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AZ IDŐ, AMELYBEN ÉLÜNK
„Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. ” (Rm. 13:11)
„De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! ” (I. Thessz. 5:4-5)

A VÁLSÁGOS IDŐ GYORSAN KÖZELEDIK
A válságos idő gyorsan közeledik. A próféciák beteljesedését jelző események számának rohamos növekedése mutatja, hogy elérkezett Isten ítéletének ideje... Azok láthatják a közeledő veszély jeleit, akik a világosságban
járnak. (Testimonies V, 209. o.)
A világ egy színházhoz hasonlítható. A szereplők a világ népei, akik
szerepükre készülnek, hogy azt egy utolsó nagy drámában játsszák... Egy
mélységből jövő hatalom dolgozik azon, hogy a dráma utolsó látványosságait előkészítse... Mi, akik ismerjük az igazságot, készüljünk fel azokra
az eseményekre, amelyek nemsokára meglepetésszerűen zúdulnak majd e
világra. (Testimonies VIII., 27-28. o.)
Nemsokára elérkezik a nyomorúságos idő. A bűntettek és a kegyetlenségek sokasodása különösen a gazdagokat sújtja, akik a szegényeket megalázva magasztalták fel magukat. Azok, akik nincsenek Isten védelme
alatt, sehol sem találnak majd biztonságot. Intézmények próbálkoznak, kísérleteznek és gondolkoznak azon, hogy miképpen lehetne a legrettenetesebb pusztító eszközöket előállítani... Anyagi javaink feláldozása által tegyük lehetővé azt, hogy munkásaink mindenfelé hirdethessék az evangéliumot. (Testimonies VIII., 50. o.)
Amikor Isten igazságszolgáltatásának vihara tör e világra, sok lélek
előtt borzasztó látványt nyújt majd a „homokra épített” házuk elpusztulása.
Figyelmeztessük őket, mielőtt késő lenne. Lássuk munkánk felelősségét,
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hogy az Isten által ránk bízott igazságot komolyan kell hirdetnünk az embereknek. Ebben a munkában nem lehetünk elég szorgalmasak. Isién szánakozó szeretettel fordul a számára oly értékes emberek felé. Krisztus haláltusája alatt sírt ezért a világért, amelyért megfeszíttetett. Isten az egyszülött Fiát adta, hogy a bűnösöket megváltsa, és azt kívánja tőlünk, hogy mi
is úgy szeressünk másokat, ahogyan 6 szeret bennünket. Azt várja azoktól, akik
ismerik az igazságot, hogy hirdessék megváltó szeretetét embertársaiknak. Elérkezett az utolsó figyelmeztetés ideje, amikor az igazság tanításához Isten különleges
erőt ad. Meddig tart mindez? Rövid ideig. Ha létezik válságos idő, akkor az most
van. (Testimonies VI., 16. o.)
A vég közel van. Lopódzva és észrevétlenül tör ránk, miként a hangtalanul közeledő tolvaj éjjel. Adja az Úr, hogy ne aludjunk tovább, miként azt sokan teszik,
hanem őrködjünk és legyünk józanok. Az igazság nemsokára dicső diadalt arat, és
mindazok, akik Isten munkatársaivá lettek, együtt győznek majd az igazsággal. Az
idő rövid, az éjszaka hamar eljön, és akkor nem munkálkodhatunk. Azok, akik
megismerték a korunknak szóló igazságot, igyekezzenek azt átadni másoknak. Az
Úr azt kérdi: „Kit küldjék el?” Akik az igazságért áldozatot akarnak hozni, most így
felelhetnek: „Imhol vagyok én, küldj el engemet!” (Ésa. 6:8) (Testimonies IX., 135. o.)
Most, amikor a gonoszság ennyire uralkodik, világosan látható, hogy az utolsó
nagy válság előtt állunk. (Crist’s Object Lessons, 178. o.)
Minél inkább múlnak a napok, annál jobban láthatjuk, hogy Isten ítéletei látogatják meg a világot. A tüzek, árvizek és földrengések által Krisztus figyelmezteti
a Föld lakóit eljövetelének közelségére. Közeledik az az idő, amikor elérkezik a világ történelmének nagy fordulópontja, amikor Isten munkájának minden mozzanatát kifejezhetetlen aggodalommal fogják figyelni az emberek. Az istenítéletek
gyors egymásutánban követik majd egymást, mint például tűz, árvíz, földrengés,
háború és vérontás. Óh, bárcsak felismerné e Föld népe az ő meglátogatásának idejét! Sokan vannak még olyanok, akik sohasem hallották a jelenvaló idők igazságát,
amely megpróbál minden embert. Sokakért küzd Isten Szentlelke. Isten ítéletének
ideje kegyelemidő azok részére, akiknek eddig még nem volt alkalmuk arra, hogy
megismerjék az igazságot. Az Úr szeretettel tekint rájuk. Kegyelmes szíve megindult, és karjait kinyújtva tartja, hogy mindazok, akik hozzá akarnak térni, megváltassanak, miközben az ajtó bezárul azok előtt, akik nem kívántak rajta belépni.
(Testimonies EX., 97. o.)
A társadalmi életben uralkodó állapot, de különösen a nagyvárosokban zajló
társadalmi élet szinte mennydörgésszerű hangon hirdeti, hogy elérkezett Isten ítéletének ideje és minden földi esemény vége. A történelem fordulópontjának küszöbén állunk. (Prophets and Kings, 278. o.)
A válság fokozatosan tör a világra. A Nap még fénylik az égen, kijelölt pályáján
haladva, és az egek még mindig hirdetik Isten dicsőségét. Az emberek még mindig
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esznek, isznak, ültetnek és építenek, és első helyért törekedve még mindig vetekednek egymással. A szórakozó emberek még mindig megtöltik a színházakat, lóversenypályákat és kaszinókat. Nagy izgatottság uralkodik mindenfelé, és a kegyelemidő vége gyorsan közeledik. Nemsokára mindenki sorsa örökre eldől. Sátán
tudja, hogy rövid az ideje. Minden szolgáját munkába állította, hogy az embereket
megtévessze, becsapja és figyelmüket másra terelje, míg a kegyelem ideje lejár, és
a kegyelem kapuja örökre bezáródik. (In Southern Watchman, 1905. okt. 3.)

KOMOLY ESEMÉNYEK ELÖTT ÁLLUNK
Hamarosan nagy jelentőségű események lepik meg a világot. A jövendölések a szemünk láttára teljesednek be. A mennyei könyvekbe különös eseményeket jegyeznek be. Nyugtalanság uralja e világot. Háborúk törnek ki, és állandóan hallhatjuk
azok híreit. A nemzetek haragszanak, és elérkezett a halottak feletti ítélet ideje. Az
egymást követő események Isten nagy napjának eljövetelét siettetik. Nagyon rövid
idő van hátra. Mindamellett hogy nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, jelenleg mégsem pusztít egy minden országra kiterjedő világháború. Isten
angyalai még visszatartják a négy szelet, hogy ne fújjanak, amíg Isten szolgái meg
nem pecsételtetnek a homlokukon. De ezután a Föld hatalmasai felvonultatják seregeiket az utolsó ütközetre. (Testimonies VI., 14. o.)
A vihar közeleg, és fel kell készülnünk a nehéz időre. Nyerjünk bűnbocsánatot
Istentől, és hitünk megerősödik Jézus Krisztusban. Felkel az Úr, hogy megrázza e
Földet. Nagy csapásokat látunk majd mindenfelé. Hajók ezrei süllyednek a tenger
mélyére, és emberek sokaságát ragadják magukkal. Tüzek törnek elő váratlanul,
amelyeket emberi erő képtelen lesz elfojtani. A palotákat a tűz haragos lángjai söprik majd el. Vasúti szerencsétlenségek, összeütközések egyre gyakoribbá válnak,
és a halál minden előzetes figyelmeztetés nélkül, hirtelen éri utol az utasokat. A
vég közel van, a kegyelemidő gyorsan véget ér. (Signs of the Times, 1890. ápr. 21.)
Rövidesen nagy zűrzavar támad a népek között, zűrzavar, amely nem ér véget
Jézus eljöveteléig. Isten ítélete sújtja a Földet. A háborúk és háborúk hírei, a pusztító tűz és árvíz, amelyek egyre gyakoribbá válnak, világosan mutatják, hogy közeledünk a vég idejéhez. Nincs vesztegetni való időnk. A világot a háború lelkülete
uralja. (Review and Héráid, 1904. nov. 24.)
Nemsokára nemzetek közötti háború tör ki, mégpedig olyan nagy erővel, ahogyan azt mi el sem tudjuk képzelni. (GC. Bulletin, 1909. 57. o:) (Öt évvel ezután
kezdődött az első világháború. - a szerk.)
Láttam az emberek között uralkodó feszültséget. Háború, vérontás, nélkülözés,
éhség és döghalál volt tapasztalható mindenfelé. Amikor ezek a nehézségek körül-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra
Vissza a tartalomjegyzék oldalra: TARTALOMJEGYZÉK

DÉNES OTTÓ
Bibliáról – gondolkodóknak
Ellen G. White

Készítsétek az Úrnak útját!

Dokumentumtár

Doumentumt
9/40.ár
oldal

vették Isten népét, ők mind jobban és jobban egymáshoz húzódtak, félretéve minden jelentéktelen ellenkezést, amely eddig létezett közöttük. Alázat vette át a büszkeség helyét. A szenvedés, az aggódás és a nélkülözés értelmes gondolkodásra
késztette és bölccsé tette a szenvedő embert. Figyelmem ekkor e jelenetről másra
terelődött. Mintha rövid békeidő kezdődött volna... Ezután ismét láttam a Föld lakóit, és újból nagy zűrzavar uralkodott mindenfelé. Lázadás, háború, vérontás, éhség és döghalál pusztított. Ebben a háborús zavarban több nemzet is részt vett. A
háború éhséget, a nélkülözés és vérontás járványokat okozott. Ekkor az emberek
szíve rettegett a félelem miatt és „azoknak várása miatt, amelyek e Föld kerekségére következnek." (Lk. 21:26) (Testimonies I., 268. o.)
Isten a „szeleket” féken tartó Szentlelkét már mind jobban visszavonja e Földről.
Orkánok, szélviharok, zivatarok, tűz és árvíz, szerencsétlenségek tengeren és szárazföldön nagy gyorsasággal követik egymást. A tudomány igyekszik megfejteni
ezeknek az eseményeknek az okait. A jelek természetét - amelyek Isten Fia eljövetelének közelségét hirdetik - a tudósok valótlan okokra vezetik vissza. Az embereknek nincs tudomásuk az angyalok féken tartó munkájáról. Visszatartják a négy
szelet, hogy mindaddig ne fújjanak, amíg Isten el nem pecsételi szolgáit; de amikor
majd megparancsolja az angyaloknak, hogy engedjék el a szeleket, a gonoszság
olyan jelenetei játszódnak le, amelyeket leírni sem lehet. (Testimonies VI., 408. o.)
Sohasem volt ez az üzenet fontosabb, mint most. Isten akaratát e világ mind
kevésbé veszi figyelembe. Isten törvényeit az emberek vakmerőén hágják át. A világ lakóinak gonoszsága már majdnem betelt, és hamarosan eléri azt a mértéket,
amikor Isten útjára indítja igazságszolgáltató munkáját e világon. (Testimonies
VII., 141. o.)
A gonoszság erői az utolsó nagy válságra egyesítik és erősítik seregeiket. Nemsokára nagy változások következnek be e világon, és az utolsó mozzanatok gyorsan követik egymást. (Testimonies IX., 11. o.)

