Jézus érdemei és egyedülálló hatalma által a 

megváltottak nem csupán „győzők” lesznek, hanem természetfö-

lötti erőt kapnak, amely képessé teszi őket, hogy gyengeségeikben 

is hatalommal teljes cselekedeteket hajtsanak végre? Igényled-e a 

Szentlélek rendkívüli megnyilvánulását, a késői esőt? 

9. Kész vagy-e a gyülekezet misszió programját támogatni, és a 

Krisztustól kapott erővel, nagy bátorsággal hirdetni a hármas 

angyali üzenetet?  

10. Igényled-e és kéred-e Istent, hogy hozzád is küldjön em-

bereket, akik sóvárognak az igazság után, hogy a Szentlélek befo-

lyása alatt személyesen tehess bizonyságot Krisztus szeretetéről?1 

 

                                                           
1 A vallástétel szövegét az imaórákon fogalmaztuk meg Ellen G. White írásai alapján, 

az imát pedig az énekkar régóta énekli a gyülekezetben. 
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KÖNYÖRÜLJ ÚR ISTEN RAJTUNK!1 

 

Könyörülj Úr Isten rajtunk! 

Midőn Hozzád felsóhajtunk. 

Hallgasd meg a mi kérésünk, 

Alázatos könyörgésünk! 

Mert ha megmérsz valójában, 

És megítélsz igazában, 

Elveszünk örök halálban. 

 

Nem magunkban, Benned bízunk. 

Te vagy Isten a mi pajzsunk. 

Nyugodjék Szent Lelked rajtunk,  

Légy segítőnk, légy oltalmunk. 

Szüljön újjá Igéd minket, 

Bocsássad meg bűneinket, 

És szenteld meg életünket. 

Ámen! 

 

 

                                                           
1 Régi magyar ima 130. zsoltár alapján. Kapi Gyula formálta versbe. 



 