ISTEN VISSZAVONJA A SZENTLELKET A FÖLDRŐL
A gyorsan beteljesedő jelek Jézus Krisztus eljövetelének, közelségét hirdetik. Korunk napjai nagyon komolyak és fontosak a megváltási terv beteljesedése szempontjából. Isten lassan, de biztosan visszavonja a Földről a Szentlelket.
(Testimonies IX., 11. o.)
A kegyelem angyala már kitárja szárnyait és készül a távozásra. Az Úr féken
tartó erejét már mind jobban és jobban visszavonja e Földről... A Föld lakóit a sötétség fejedelme vezeti, és mindez csak kezdete a végnek... Az Úr nemsokára rövidre metszi munkáját és véget vet a bűn történelmének. (Testimonies VIII., 49. o.)
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Elérkezett az az idő, amikor olyan szomorúság lesz e Földön, amelyet emberi
gyógyír be nem gyógyíthat. Isten visszavonja a Szentlelket a Földről. Szerencsétlenségek követik egymást tengeren és szárazföldön. Milyen gyakran hallunk földrengésekről, orkánok, tűz és árvíz által okozott pusztításokról, melyek által sokszor
emberek sokasága és óriási vagyon vész el. Ezek a szerencsétlenségek látszólag a
természet rendkívüli kitöréseinek eredményei, amelyeket emberi erő meg nem fékezhet, mindezekből azonban egyértelműen megérthető Isten akarata. Ezek olyan
eszközök, amelyek által Isten fel akarja ébreszteni az embereket arra, hogy felismerjék az őket körülvevő veszedelmet. (Prophets and Kings, 227. o.)

ISTEN MUNKATÁRSAI KITARTÓAN DOLGOZNAK
A gonoszság ma sokkal nagyobb méreteket ölt, mint eddig, és az evangélium hirdetői közül mégis sokan azt hangoztatják, hogy „béke és biztonság” várható a világon. Isten hű munkatársai kitartóan végezzék feladatukat. Mennyei erővel felvértezve bátran és győztesen haladjanak előre, s ne álljanak meg küzdelmükben mindaddig, amíg a korunknak szóló igazság üzenetét nem tudatják mindazokkal, akiket
el tudnak érni. (Acts of the Apostles, 220. o.)
Isten, Krisztus és a mennyei angyalok azon munkálkodnak, hogy Sátán rettenetes haragját korlátok között tartsák, nehogy meghiúsíthassa a megváltás tervét.
Isten él és uralkodik, Ő irányítja a világegyetem eseményeit. Isten katonái haladjanak előre a győzelem felé... Bátran hangozzék az evangéliumi üzenet gyülekezeteinkben, szólítsunk fel mindenkit a világért végzett munkára. (Testimonies VH., 14.
o.)
Nézzünk szembe bátran a feladatunkkal, és haladjunk előre olyan gyorsan,
ahogyan csak lehet. A népet figyelmeztetnünk, a munkát végeznünk kell! Nemsokára a körülmények a munka végzését rendkívül megnehezítik. (Testimonies VI.,
22. o.)
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FELADATUNK A VÉG ÍDEJÉN
Az Úr, hasonlóan a példázatbeli emberhez - aki messze útra indul, és házát elhagyja - megszabja szolgái feladatát, (lásd: Mk. 13:34)
„És íme hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek,
amint az ő cselekedete lesz. ” (Jel. 22:12)

JELLEM ÉS ÉLETCÉL
Hatalmas munka vár Isten népére, olyan munka, amelynek folyamatosan
előre kell haladnia. Terjesszük ki missziótörekvéseink határait. Közvetlen
Jézus Krisztus második eljövetele előtt sokkal célratörőbben kell végeznünk a munkát annál, mint ahogyan eddig végeztünk. Isten népe nem
hagyhatja abba az evangélium hirdetését mindaddig, amíg munkája körül
nem övezi a Földet. (Testimonies VI., 23-24. o.)
Mielőtt Krisztus a mennybe ment, felhatalmazta tanítványait, hogy
akarata megvalósítóiként közöljék a világgal: Isten megajándékozza az
embert az örök élet kincseivel. (Acts of the Apostles, 27. o.)
A keresztények minden korban részt vettek az első tanítványoknak
adott misszióparancs teljesítésében. Mindazok, akik elfogadták az evangéliumot, felelősek azért, hogy a világgal tudassák az igazságot. Isten hűséges népe mindig törekvő misszionáriusokból állt, akik készek voltak feláldozni mindent, amivel rendelkeztek, hogy Jézust dicsőítsék. Minden tehetségüket bölcsen Isten szolgálatába állították. (Acts of the Apostles, 109.
o.)
Nekünk az apostolokhoz hasonló munkát kell végeznünk. Minden keresztény misszionárius legyen. Részvéttel és könyörülettel segítsünk a bajbajutottakon, és önzetlen komolysággal igyekezzünk arra, hogy könnyíteni tudjuk az emberiség szenvedéseit. (Ministry of Healing, 104. o.)
Amikor Jézus a mennybe ment, munkáját azokra bízta e Földön, akik
elnyerték az evangélium világosságát. Más eszközről Krisztus nem gon-
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doskodott az igazság hirdetése érdekében. „Elmemén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket... És ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. ” (Mt. 28:19-20) Ez a komoly megbízás bennünket is elkötelez. Isten
felelősséggel ruházza fel egyházát, amely vagy elvégzi feladatát, vagy
megveti azt. (Historical Sketches, 288. o.)

MI SZÜKSÉGES A MUNKA BEFELYEZÉSÉHEZ?
Isten munkája a Földön nem fejeződhet be mindaddig, amíg gyülekezeteink tagsága nem egyesül a szolgálatban a prédikátorok és a gyülekezeti
elöljárók munkájával. (Testimonies IX., 117. o.)
Az a megbízás, amelyet a tanítványok kaptak, ránk is érvényes. Ma is,
mint azelőtt, a megfeszített és feltámadott Megváltót kell bemutatnunk
azok előtt, akik Isten és reménység nélkül élnek e világban. Az Úr pásztorokat, tanítókat és evangélistákat hív. Krisztus tanítványai a megváltás
üzenetét házról házra hirdessék. Visszhangozzák az örömüzenetet minden nemzetnek, ágazatnak és népnek, hogy Jézus Krisztusban bűnbocsánatot nyerhetünk. Az üzenetről ne élettelen kifejezésekkel beszéljünk, hanem világos, határozott és buzdító szavakkal. Még százan és százan várják
a figyelmeztetést életük megmentésére. Bárcsak a világ meglátná a keresztényekben a kereszténység erejének bizonyságát! Nem korlátozhatjuk
munkánkat néhány helyre, mert az egész világon minden embernek szüksége van a kegyelmi üzenet megismerésére. (Gospel Workers, 29. o.)
Szent megbízással ruházott fel bennünket Isten. Ez a parancs nekünk
szól: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig. ” (Mt. 28:19-20) Isten elhívott bennünket arra a
munkára, hogy hirdessük a megváltás üzenetét az embereknek. A menny
megerősít erre a munkára. (Testimonies EX., 20. o.)
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ISTEN TERVE EGYHÁZÁVAL
A tizenkét apostol kiválasztása jelentette az egyház szervezésének első lépéseit, mégpedig abból a célból, hogy Krisztus távozása után ők folytassák
munkáját e Földön. (Acts of the Apostles, 18. o.)
Az egyház Isten elrendelt eszköze emberek megmentésére. Szolgálatra
hívta el és azzal bízta meg, hogy hirdesse az evangéliumot a világnak. Isten
terve már kezdettől fogva az volt, hogy egyháza az Ő tökéletességét és erejét tükrözze a világ előtt. A gyülekezet tagjait Isten a sötétségből hívta ki
az Ő csodálatos világosságára, hogy hirdessék dicsőségét. Az egyház a letéteményese Krisztus kegyelmi kincseinek; végül pedig kinyilatkoztatja a
„mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt" (Ef. 3:10) Isten felmérhetetlen szeretetét...
Isten egyháza a szent életre való felkészülés helye, amelyet a Szentlélek
különböző ajándékokkal ruházott fel. Tagjai abban találják boldogságukat,
hogy másokat segítenek, és mások áldására szolgálnak. Csodálatraméltó
az a munka, amelyet az Úr az Ő egyházára bízott, hogy azáltal neve dicsőíttessék. (Acts of the Apostles, 9. 12-13. o.)
Isten szava világosan meghatározza feladatunkat. A Szentléleknek alárendelve keresztény kereszténnyel társuljon, gyülekezet gyülekezettel
egyesüljön, emberi eszköz az istenivel együtt munkálkodva azon fáradozzon, hogy a világgal megismertesse Isten kegyelmének örömhírét. (GC.
Bulletin, 421. o.)
Az egyház Isten erős vára és menedékvárosa, amelyet fenntart ebben a
hűtlen világban. Az egyház minden hitszegése árulás az ellen, aki megvásárolta az emberiséget egyszülött Fiának vére által. A Földön, már az ősidőktől kezdve, hűséges lelkek alkották az egyházat. Minden korban voltak az Úrnak őszinte őrállói, bizonyságtevői. Isten intő felhívásait hirdették, és ha fegyverzetüket le kellett tenniük, mások felvették azt és folytatták a munkát. Isten szövetséget kötött ezekkel a tanúkkal, és így összekapcsolta földi egyházát a mennyeivel. (Acts of the Apostles, 11. o.)
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EGYÉNI FELELŐSSÉG
Minden ember, aki megtérése által a gyülekezettel egyesül, kötelességet
vállal magára. (Testimonies VII., 30. o.)
Isten munkára szólítja a gyülekezet minden tagját... Isten minden gyermeke vállaljon részt a másokért végzett munka terheinek hordozásában.
A gyülekezet minden tagja eggyel több eszköz a megváltási terv hirdetésében. (Testimonies VIII., 47. o.)
Isten személyes munkát vár el mindazoktól, akiket elvezetett az igazság ismeretére. Mindnyájan nem mehetnek misszionáriusként idegen országokba, de mindnyájan misszionáriussá válhatnak családjuk és szomszédjaik megmentésére. (Testimonies IX., 30. o.)
Mindnyájunknak jutott munka, és senkit sem helyettesíthetünk feladata végzésében. Isten mindenkit fontos munkával bízott meg, amelyet nem
hanyagolhatunk el, mert annak végzése emberek - akikért Krisztus meghalt - boldogságát, elhanyagolása pedig halálukat eredményezheti.
(Review and Héráid, 1893. dec. 12.)
Az az ember, aki Isten gyermekévé lesz, úgy tekintsen önmagára, mint
annak a láncnak egyik szemére, amely a mennyet a Földdel összeköti. Egygyé lett Krisztussal a kegyelem tervének megvalósításában, hogy Jézus társaként munkálkodjon az elveszettek felkutatásában és megváltásában.
(Ministry of Healing, 105. o.)
Azok, akik keresztség által egyesültek az Úrral, kötelezettséget vállaltak, hogy az emberek megmentésének csodálatraméltó munkáját Ővele
együtt végezzék. (Testimonies VII., 19. o.)
Mindnyájan találhatunk munkát. Egyikünk se gondolja azt, hogy neki
nem jut hely Krisztus munkájában. A Megváltó az emberiség minden gyermekével azonosítja magát. Azért, hogy mi a mennyei család tagjaivá lehessünk, Ő a földi család tagjává lett. Jézus az ember Fia, és ily módon Ádám
minden fiának és leányának atyjafiává lett. Krisztus követői ne gondolják
azt, hogy ők elszigetelten élnek a veszendő világtól. Egy részét alkotják az
emberiség nagy hálójának, és a menny úgy tekint rájuk, mint akik ugyanúgy a bűnösök testvérei, mint ahogyan testvérei a szenteknek is. (Ministry
of Healing, 104. o.)
Gyülekezeti tagok, hagyjátok ragyogni a világosságot! Hallassák hangotok buzgó imádságaitok által, tanúskodjatok a mértéktelenség, a világi
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haszontalanságok és a mulatozások ellen. Hirdessétek a korunknak szóló
igazságot. Hangotok, befolyásotok és időtök Isten ajándéka. Arra használjátok, hogy lelkeket nyerjetek meg Krisztusnak. (Testimonies IX., 38. o.)
A lusták és tétlenek nem üdvözölhetnek. Egy valóban megtért hívő
nem élhet tétlen, hiábavaló életet. Senki sem osonhat be a mennybe. A lusta
oda be nem juthat. Ha nem igyekszünk bejutni a mennyei birodalomba, ha
nem törekszünk komolyan törvényeinek megismerésére, akkor nem állunk készen arra, hogy az üdvösség részeseivé legyünk. Azok, akik itt e
Földön nem munkálkodnak együtt Istennel, a mennyben sem tennék azt.
(Christ’s Objects Lessons, 280. o.)
Csakis úgy növekedhetünk Isten kegyelmében, ha érdeklődéssel végezzük a Krisztus által ránk bízott munkát, ha az emberek áldására válunk, ha minden képességünkkel és őszinte érdeklődéssel segítjük azokat,
akik segítségünkre szorulnak. Ez az egyedüli út, amely által növekedhetünk a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében. Azok a keresztények,
akiknek komolyságuk, buzgóságuk és szeretetük folytonosan növekszik,
hitéletükben nem esnek vissza. Mind jobban és jobban azonosítják magukat Megváltójukkal és az Ő tervével. Az isteni terv részévé lettek, és megmenekültek a romlástól, amely a világban uralkodik. Az elvégzendő
munka arányában növekszik bölcsességük, gyarapodnak képességeik.
Megértik a nagyobb terveket is, és készek arra, hogy Isten munkája legnehezebb vállalkozásaiban is részt vegyenek. Nincs idejük a lustaságra és
nem adnak helyet a tétlenségnek. (Review and Héráid, 1887. jún. 7.)
Ha Krisztus minden katonája megtette volna kötelességét, ha minden
őrálló megfelelő módon kürtőit volna a Sión falán, akkor a világ már meghallotta volna a hozzá szóló üzenetet. így azonban évekkel lemaradtunk a
munkával. Mialatt az emberek aludtak, Sátán lopva kihasználta a kínálkozó alkalmat. (Testimonies IX., 29. o.)
Krisztus az emberiség megváltása érdekében végzendő munkával
bízza meg mindazokat, akik neki szentelik az életüket. Szívük Krisztus szívével együtt dobban. Ők is, miként Krisztus, az emberek megtérése után
vágyakoznak. Nem tölthetjük be mindnyájan ugyanazt a helyet a munkában, de feladat és munkaterület mindenkinek jut. (Christ’s Object Lessons,
300. o.)
Érthetetlen titok számomra az, hogy miért nem állnak százan és százan
a munkában ott, ahol ma csak egy ember dolgozik. A menny csodálkozva
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tekint Isten állítólagos gyermekei közönyére, hidegségére és nemtörődömségére. Az igazságban élő erő rejlik. Hittel menjetek a munkába, hirdessétek az igazságot úgy, ahogyan hisszük. Hadd lássák az emberek, hogy az
igazság a mi részünkre élő valóságot jelent. (Testimonies IX., 42. o.)
Ha mindnyájan élő misszionáriusok lennénk, akkor a korunknak szóló
igazság ismerete hamar bejárna minden országot, népet, nemzetet és nyelvet. Ez az a munka, amelyet végeznünk kell, mielőtt Krisztus nagy hatalommal és dicsőséggel visszatér a Földre. (Testimonies VI., 438. o.)
Minden kézre komoly munka vár. Minden tettünk az emberiség megmentését szolgálja. (Testimonies IX., 37. o.)
Az Úr most mindenütt felszólítja a hetednapi adventistákat arra, hogy
adják át magukat teljesen Őneki, és képességük szerint tegyenek meg mindent az Ő munkája érdekében. (Testimonies IX., 132. o.)
Az egész menny nagy érdeklődéssel tekint az egyházra, és figyeli, hogy
tagjai mit tesznek azért, hogy a sötétségben levő embereket a világosságra
vezessék. (Review and Héráid, 1894. febr. 27.)
A gyülekezet minden tagjának az a feladata, hogy továbbadja az Istentől kapott világosságot. Az Úr szőlőjében senki sem találhat mentséget a
tétlenségre. (Review and Héráid, 1889. febt 19.)
A gyülekezetben mindenki felelős valamilyen munka elvégzéséért. Isten családjának tagjai vagy munkálkodnak, vagy pedig tétlenek az Ő szőlőjében... Mindenkinek adott munkát, amely alól senkit sem ment fel. Isten
ajándékai arányában várja a munka gyümölcsét, és az ajándékok fel- használása alapján vizsgálja meg gyermekei hűségét. (Review and Héráid,
1891. aug. 11.)
A mennyei angyalok régen várnak a gyülekezet tagjai segítségére, hogy
együttműködjenek velük az elvégzendő nagy munkában. Rátok is várnak.
A terület oly nagy, az elvégzendő munka oly hatalmas, hogy minden igaz
szívnek az isteni erő eszközeként kell szolgálatba állnia. (Testimonies IX.,
46-47. o.)
Ha valóban hisztek az igazságban, kezdjetek munkálkodni! Végezzétek
a hozzátok legközelebb álló munkát! Ha a gyülekezet tagjai elvégzik azt a
feladatot, amelyre képesek, és igyekeznek majd, hogy lelkeket vezessenek
Jézushoz, akkor sokan elhagyják Sátán seregét, s Krisztus zászlaja alá tér-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra
Vissza a tartalomjegyzék oldalra: TARTALOMJEGYZÉK

DÉNES OTTÓ
Bibliáról – gondolkodóknak
Ellen G. White

Készítsétek az Úrnak útját!

Dokumentumtár

Doumentumt
17/40.ár
oldal

nek. Ha egyházunk e tanítás világossága szerint cselekszik, megláthatja Isten szabadítását. Csodálatos ébredést tapasztalhatunk majd. Bűnösök térnek meg, és a gyülekezet sokasodik. (Testimonies VIII., 246. o.)

MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ
Az igaz keresztények készüljenek fel arra az időre, amely hamarosan váratlanul tör e világra. Felkészülhetnek, ha szorgalmasan tanulmányozzák
Isten szavát, tanításai szerint élnek... Isten megújulásra és reformációra
szólít bennünket. (Prophets and Kings, 626. o.)
Az istenfélő életre való megújulásra van a legnagyobb szükség korunkban. Erre törekedjünk leginkább. (Review and Héráid, 1887. márc. 22.)
Elérkezett az idő a teljes reformációra. Ha ez a reformáció megkezdődik, minden hívőt áthat majd az imádkozás lelkülete. A civódás és a széthúzás a gyülekezetből teljesen kihal. (Testimonies VIII., 251. o.)
A gyülekezetben a Szentlélek vezetése által megújulás és reformáció
megy végbe. A megújulás és a reformáció két különböző dolog. A megújulás a lelki élet megelevenedését jelenti, az elme és a szív erőinek felébredését, vagyis a lelki halálból való feltámadást. A reformáció újjászervezést
jelent, változást az elvben, elméletben, szokásban és cselekedetben. A reformáció csak úgy hozza magával az igazságosság gyümölcsét, ha azt a
Szentlélek általi megújulás kíséri. A megújulás és a reformáció meghatározott feladatot jelent, amelyben e kettőnek egyesülnie kell egymással.
(Review and Héráid, 1902. febr. 25.)
Mély hatást gyakorolt rám az a jelenet, amelyet nemrég láttam éjszakai
látomásban. Sok helyen, mint egy nagy mozgalom indult el a megújulás
munkája. Isten felhívásának engedelmeskedve, népünk munkára sorakozott. Isten azokat bízza meg a reformáció vezetésével, akik a Szentlélek vezetésére bízzák magukat. Válságos idők előtt állunk, és az Úr munkára
szólítja fel követőit. Mélyebb és őszintébb odaadással legyünk Isten iránt,
mint amilyennel az elmúlt években voltunk. Vajon nem szólít-e bennünket
a Szentírás tisztább és szentebb munkára, mint ahogyan eddig végeztük?
(GC. Bulletin, 1913. máj. 19., 34. o.)
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Éjszakai látomásban jelenetek vonultak el szemem előtt, egy nagy reformációs mozgalmat ábrázolva Isten népe között. Sokan dicsőítették Istent. A betegek meggyógyultak, és egyéb csodák voltak tapasztalhatók...
Testvéreink közül százak és ezrek látogattak családokat, s tanították az
embereknek Isten szavait. A Szentlélek ereje által az emberek meggyőződtek az igazság felől és őszintén megtértek. Minden oldalról ajtók nyíltak az
igazság hirdetése előtt. A mennyei befolyás beragyogta a világot. Istennek
hű és alázatos népe nagy áldásokat nyert. (Testimonies IX., 126. o.)

A SZENTLÉLEK ÁLDÁSÁNAK FELTÉTELE
Ha teljesen átadjuk magunkat Krisztus szolgálatára, akkor ennek elismeréseként Isten a Szentlelket nagymértékben kitölti ránk. Ez az ígéret azonban addig nem teljesedhet be, amíg az egyház tagjainak nagyobb része
nem munkálkodik Istennel összhangban. (Review and Héráid, 1896. júl.
21.)
Ha a lustaság és a tétlenség már nem uralkodik az egyházban, akkor az
Úr Lelke, az isteni erő nyilatkozik meg életében. Isten népe ekkor tapasztalhatja majd a Seregek Ura gondviselő munkáját. (Testimonies IX., 46. o.)
Amint gyülekezeteink munkálkodni kezdenek, teljesen más légkör veszi majd őket körül... A Szentlélek éltető és megszentelő erejét adja nekik
az Úr. (Testimonies IX., 267-268. o.)
Amikor szívünket Krisztussal egyesítjük és életünket az Ö munkájával
hozzuk összhangba, akkor a Szentlélek áldásában mi is éppúgy részesülünk, mint pünkösdkor a tanítványok. (Testimonies VIII., 246. o.)
Ha gyülekezeteink élő, munkálkodó közösségekké válnak, őszinte kérésükre megkapják a Szentlélek áldását. (Review and Héráid, 1890. febr.
25.)
Isten Szentlelkének bőséges kitöltése, amely majd beragyogja az egész
Földet az Ő dicsőségével, mindaddig nem kezdődhet el, amíg népünk nem
munkálkodik együtt az Istennel. (Review and Héráid, 1896. júl. 21.)
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A PÜNKÖSDI TAPASZTALAT ISMÉTLŐDÉSE
Ugyanúgy elnyerhetjük ma is a Szentlélek erejét, mint ahogyan az első tanítványok részesedtek benne. Mennyei erőt Isten ma is úgy ad az embereknek, amint megajándékozta azokat, akik pünkösd napján hallották a
megváltás üzenetét. Isten Szentlelkét és kegyelmét korunkban is megkaphatja mindenki, aki azt kéri Őtőle. (Southern Watchman, 1905. aug. 1.)
Az Úr, választott követei által, ma is az első pünkösdhöz hasonló munkát kíván végezni. Vajon ne haladja-e túl közösségünk buzgalomban az
apostoli egyházat ma, amikor a vég idején élünk? Az Isten dicsősége iránti
buzgóság indította a tanítványokat arra, hogy az igazságról hatalmas erővel tanúskodjanak. Vajon ne gyújtsa-e lángra a mi szívünket is e buzgóság
tüze azzal a kívánsággal, hogy mi is hirdethessük mindenkinek az üdvösséget hozó szeretet tanítását Krisztusról, akit értünk megfeszítettek? Isten
hatalma ne nyilatkozzék-e meg nagyobb erővel korunkban, mint ahogy az
apostolok idejében megnyilatkozott? (Testimonies VII., 33. o.)
A Szentlélek kitöltése pünkösd napján a korai esőt jelképezte, de a késői
eső bőségesebb lesz. A Szentlélek arra várakozik, hogy kérjük és elfogadjuk áldásait. A Szentlélek ereje által Krisztus ismét megnyilatkozik az Ő
teljességében. (Christ’s Object Lessons, 121. o.)
Isten a Szentlélek ajándéka által kívánja népét felüdíteni, megkeresztelvén őket ismét az Ő szeretetében. Az egyházban a Szentlélek hiányának
nem kellene megmutatkoznia. Jézus Krisztus mennybemenetele után a
Szentlélek oly nagy erővel és teljességgel szállt a várakozó, imádkozó és
hívő tanítványokra, hogy az kihatott minden szívre. Isten dicsősége beragyogja a Földet. Azok befolyása, akik az igazság által megszentelődtek, kihat majd az egész világra. A kegyelem légköre veszi körül e Földet.
A Szentlélek Istent képviselve munkálkodik az emberi szívekben. (Testimonies IX., 40. o.)
A komoly és állhatatos imára válaszként Isten nem küldi-e el a Szentlelket ma is, hogy az embereket mennyei erővel övezze fel? Már most is
sokan elnyerik a Szentlélek vezetését, a közömbös nemtörődömség többé
már nem zárja el az utat. Miért olvashatjuk a tanítványok munkájának történetét, ahogyan a Szentlélektől lelkesítve és megerősítve fáradoztak, ha
nem azért, hogy e feljegyzések által késztetve az Úr népe ma is komolyan
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munkálkodjon Isten dicsőségére? Éppen olyan fontos vagy talán még fontosabb, hogy az Úr azt ma is megtegye gyermekei megsegítésére, amit népének akkor adott. Azt a munkát, amelyet az apostolok akkor végeztek, ma
is el kell végezniük a gyülekezet tagjainak. A Szentlélek nagyobb mértékű
befolyása által annyival nagyobb buzgósággal kell ma munkálkodnunk,
mint amennyivel elterjedtebb korunkban a gonoszság. A megtérésre való
felhívás határozottabban hangozzon! Minden hívő ember életéből tiszta és
fényes világosság áradjon ki. (Testimonies VII, 32-33. o.)
Minden oldalról láthatjuk a bizonyítékait annak, hogy a megváltás
terve nemsokára beteljesedik. A befejező munkát nagy erő kíséri. Amikor
a megmentés munkája befejezéshez közeledik, a nyomorúság ideje köszönt a Földre, a nemzetek egymás ellen fordulnak, de szándékukban Isten
még visszatartja őket, hogy ne akadályozhassák a harmadik angyal munkáját. Ebben az időben hull alá a késői eső, eljön a felüdülés ideje az Úr
színe elől, hogy erőt adjon a harmadik angyali üzenet hangos kiáltásának.
(Experience and View, 77. o.)
A gonoszság megsokasodásának idejében az élet Forrásától jövő új élet
erősíti meg mindazokat, akiknek szívében Isten szeretete lakozik. (Testimonies IX., 44. o.)
Az evangéliumhirdetés nagy munkája nem ér véget az isteni hatalom
kisebb megnyilatkozásával, mint ahogyan az először megnyilvánult. A jövendölések, melyek az újszövetségi idő kezdetén a korai eső alatt teljesedtek be, ismét beteljesednek majd a késői eső idején, az evangéliumi kor lezárulásakor...
Isten megszentelt szolgái fénylő arccal helyről helyre sietnek, hogy a
mennyei üzenetet hirdessék. A Földön a figyelmeztetés ezrek ajkairól
hangzik majd fel. A hívők jeleket és csodákat tesznek, s betegeket is gyógyítanak. (Great Controversy, 611-612. o.)
A végidőben, amikor Isten munkája a Földön befejezéshez közeledik, a
szent életű hívők komoly fáradozásait a Szentlélek hatalma az isteni kegyelem rendkívüli jeleivel kíséri majd. A korai és késői eső jelképében ahogyan az eső Keleten a magvetés', illetve az aratás időszakában hullott
a földre - a héber próféták az isteni kegyelem különleges megnyilatkozásait jövendölték Isten gyülekezete számára. A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte, mely dicső eredményeket érlelt. A
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Lélek jelenléte az igaz egyházban az idők végezetéig tapasztalható lesz.
(Acts of the Apostles, 54-55. o.)

A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKA
Az idők folyamán Krisztus nem változtatott búcsúzásakor tett ígéretén,
hogy követőinek elküldi a Szentlelket. Isten nem korlátozta kegyelme gazdagságának kiárasztását gyermekeire. Annak oka, hogy ígéretének beteljesedése nem észlelhető olyan mértékben, ahogyan lehetne, abban keresendő, hogy az ígéretet nem értékelik kellőképpen. Ha minden keresztény
készségesen elfogadná, akkor elnyerhetné a Szentlélek áldását...
Ha tehát a Szentlélek az erő közvetítője, akkor miért nem éhezzük és
szomjúhozzuk a Lélek adományát? Miért nem beszélünk erről és miért
nem tesszük imáink és prédikációink tárgyává? Az Úr készségesebben adja Szentlelkét azoknak, akik Neki szolgálnak, mint ahogy a szülők adják
gyermekeiknek ajándékaikat...
Krisztus minden munkása naponta könyörögjön Istenhez a Lélek keresztségéért. A keresztény munkások gyűljenek össze csoportokba; kérjenek segítséget és mennyei bölcsességet a helyes tervezésre és kivitelezésre
egyaránt. Különösen azt kérjék Istentől, hogy kiválasztott követeit részesítse a lelki munka mezején a Szentlélek csodálatos keresztségében. (Acts
of the Apostles, 50. o.)

HIÁNYZIK A MISSZIÓMUNKÁBAN VALÓ BUZGÓSÁG
Népünk túl sok prédikációban részesült, de tanítottuk-e őket arra, hogy
miképpen kell azokért munkálkodniuk, akikért Krisztus meghalt? Megmutattuk-e nekik azt a munkát, amelyben segíthetnének, és felvilágosítottuk-e őket arról, hogy milyen nagy szükség van segítségükre és erejükre?
Világosan látható az, hogy az eddigi prédikációk nem késztették gyülekezeteinket önzetlen szolgálatra. Gondolkodjunk el ezen, mert komoly eredmények forognak kockán. Jövőnk, az örökkévalóságot illetően így bizonytalan. A gyülekezeti misszióórákon tanítsuk a testvéreket a missziómunka
végzésére. (Testimonies VI., 431. o.)
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Sokan szívesen munkálkodnának, ha felkészítenék őket arra. Tanítsuk
és bátorítsuk őket. Minden gyülekezet iskola legyen a keresztény munkások részére. (Ministry of Healing, 148. o.)
Mivel a vezetők a gyülekezeti tagokat helytelenül tanították, sok a rest
munkás közöttünk. Arra várnak, hogy mások gondozzák őket, mint egy
beteg gyermeket. Szüntessük meg ezt az állapotot! (Testimonies VI., 434435. o.)
A gyülekezetek tagjai még századrészét sem végezték annak a munkának, amelyet Isten elvár tőlük. Ha a nép csak hallgatja a prédikációkat,
egyiket a másik után, anélkül hogy a tanítás szerint élne, a lelki életben
nem várhatunk mást, mint romlást. (Testimonies VI., 425. o.)
Népünket úgy segíthetjük a legjobban, ha megtanítjuk Isten szolgálatára és arra, hogy Istenben bízzon, ne a prédikátorokban. Helyes, ha a prédikátor szombaton rövid prédikációt tart a gyülekezetben Krisztus életéről
és szeretetéről. De minden szombaton ne várjanak prédikációt a gyülekezet tagjai. Ha a gyülekezeti tagok a hét folyamán hűségesen végzik munkájukat, akkor szombaton elmondhatják tapasztalataikat. Mint a kellő időben adott eledel, olyan befolyást jelent majd az ilyen gyülekezet, amely
minden jelenlévőt új élettel és friss erővel tölt be. Örömmel beszélnek majd
drága tapasztalataikról, amelyeket akkor nyertek, amikor másokért munkálkodtak. (Testimonies VII., 19. o.)

A GYÜLEKEZET MINT MISSZIÓISKOLA
Isten elvárja egyházától, hogy tanítsa és nevelje tagjait arra a munkára,
amely által megszólíthatják a világot. Olyan nevelésben részesítsük népünket, amelynek eredményéül százan és százan válnak képessé értékes
talentumaikat kamatoztatni. E tálentumok felhasználása által megbízható
férfiak fontos tisztségeket tölthetnének be gyülekezeteinkben, és szolgálatuk révén képviselhetnék tiszta és romlatlan alapelveinket. így sok jót tehetnénk a Mester munkájában. (Testimonies VŐ., 431-432. o.)
Ne halogassuk a gyülekezeti tagok jól megszervezett nevelését! (Testimonies IX., 119. o.)
Minden munkás részesüljön bölcs képzésben, hogy képes legyen másokat is a teljes igazságra tanítani. (Testimonies VII., 70. o.)
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A tapasztalt tanítók ne csak tanítsák a tagokat, hanem engedjék őket a
tényleges munkában is részt venni. (Ministry of Healing, 149. o.)
Új gyülekezetekben legyünk nagyon elővigyázatosak a vezetők megválasztásában. Válasszunk teljesen megtért férfiakat és nőket vezetőkül,
olyanokat, akik alkalmasak a tanításra, akik szolgálni tudnak mind szavak,
mind cselekedetek által. A missziómunka minden területén nagy szükség
van a munka végzésére. (Testimonies VI., 85. o.)
A munka elosztása érdekében oktassuk a gyülekezeteket arra, hogy
mindnyájan kövessék Krisztust, és dolgozzanak úgy, amint Ő dolgozott.
(Testimonies VI., 435. o.)
Fektessünk le egyszerű terveket az elvégzendő munkáról, és valósítsuk
meg azt a gyülekezetekben. Ha ezeket a terveket a tagok egy akarattal elfogadják, és azok megvalósításán állhatatosan fáradoznak, akkor gazdag
jutalmat nyernek. (Testimonies VI., 433. o.)
Gyülekezeteink építése érdekében bölcs munkásokra van szükség, akik
képesek felismerni és kifejleszteni a tagok tehetségét... Tanításra és nevelésre van szükségünk. Akik helyről helyre látogatják a gyülekezeteket, tanítsák missziómunkára a tagokat. (Testimonies IX., 117. o.)

A SZERVEZÉS FONTOSSÁGA
Az idő rövid, és erőinket úgy kell csoportosítanunk, hogy kiterjedt munkát
végezhessünk. (Testimonies IX. 27. o.)
Minden gyülekezetünkben legyenek jól képzett szervezőmunkások. A
gyülekezetben ne csak egy-két tag dolgozzon, munkálkodjanak mindnyájan. (GC. Bulletin, 1893.)
Legyenek jól szervezett missziócsoportok minden gyülekezetben, akik
a gyülekezet környékén levő területen dolgoznak. (Review and Héráid,
1891. szept. 29.)
Isten, aki nem tévedhet, kijelentette nekem, hogy keresztény munkánk
alapját kis csoportok létrehozásával teremthetjük meg... Ha a gyülekezet
nagy létszámú, akkor osszuk fel azt kis csoportokra, és így dolgozzanak a
hívők és a hitetlenek között egyaránt. Ha egy helyen az igazságot ketten
vagy hárman ismerik, akkor hozzák létre maguk között a munkások csoportját. (Testimonies VII., 21-22. o.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra
Vissza a tartalomjegyzék oldalra: TARTALOMJEGYZÉK

DÉNES OTTÓ
Bibliáról – gondolkodóknak
Ellen G. White

Készítsétek az Úrnak útját!

Dokumentumtár

Doumentumt
24/40.ár
oldal

Alkalmazzon egyházunk olyan munkásokat is, akik jól átgondolt terv
alapján mind a nagy, mind a kis gyülekezeteket felkeresik, és a tagokat a
gyülekezet építésére, valamint a hitetlenekért végzett munkára tanítják.
(Testimonies IX., 117. o.)
Jól szervezett munkát kell a gyülekezetben végeznünk, hogy a tagok
megtanulják, hogyan vihetik el a világosságot másokhoz. így tapasztalatuk által hitük megerősödik. (Testimonies VI., 434. o.)
Ha a keresztények összhangban dolgoznának, ha az isteni erő vezetésével együtt törekednének előre egy közös cél elérésére, akkor megmozdíthatnák az egész világot. (Testimonies IX., 221. o.)
Evangéliumi munkásokat hív a Mester. Ki válaszol a hívásra? Nem
mindenkiből lesz generális, kapitány, tiszt vagy káplár a hadseregben.
Nem terhelnek mindenkit a vezetés gondjával és felelősségével. Szükség
van más munkára is. Némelyek gödröt ásnak és sáncot építenek, mások,
mint őrállók szolgálnak, és vannak, akik mint küldöncök végzik szolgálatukat. Habár a tisztek kevesen vannak, mégis sok katonára van szükség,
hogy erős hadsereget alkothassanak. A hadsereg győzelme a katonák hűségétől függ. Néha egy katona gyávasága vagy hűtlensége az egész hadseregre nagy csapást hozhat. (Gospel Workers, 84-85. o.)

A GYÜLEKEZET VEZETŐI
„Áldjátok az Urat, hogy a vezérek vezettek Izráelben, hogy a nép önként kelt fel... Szívem
azoké, akik parancsolnak Izráelben, kik a nép közül önként ajánlkoznak. ” (Bír. 5:2,9)
A prédikátorok a gyülekezet tagjaival együtt menjenek ki a földekre,
mert a búza megérett az aratásra. (Signs of the Times, 1903. aug. 3.)
A tanítók vezessék az emberekért végzett munkát, és mások, akik velük
egyesülnek, példájukból tanulnak majd. Egy gyakorlati példaadás többet
ér sok szóbeli tanításnál. (Ministry of Healing, 149. o.)
Pál apostol szolgálatában gyakran találkozott férfiakból és nőkből álló
kis csoportokkal, akik valóban szerették Jézust, és amint velük imádkozott,
kérte Istent, hogy tanítsa meg őket arra, miként tarthatják fenn kapcsolatukat a mennyel. Sokszor tanácskozott velük, és tanította őket arra, hogyan
adhatják át másoknak is az evangéliumi igazság világosságát. Amikor eltávozott munkatársai köréből, gyakran könyörgött Istenhez, hogy őrizze
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meg őket a gonosztól, és segítse őket, hogy komoly és buzgó misszionáriusok lehessenek. (Acts of the Apostles, 262. o.)
Senki ne gondolja azt, hogy az evangélium prédikátorát kisebbé teszi
az a munka, ha az igazságot könyvek terjesztése által viszi el az emberekhez. Ha így cselekszik, akkor Pál apostol példáját követi...
Amikor meglátogatjuk az embereket, mondjuk el nekik, hogy evangéliumi munkások vagyunk és szeretjük az Úr Jézust. (Testimonies VI., 321323. o.)

TARTSUNK BIBLIA-ÓRÁKAT
A Biblia-óra tartása mennyei terv. A missziómunka e területén mind a férfiak, mind a nők közül sokan fáradozhatnak. Így jó munkások fejlődnek
ki, akik Isten hatalmas eszközeivé lesznek. Általuk Isten szava ezrekhez
jut el. A munkások személyes összeköttetésbe kerülnek minden nemzettel,
nyelvvel és néppel. A Biblia bejut a családokba, és szent igazságai megszólítják a lelkiismeretet. Az emberek olvassák és megvizsgálják azt, és a felelősséget aszerint veszik magukra, amiképpen elfogadják vagy elvetik Isten
tanítását...
Az Úr eredménnyel áld meg minden alázatos törekvést, amelyet az Ő
nevében tesznek. (Gospel Workers, 192. o.)
Sok emberre vár az a munka, hogy házról házra járva, családokban Biblia-órákat tartson. (Testimonies IX., 141.)
Gyülekezeteink tagjai dolgozzanak házról házra járva. így út nyílik
arra, hogy a családokban Biblia-órákat tarthassanak. (Testimonies IX., 123.
o.)
Mennyei Atyánk határozta meg munkánkat. Vegyük kezünkbe a Bibliát, és figyelmeztessük a világot. Legyünk Isten segítői a lelkek megmentésében. Legyünk eszközök, akik által Isten napról napra gyakorolhatja
szeretetét az elveszendők iránt. (Testimonies IX., 150. o.)
Két Biblia-munkás ült egy család otthonában. A megnyitott Bibliából
bemutatták Jézus Krisztust, mint a bűnbocsátó Megváltót. Komoly imával
fordultak Istenhez, és a szívek Isten Szentlelke befolyása által meglágyultak. Imájukat frissesség és erő kísérte. Amint Isten szavát magyarázták, láttam, hogy lágy, sugárzó fény világította meg a Bibliát, és én így szóltam
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra
Vissza a tartalomjegyzék oldalra: TARTALOMJEGYZÉK

DÉNES OTTÓ
Bibliáról – gondolkodóknak
Ellen G. White

Készítsétek az Úrnak útját!

Dokumentumtár

Doumentumt
26/40.ár
oldal

halkan: „Eredj el az utakra és a sövényekhez és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. ” (Lk. 14:23) (Testimonies IX., 35. o.)

ORVOSI MISSZIÓMUNKA
Az orvosi missziómunka az evangéliumi munka útkészítője. Mind a prédikálásban, mind az orvosi missziómunkában az evangéliumot kell hirdetnünk és képviselnünk. (Ministry of Healing, 144. o.)
Az orvosi missziómunka sok ajtót nyit meg az igaz reformátor előtt.
(Testimonies VII., 62. o.)
A lelki élet és a komolyság megerősödését azáltal érjük el, ha meglátogatjuk a betegeket és a bánatosakat, ha segítünk nekik, s egyúttal megismertetjük velük a világosságot, és megerősítjük hitüket az Úr Jézusban.
(Testimonies IV, 75-76. o.)
Isten terve az, hogy a tanítványokhoz hasonlóan munkálkodjunk. A
test gyógyítása kapcsolatban áll az evangéliumi munkával. Ebben a munkában nem választhatjuk el egymástól a tanítást és a gyógyítást. (Ministry
of Healing, 141. o.)
Elérkeztünk ahhoz az időhöz, amikor szükségessé vált, hogy egyházunk minden tagja járatos legyen az orvosi missziómunkában.
(Testimonies VII., 62. o.)
Jézus Krisztus személyesen nincs itt e világban, hogy bejárhassa a városokat és falvakat, s betegeket gyógyítson, de megbízott minket azzal,
hogy folytassuk azt az orvosi missziómunkát, amelyet ő kezdett meg.
(Testimonies IX., 168. o.)
Nemcsak a testi betegségeket kezelheti a misszionárius, mert a bűnöst
elvezetheti a nagy Orvoshoz, aki képes a szívet is meggyógyítani a bűn
bélpoklosságától. Isten azt kívánja, hogy a betegek, a szerencsétlenek és
azok, akiket gonosz lélek ural, szolgái által meghallják az ő szavát. Emberek által akar Isten vigaszul szolgálni, olyan vigasztalásul, amelyet nem
ismer a világ. (Ministry of Healing, 106. o.)
Az Úr munkája haladjon előre a tanító és az orvosi missziómunka területén. (Testimonies IX., 168. o.)
Újból és újból tanítást kaptam arra vonatkozóan, hogy az orvosi munka
ugyanolyan kapcsolatban áll a harmadik angyal üzenetével, mint ahogyan
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a kar és a kéz hozzátartozik a testhez. Isten, mint a fej vezetése mellett dolgozzunk összhangban, és készítsük az utat Krisztus eljövetelére. Munkálkodjon állandóan az igazság testének jobb karja, és Isten megerősíti azt.
(Testimonies VI., 288. o.)

KERESZTÉNY SEGÉLYZŐMUNKA
A korunknak szóló igazságban hívő gyülekezeteknek már régen keresztény munkát kellene végezniük a szegények, az elnyomottak, a szenvedők
és az elhagyottak érdekében. Képviseljük az irgalmas samaritánus gyengéd rokonszenvét azáltal, hogy segítjük azokat, akik arra rászorulnak,
etessük az éhezőket, hozzuk otthonunkba a szegényeket és a kivetetteket.
Istentől naponként kapunk kegyelmet és erőt, hogy megértsük az emberiség nyomorát, és képessé váljunk azok megsegítésére, akik semmiképpen
sem tudnak önmagukon segíteni. Amikor ilyen munkát végzünk, alkalmunk nyílik arra, hogy megismertessük az emberekkel a keresztre feszített
Krisztust. (Testimonies VI., 276. o.)
Nem tudom elégszer figyelmeztetni a gyülekezet tagjait, a misszionáriusokat, azokat, akik hisznek a harmadik angyali üzenetben és mindazokat,
akik megtartóztatják szombaton lábukat, hogy gondolkodjanak az Ésaiás
könyve 58. fejezetében leírt üzeneten. Azt a jótékony munkát, amelyről e
fejezet szól, Isten a mi korunkban is elvárja népétől. Ezt a feladatot Isten
bízta ránk. (Testimonies VI., 265. o.)
Sokan úgy érzik, hogy nagy kiváltság lenne számukra, ha felkereshetnék Jézus földi életének helyszíneit, ha ott járhatnának, ahol Jézus lépkedett, ha megtekinthetnék azt a tavat, amely mellett Jézus annyira szeretett
tanítani, és azokat a dombokat, hegyeket és völgyeket, amelyeken olyan
sokszor megpihentek szemei. Nem kell azonban elmennünk Názáretbe,
Kapernaumba vagy Bethániába csak azért, hogy Jézus nyomában járhassunk. Megtalálhatjuk Jézus lábnyomait minden betegágy mellett, a szegénység viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban, és minden helyen,
ahol az emberek szíve vigasztalás után vágyakozik. Valahányszor úgy cselekszünk, ahogyan Jézus cselekedett földi életében, mindenkor az Ő nyomdokaiban járunk. (Desire of Ages, 640. o.)
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Isten nem hallgatja meg népe imáját, amíg elhanyagoljuk a közöttünk
levő árvák, sánták, vakok és betegek gondviselését. (Testimonies III., 518.
o.)
Amíg a halált a végső győzelem el nem nyeli, mindaddig gondot kell
fordítanunk az árvákra, akik sokat szenvednek, ha gyülekezeteink tagjai
gyengéd szeretettel fel nem karolják őket. Az Úr azt parancsolja nekünk,
hogy hozzuk a szegényeket házunkba, (lásd: Ésa. 58:7) Az árvák részére
adjon a kereszténység apákat és anyákat. (Review and Héráid, 1893. jún.
27.)

KÖNYVEK ÉS FOLYÓIRATOK TERJESZTÉSE
Könyvek és folyóiratok által kell a világhoz eljuttatnunk az igazság világosságát... Az igét hirdessük erővel és határozottan könyveink és folyóirataink bölcs felhasználása által ... A harmadik angyal üzenete írásban és élőszóban jut el az emberekhez. (Testimonies IX., 61-62. o.)
A mennyből nagy hatalommal leszálló angyal - akinek dicsőségétől
fénylik a Föld - legnagyobb részben könyvkiadóink által végzi el a munkát.
(Testimonies VII., 140. o.)
Könyvek kölcsönzése vagy eladása által, lapok szétosztása és Biblia-tanulmányok ajándékozása által gyülekezeti tagjaink sok jót tehetnének
szomszédjaik között. (Testimonies IX., 35. o.)
Ki vállalja könyveink terjesztését? Az Úr képességet ad a munkára
mindazoknak a férfiaknak és nőknek, akik együtt akarnak működni az isteni erővel. Amint magukra veszik a fegyverzetet, megkapják a szükséges
tehetséget, bátorságot, kitartást, hitet és ügyességet. Nagy munkát kell
még elvégeznünk e világban. Az emberi eszközök álljanak készen annak
véghezvitelére! A világ hallja meg a figyelmeztetést! Ha hallod a hívást,
hogy „Kit küldjék el és ki megy él nekünk? - világosan és érthetően válaszolj:
Itt vagyok én, küldj el engemet!” (Ésa. 6:8) (Testimonies VI., 333. o.)
Ha van munka, amely fontosabb minden másnál, akkor az a legfontosabb, hogy könyveinket és folyóiratainkat az emberekhez vigyük, hogy
azok által a Szentíráshoz vezessük őket. (Colporteur Evangelist, 80. o.)
Irataink közvetítsék az evangélium üzenetét a világnak tanúbizonyságul. Bátorítsuk munkásainkat arra, hogy fordítsák figyelmüket Azokra a
könyvekre, amelyek a Biblia igazságait tanítják, s amelyek elkészítenek
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egy népet arra, hogy megállhasson a bekövetkező nehéz idődben. (Testimonies IX., 61. o.)
Bölcsen postázzuk és osztogassuk nyomtatványainkat a vasúton, az utcákon és a hajókon. (Gospel Workers, 353. o.)
Lapjaink, traktátumaink, folyóirataink és könyveink terjedjenek mindenfelé. Bárhová is megyünk, vigyünk magunkkal traktátumokat, amelyeket osztogathatunk, amint alkalom nyílik arra. Adjunk el azokból annyit,
amennyit tudunk, a többit pedig kölcsönözzük, vagy pedig ajándékozzuk
oda, amint azt lehetőségeinkhez képest megtehetjük. Fontos eredményeket érhetünk el ezáltal. (Review and Herald, 1880. jún. 10.)
Ébredjetek fel, akik ismeritek a korunknak szóló igazságot! Kötelességetek az, hogy tehetségetekhez képest segítsétek azokat, akik az igazságot
tudják hirdetni. A könyvek eladásából befolyt pénz egy részét használjuk
fel nyomtatványok előállítására, hogy ezek által a vakok szemei megnyíljanak, és a szívek meglágyuljanak. (Testimonies IX., 62. o.)
Aludtunk, miközben helyesen elkészített nyomtatványok terjesztésével
dolgozhattunk volna. A folyóiratok és könyvek értelmes felhasználása által hirdessük az igét határozott erővel, hogy a világ megértse azt az üzenetet, amelyet az Úr Jánosnak adott Páthmós szigetén. Minden ember, aki
hisz Jézus Krisztus nevében, hirdesse: „A vége pedig mindennek közel van.”
(I. Pt. 4:7) „Készülj Istened elé, oh Izráel!” (Ámós 4:12) (Colporteur
Evangelist, 101. o.)
Most jó eszközökkel rendelkezünk az igazság hirdetésére, de népünk
nem használja ki a lehetőségeket. Nem látják, és nem érzik minden gyülekezetben annak szükségét, hogy képességüket lelkek megmentésére használják. Nem tartják kötelességüknek azt, hogy folyóiratainkra - beleértve
egészségügyi lapunkat is - előfizetőket szerezzenek, hogy eladják könyveinket és folyóiratainkat. (Testimonies IV, 391. o.)

KÜLÖNBÖZŐ NYELVŰ KIADVÁNYOK
Az igazság szavait különböző nyelvekre kell lefordítanunk és azokat a világ minden részébe el kell juttatnunk. (Testimonies IX., 26. o.)
Nyomtatványainknak mindenhová el kell jutniuk. Jelenjenek meg azok
különböző nyelveken. A harmadik angyali üzenetet írásban és élőszóval
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kell hirdetnünk. Ébredjetek fel, akik ismeritek a korunknak szóló igazságot! (Colporteur Evangelist, 101. o.)
Isten népe közül sokaknak olyan területre kell vinniük nyomtatványainkat, ahol a harmadik angyal üzenetét még sohasem hirdették. Könyveinket nyomtassuk ki különböző nyelveken. Ezeket az igazságot képviselő
könyveket alázatos és hű testvérek vigyék el az emberekhez, akik másként
nem lennének elérhetők. (Testimonies IX., 33. o.)

MUNKA AZ AMERIKÁBAN ÉLŐ BEVÁNDORLÓK KÖZÖTT
Amerika városaiban majdnem minden nyelvet beszélő emberek élnek.
Szükségük van nekik is arra a világosságra, amelyet Isten az Ő egyházának
adott. (Testimonies VIII., 36. o.)
Mialatt terveket készítünk, hogy a távoli országok különböző nemzeteit figyelmeztessük, sok munkát kell végeznünk az országunkban (Amerikában) letelepedő bevándorlók között. A Kínában élők nem drágábbak
azoknál az embereknél, akik a mi kapuinkon belül találtak hajlékot. Isten
népe hűségesen munkálkodjon azokban a távoli országokban, ahol az Ő
gondviselése megnyitotta előttünk az ajtókat, de hűen végezzük kötelességünket a különböző nemzetiségű bevándorló idegenek iránt is, akik országunk városaiban és falvaiban élnek. (E. G. White levele 0. A. Olsennek)
Isten gondviselése által szinte a karjaink közé hozott embereket, hogy
az igazságot jobban megismerjék, és elvégezhessék azt a munkát, amelyre
mi nem vagyunk képesek, azt, hogy más nyelvet beszélő emberek közé
vigyék el a világosságot. (Life Sketches, 213. o.)
Felelős tisztviselők dolgozzanak ki bölcs terveket arra nézve, hogy a
harmadik angyali üzenet eljusson az Amerika városaiban élő ezer és ezer
bevándorolt idegenhez. Isten elvárja szolgáitól, hogy teljesítsék kötelességeiket az eddig még nem figyelmeztetett városi nép iránt is, különösen
azokra nézve, akik a Föld különböző nemzetei közül telepedtek le városainkban. A bevándorlók közül Isten gondviselése által sokan azért jöttek
közénk, hogy így megismerhessék a korunknak szóló igazságot, és elkészüljenek arra, hogy visszatérve saját hazájukba, annak a drága világosságnak hordozói lehessenek, amely egyenesen Isten trónjától árad...
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A távoli országoknak áldására szolgálna az, ha hűséges munkát végeznénk Amerika városaiban. Sokan visszatérnének Amerikából abba az országba, ahonnan jöttek, hogy barátaikat megnyerhessék az igazságnak.
Felkeresnék rokonaikat és szomszédjaikat, és megismertetnék velük a harmadik angyali üzenet tanítását. (Pacific Union Recorder, 1910. ápr. 21.)
Ha nem teszünk többet Amerika városaiért, mint amennyit eddig tettünk, akkor komoly elszámolnivalója lesz mind a prédikátoroknak, mind
a népnek azzal, aki minden embernek kijelölte a feladatát... Bocsássa meg
Isten azt a rettenetes hanyagságot, hogy nem végeztük el azt a munkát,
amelyet eddig még az ujjunk hegyével is csak alig illettünk... Miután adakoztunk a külföldi misszió részére, ne gondoljuk azt, hogy eleget tettünk
minden kötelességünknek. (Testimonies VIII., 35-36. o.)

TÁMOGASSUK A VALLÁSSZABADSÁG ELVÉT
Az igazság és a vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi egyház
alapítói és Isten tanúi az elmúlt századokban hordoztak, ebben az utolsó
küzdelemben az Úr ránk bízta. E nagy ajándékkal járó felelősség azokra
hárul, akiket Isten megáldott igazsága ismeretével. (Acts of the Apostles,
68. o.)
Kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk a fenyegető veszedelem
elhárítására. Igyekezzünk, hogy eloszlassuk az emberek előítéletét, hogy
megismertessük velük meggyőződésünket. Tárjuk eléjük a valóságot, és
tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy ne akadályozhassák a lelkiismeret szabadságát. (Testimonies V, 452. o.)
Népünk nem végezte el azt a munkát, amellyel Isten bízott meg bennünket. Nem állunk készen arra az időre, amelyet a vasárnaptörvény
kényszerítése hoz majd. Kötelességünk, hogy munkára készüljünk, amikor látjuk a közelgő veszedelem jeleit. Senki se várja összetett kézzel a nehéz idők eljövetelét, és ne vigasztalja magát azzal a hittel, hogy ennek
úgyis el kell jönnie, mivel a prófécia azt előre megjövendölte, és az Úr az
Ő népét majd úgyis megoltalmazza. Nem cselekszünk Isten akarata szerint, ha tétlenül ülünk, és nem küzdünk. A lelkiismereti szabadság megtartásáért. (Testimonies V, 713-714. o.)
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MUNKA A GAZDAG ÉS BEFOLYÁSOS EMBEREK KÖZÖTT
Lelki üdvük érdekében ritkán szól valaki azokhoz, akiket a világ nagyoknak tekint tudásuk, vagyonuk vagy hivatásuk folytán. Sokan nem mernek
ezekhez az emberekhez közelíteni a keresztény munkások közül. Ez azonban ne így legyen... Senkit se hanyagoljunk el azért, mert a világhoz ragaszkodik... A társadalom legmagasabb osztályaiban is vannak emberek,
akik éheznek és szomjúhoznak a megváltás után. Sokan nyernének segítséget, ha az Úr szolgái - akiknek szívét Krisztus szeretete tölti be - szívélyesen megközelítenék őket, és személyesen beszélnének velük. (Christ’s
Object Lessons, 229-231. o.)
Gazdag körökben is végeznünk kell munkánkat. Figyelmeztessük őket
arra a felelősségre, amelyet vagyonuk ró rájuk. Mutassunk rá arra, hogy
számot kell majd adniuk annak, aki megítéli az élőket és a holtakat. Szeretettel és istenfélelemmel munkálkodjunk értük is, mert szükségük van
erre. (Christ’s Object Lessons, 230. o.)
Azok, akik az előkelő osztályba tartozó emberekért munkálkodnak,
méltósággal végezzék feladatukat, és ne felejtsék el azt, hogy angyalok állnak szolgálatukban. Elménk és szívünk kincsesháza teljen meg azzal, ami
„meg van írva". (Ministry of Healing, 215. o.)

ADOMÁNYOK A MISSZIÓMUNKA RÉSZÉRE
Évek óta gondolkoztunk egy aggasztó kérdés felett, hogy miként teremthetnénk elő azt az összeget, amely elégséges lenne az Úr által megnyitott
misszióink fenntartására. A Bibliában elolvashatjuk az evangélium világos
parancsát; s mind az itthoni, mind az idegen területeken levő misszióink
elénk tárják nagy szükségleteiket. Az isteni gondviselés is késztet és siettet
bennünket a ránk váró munka gyors végzésére. Az Úr azt akarja, hogy
gazdag emberek is megtérjenek, és mint Isten segítői, mások megmentésére törekedjenek... Isten elvárja tőlük, hogy azt a vagyont, amelyet nekik
kölcsönzött, jó cselekedetekre használják fel, hogy azáltal megnyíljon az út
az evangélium hirdetése előtt közelben és távolban, az emberiség minden
osztálya részére. (Testimonies IX., 114. o.)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

További tanulmányokért látogass el a www.denesotto.hu weboldalra
Vissza a tartalomjegyzék oldalra: TARTALOMJEGYZÉK

DÉNES OTTÓ
Bibliáról – gondolkodóknak
Ellen G. White

Készítsétek az Úrnak útját!

Dokumentumtár

Doumentumt
33/40.ár
oldal

Az Úr népe érdekében még most is befolyásolja a királyok és a vezetők
szívét. Akik az Úrért fáradoznak, használják ki az alkalmat, amelyet azáltal
nyernek, hogy az Úr adakozásra buzdítja az embereket munkája fejlesztése
érdekében. Ezek az ajándékok megnyitják az utat ahhoz, hogy az igazság
világosságát a sötétségben lévő országokba is elvihessük. Lehet, hogy akik
adakoznak az Úr munkájára, nem rokonszenveznek vele, nem hisznek
Krisztusban és nem ismerik az ő szavát, adományaikat mégse utasítsuk
vissza. Mindaddig, amíg e világban élünk és a Lélek emberekért fáradozik,
elvárhatjuk azt, hogy adományokat kapjunk az Úr munkájára úgy, ahogyan mi is segítünk másokon. Adjuk az igazság világosságát a világnak,
amint azt a Biblia tanítja, mi pedig elvárhatjuk a világtól azt, hogy Istentől
késztetve, adományaik által az ő munkáját segítsék...
Az Úr munkája sokkal nagyobb támogatást kapna, mint amelyben részesül, ha az embereket bölcsen megismertetnénk feladatunkkal, alkalmat
adva arra, hogy adakozzanak a munka fejlesztésére. Ha Isten szolgáihoz
méltóan bölcsen és tervszerűen cselekednénk, akkor Ő megáldaná minden
törekvésünket. Némelyek kétségbe vonják a hitetlenektől való adományok
elfogadásának helyességét. Ők kérdezzék meg maguktól: Ki e világ valódi
birtokosa? Ki a tulajdonosa a házaknak, a földeknek, az aranynak és az
ezüstnek? Istené minden e világban, és ő a javait az emberek kezébe helyezte, mind az engedelmesek, mind az engedetlenek kezébe, ő képes a
világias és a bálványimádó emberek szívét is arra indítani, hogy adakozzanak javaikból a megváltás munkájának fenntartására. Isten ezt azonnal
megcselekszi, amint népe felkészül arra, hogy felhívja az emberek figyelmét az előttük álló jó cselekedetek lehetőségére. Ha az Úr munkájának
szükségét helyesen tárjuk fel azok előtt, akik vagyonnal és befolyással rendelkeznek, akkor ők sokat tehetnek a korunknak szóló igazság ügyének
előrehaladása érdekében. Isten népe sokat veszített azáltal, hogy a világ
anyagi segítségétől függetlenül kívánt élni. (Southern Watchman, 1904.
márc. 15.)
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NŐK, MINT MISSZIÓMUNKÁSOK
A nők éppen úgy munkálkodhatnak az igazság terjesztésében, mint a férfiak. A válság idején betölthetik a férfiak helyét, és az Úr általuk is munkálkodik majd. Ha felismerik kötelességüket, és Isten Szentlelke befolyása
alatt munkálkodnak, akkor megtanulják azt az önállóságot, amely szükséges ebben az időben. A Megváltó az önfeláldozó nőkre árasztja világosságát, amely a férfiakét is felülmúló erővel ruházza fel őket. A nők a családokban olyan munkát végezhetnek, amelyet a férfiak nem tudnának elvégezni; olyan munkát, amely a család belső életében is segítséget nyújt. Szerény és alázatos nők jó munkát végezhetnek azáltal, hogy családi körben
beszélnek az igazságról. Ha így tanítják Isten szavát, akkor befolyásuk által egész családok térnek majd az Úrhoz. (Testimonies IX., 128-129. o.)
Nemes, jó képességekkel rendelkező nők, akiknek van erkölcsi bátorságuk, hogy a korunknak szóló igazságot elfogadják, tapintatukkal, értelmükkel hasznos munkát végezhetnek. Nagy szükség van munkájukra.
(Review and Héráid, 1908. nov. 10.)
Testvérnőink elősegíthetik a munkát azáltal is, hogy ismerőseiknek és
idegeneknek misszióleveleket írnak. Levelezés által fontos igazságokra
hívhatjuk fel az emberek figyelmét. (Review and Héráid, 1908. nov. 19.)
A testvérnők jó munkát végezhetnek azáltal, hogy előfizetőket keresnek folyóiratainkra, hogy a lapok által sokan részesüljenek a mennyei világosságban. (Review and Héráid, 1880. jún. 10.)
A testvérnők közül sokan - az otthoni felelősségek terhe alatt - mentegetik magukat minden olyan missziómunka végzésétől, amely figyelmüket és gondolataik összpontosítását kívánja. Gyakran azonban éppen erre
volna szükségük, hogy valódi keresztény tapasztalatot nyerjenek. Isten
munkásaivá lehetnek, ha a hitünkről tanúskodó traktátumainkat és lapjainkat szomszédjaik között terjesztenék, ha ezeket a csendes hírnökökét elpostáznák azoknak, akik szeretnek olvasni és mindent megvizsgálni. Ha a
testvérnők másokért mindent megtesznek, akkor értékes tapasztalatokban
részesülnek. (Review and Héráid, 1908. nov. 19.)
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FELHÍVÁS A FIATALOKHOZ
Fiatalemberek és fiatal nők! Nem gyülekezhetnétek-e mint Jézus Krisztus
katonái, nem állhatnátok-e munkába, nem használhatnátok-e fel tapintatotokat, ügyességeteket és tehetségeteket a Mester munkájában, hogy így
lelkeket menthessetek meg a romlástól? Szervezzünk minden gyülekezetben kis missziócsoportokat e munka végzésére. (Signs of the Times, 1893.
máj. 29.)
Az ifjúság sokféleképpen nyújthat hasznos segítséget. Szervezzünk
csoportokat, és tanítsuk őket a betegápolás munkájára, missziólátogatásokra, Biblia-órák tartására. Neveljük őket könyvárusoknak, prédikátoroknak és orvosi misszionáriusoknak. (Counsels to Teachers, 546. o.)
Neveljük a fiatalembereket és a fiatal nőket úgy, hogy képesek legyenek munkálkodni szomszédjaik körében és máshol is. Fejlesszék értelmüket, és tehetségük szerink képezzék magukat a munka elvégzése érdekében. (Testimonies IX., 118-119. o.)
Sok fiatallal rendelkezünk, akik sokat tehetnek, ha helyesen vezetjük és
bátorítjuk őket. Mi azt akarjuk, hogy Isten áldja meg őket. Az a szándékunk, hogy ők is részt vegyenek egy jól előkészített munkában, amely számít a fiatalság segítségére. Neveljük őket úgy, hogy az igazságot helyesen
képviseljék, és képesek legyenek a bennük élő reménységről helyesen
szólni. Dicsőítsék Istent tehetségük által. (Testimonies V, 24. o.)
Az Úr segítőtársul hívta el az ifjúságot. (Testimonies VII., 64. o.)

A GYERMEKEK IS RÉSZTVEHETNEK A MUNKÁBAN
Szülők, gyermekeitek segítsenek nektek, hogy erőtök és képességetek fejlődjön az Úr munkájában! A gyermekek Isten családjának fiatalabb tagjai.
Bátorítsuk őket arra, hogy adják át magukat Istennek... A gyermekek szüleikkel együtt viseljék a lelki és a fizikai terheket. Azáltal, hogy másokat
segítenek, saját boldogságukat és hasznavehetőségüket növelik.
(Testimonies VII., 63. o.)
A prédikátor legyen kedves és udvarias a gyermekekhez is. Mindenkor
gondoljon arra, hogy a gyermekek kis férfiak és nők, az Úr családjának
fiatalabb tagjai, ők Isten drága gyermekei. Ha helyesen neveljük és tanítjuk
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őket, akkor már fiatal éveikben is szolgálhatják az Urat. (Testimonies IY,
398.0.)
A gyermekek közül sokan - akik tanulmányozzák Isten szavát és munkáját, s a hűséges szolgálat leckéjét tanulva növekednek fel, mint Dániel
júdeai otthonában - törvényszékek előtt, és királyi udvarokban állnak
majd, mint a királyok Királyának tanúbizonyságai. (Education, 262. o.)

A MUNKA EREDMÉNYÉNEK A TITKA
Az emberek elérésében valódi eredményt csak úgy érhetünk el, ha Krisztus példáját követve munkálkodunk. Ő leereszkedett az emberekhez és a
javukat kereste. Rokonszenvezett velük, szükségükben szolgálta őket és
megnyerte bizalmukat. Azután így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem!” Közeledjünk a néphez személyes munka által. Ha kevesebb időt szentelnénk
prédikálásra, és helyette több időt töltenénk személyes missziómunkában,
sokkal nagyobb eredményt érhetnénk el.
Segítsük a szegényeket, ápoljuk a betegeket, vigasztaljuk a szomorúakat és a bánatosakat, tanítsuk a tudatlanokat, adjunk tanácsot a tapasztalatlanoknak. Sírjunk a sírókkal és örüljünk az örvendezőkkel. Az ihletés
erejével, az ima hatalmával és Isten szeretete erejével vezérelve ez a munka
nem lesz és nem is lehet gyümölcstelen. (Ministry of Healing, 143-144. o.)
Azt mondom mindazoknak, akik Krisztussal együtt fáradoznak, hogy
ahol csak alkalom nyílik arra, igyekezzetek az emberek otthonába, a családi körbe bejutni. Vigyétek magatokkal Bibliátokat, és tárjátok eléjük annak nagy igazságait. Az eredmény nem annyira a tudásotoktól függ, mint
inkább attól a képességetektől, amellyel az emberek szívéhez tudtok jutni.
Kedvesség és előzékenység által az> emberek gondolatait könnyebben
megváltoztathatjátok, mint egy magasröptű gondolatmenet által. Ha
Krisztust a családi körben vagy a házaknál összegyűlt kis csoport előtt mutatjuk be, több eredményt érünk el lelkek megnyerésében, mintha a szabadban tartanánk prédikációkat az elhaladó tömeg előtt, vagy nagy gyülekezetekben és termekben prédikálnánk. (Gospel Workers, 193. o.)
Csakis a sok imával egybekötött és Krisztus érdemeivel megszentelt
munka bizonyul végül elégségesnek, jónak. (Desiré of Ages, 362. o.)
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BÁTORÍTÁS A KEZDŐK SZÁMÁRA
Ne várjatok nagy dolgokat vagy rendkívüli képességeket, mielőtt Isten
munkájába lépnétek... A Mester tetszését nem az elvégzett munka nagyságával vagy az elért eredménnyel vívhatjuk ki, hanem a kitartó hűséggel,
amelyet a legkisebb munkában is tanúsítottunk. Isten előtt nem az a legfontosabb, hogy milyen nagy eredményt értünk el, hanem az, hogy mi
késztetett bennünket a munkára. Ő a jóságot és a hűséget többre becsüli,
mint az elvégzett munka nagyságát. (Testimonies II., 511. o.)
Azokból lesznek a legeredményesebb munkások, akik örömmel szolgálják Istent még a legkisebb dolgokban is. Végezzétek mindnyájan Isten
munkáját! Életetek fonalát szőjétek bele a megváltás tervébe! (Testimonies
VI., 115.o.)
Végezzük odaadással mindennapi feladatainkat és igyekezzünk folytonosan növelni hasznavehetőségünket! Munkánkat az örökkévalóság fényében kell látnunk. (Testimonies IX., 150. o.)
A kevés tálentummal rendelkező emberek sok lelket nyerhetnek meg
Jézus Krisztus részére, ha szívüket hűen megőrzik Isten szeretetében.
Harlan Page szegény kézműves volt, általános képzettséggel rendelkezett,
de Isten munkáját tartotta legfőbb feladatának, és törekvéseit csodálatos
eredmény koronázta be. Személyes beszélgetések és komoly imák által
munkálkodott embertársai üdvösségéért. Imaórákat hirdetett, vasárnapi
iskolákat szervezett, traktátumokat és egyéb vallásos iratokat osztogatott
mindenfelé. Halálos ágyán, az örökkévalóság árnyékával arcán így szólt:
„Tudom, hogy minden Isten kegyelme által történt, nem cselekedeteim érdemeként. Mégis azt hiszem, van rá bizonyítékom, hogy több mint száz
lélek tért meg Istenhez úgy, hogy az Úr engem használt fel eszközül.”
(Testimonies V, 308. o.)
Amikor a veszendő lelkekért munkálkodunk, angyalok vesznek körül
bennünket. Ezerszer ezer és tízezerszer tízezer angyal áll készen arra, hogy
gyülekezeteink tagjaival együtt fáradozzanak az Istentől nyert világosság
terjesztésében. Céljuk az, hogy egy nép készülhessen el Krisztus eljövetelére. (Testimonies IX., 119. o.)
Mindazok, akik teljesen átadták testüket és lelkűket Isten szolgálatára,
állandóan részesülnek a testi, a szellemi és a lelki erők ajándékában. A
menny kiapadhatatlan forrásai állnak rendelkezésükre. Jézus Krisztus.
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Lelke leheletét és élete erejét adja nekik. A Szentlélek nagy befolyással
munkálkodik szívükben és elméjükben. (Testimonies VI., 305. o.)

A HŰSÉGES SZOLGÁLAT TITKA
Azok tudják, hogy mit jelent a valódi boldogság, akik életüket arra a munkára szentelik, amelyet Krisztus végzett e Földön. Érdeklődésük és imájuk
túllép személyes érdekeiken. Mialatt másokat segítenek, maguk is növekednek hitükben. Megismerik a legnagyobb terveket, a leglelkesítőbb feladatokat, és mást nem is tehetnek, mint fejlődnek, miután az isteni világosság és áldás befolyása alá helyezték magukat. Mennyei világosságot
kapnak. Egyre inkább azonosíthatják magukat Krisztus terveivel. Tétlenségre alkalmuk sincs. A nemes és szent cselekedetek által nyert lelki látás
kiöli az önzést a szívből. (Testimonies IX., 42. o.)
Ha ezen a Földön Krisztus munkáját végezzük, akkor jutalmul - nagyobb hatalommal és kiváltságokkal - az új Földön is vele munkálkodhatunk. (Christ’s Object Lessons, 361. o.)
Ha száz esetben kilencvenkilencszer sikertelen vagy, de a századik
esetben megmentesz egy embert a romlástól, azzal nemes munkát végeztél
a Mester ügyéért. (Testimonies IV, 132. o.)
Az igazságosság minden cselekedete halhatatlanná lesz, habár az, aki
azt cselekedte, nem is gondolja, hogy bármilyen figyelemre méltó dolgot
tett. (Review and Héráid, 1880. jan.15.)
Az igazságosság, a kegyelem és jótétemény minden cselekedetének
örülnek a mennyben. Az Atya trónjáról látja azokat, akik jót cselekszenek,
és őket a legdrágább kincsei közé számítja. „És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. ” (Mai. 3:17) Isten úgy tekinti,
mintha Jézussal tettünk volna minden egyes jót, amelyet a szegények és a
szenvedők érdekében tettünk. Mindazok, akik támogatják a szegényeket,
együtt éreznek a szenvedőkkel és az elnyomottakkal, s megbarátkoznak
az árvákkal, Jézussal kerülnek közelebbi kapcsolatba. (Review and Héráid,
1881. okt. 25.)
Ha kitartóak vagyunk az önzetlen jó cselekedetekben, akkor olyan dicsőséges munkát végzünk, amelyre a menny örömmel tekint. A hűséges
munkára Isten szívesebben tekint, mint a legbuzgóbb és a legszentebbnek
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tartott istentiszteletre. Isten tisztelete abból áll, hogy Jézus Krisztussal
együtt munkálkodunk...
A jó cselekedet kitűnő orvosság a betegség ellen. Akik részt vesznek
Isten munkájában, forduljanak őhozzá segítségért! Ő megígérte, hogy válaszol imájukra. Lelkűket felüdíti a nagy szárazságban, és olyanokká teszi
őket, mint a megöntözött kert, amelynek vize el nem fogy. (Testimonies II.,
24, 27. o.)

A MAGVETÉS GYÜMÖLCSE
A megváltottak felismerik azokat, akik figyelmüket a felemeltetett Üdvözítőre irányították. Mily fenséges beszélgetéseket folytatnak egymással!
„Bűnös voltam - mondja az egyik -, Isten és reménység nélkül éltem a világban, és te hozzám jöttél és figyelmemet az Üdvözítőre irányítottad, mint
egyedüli reménységemre. Hittem benne, megbántam bűneimet, és Isten
felkészített, hogy szentjeivel együtt lehessek a mennyben.” Mások azt
mondják majd: „Pogány voltam a pogányok országában. Te otthagytad
barátaidat és hazádat, és hozzám jöttél, tanítottál engem arra, hogyan találhatom meg Jézust, és miként higgyek benne, az igaz Istenben. Összetörtem bálványaimat és Istent imádtam, akit most színről színre láthatok. Láthatom azt, akit szeretek, aki megmentett, örökre megmentett! Akkor csak
hitszemeimmel láthattam, most azonban a valóságban látom őt. Most kifejezhetem hálámat megváltó kegyelméért annak, aki szeretett engem és
vérével megmosott bűneimtől.” (Gospel Workers, 518. o.)
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